
 
 

 
 

INSERÇÃO URBANA E ANÁLISE DIMENSIONAL DAS HABITAÇÕES DE 
INTERESSE SOCIAL EM MACEIÓ - AL ENTRE OS ANOS DE 1964 E 2014 

 
 

F. M. G. Marroquim e G. M. Barbirato 
 
 
RESUMO 
 
Este artigo tem como objetivo analisar o contexto urbano onde foram inseridos conjuntos 
habitacionais e as transformações espaciais pelas quais passaram suas unidades 
habitacionais, quanto ao aspecto dimensional, na cidade de Maceió/AL, Nordeste do Brasil, 
entre os anos de 1964 e 2014. Todos os conjuntos selecionados são oriundos de iniciativas 
governamentais destinados a famílias com renda mensal até 5 salários mínimos. Os 
procedimentos metodológicos basearam-se em pesquisas documentais e entrevistas a órgãos 
públicos responsáveis pela produção habitacional, no intuito de identificar a tipologia e 
aspectos da implantação dos conjuntos. Constatou-se que, independentemente do agente 
promotor das moradias, estas carecem, em menor ou maior escala, de revisões projetuais que 
possam promover melhorias dimensionais e de inserção urbana dos conjuntos, tendo em 
vista o atendimento às necessidades dos moradores e, até mesmo, a satisfação destes, no 
contexto da qualidade de vida urbana. 
 
1  INTRODUÇÃO 
 
Desde 1964, quando foi implantado o Sistema Financeiro da Habitação (SFH) e o Banco 
Nacional da Habitação (BNH), a alternativa encontrada pelo Poder Público para redução do 
déficit habitacional nas cidades brasileiras tem sido a construção de conjuntos habitacionais. 
De acordo com Freitas (2004), o modelo de provisão habitacional utilizado no período do 
BNH, que se baseava no financiamento ao produtor e não no usuário final, favorecia o 
aparecimento de diversos problemas técnicos e sociais relacionados aos tipos de 
empreendimentos destinados à população de baixa renda. Entre as críticas, destacam-se 
aquelas relacionadas à precária inserção urbana dos conjuntos, à monotonia e má qualidade 
dos projetos urbanísticos e arquitetônicos, à má qualidade da construção e aos riscos de 
formação de guetos, socialmente excluídos do restante das cidades. 
 
Após o fechamento do BNH, em 1986, houve um período de estagnação em relação à 
construção de habitações sociais de áreas urbanas. Somente a partir do final da década de 
1990, foram criados pelo Governo Federal novos programas de provisão de Habitações de 
Interesse Social (HIS). 
 
Szücs (2005), já enfatizava que a produção habitacional pelo Poder Público vem sendo 
tratada pelo seu viés financeiro e está orientada mais no sentido de obter dividendos políticos 
do que efetivamente atender um déficit habitacional que só cresce. Ainda segundo a autora, 
enfrentar esse problema social de maneira competente significa tratá-lo como questão 
técnica que é e requer levar em conta acima de tudo fatores humanos e para isto, o 
profissional de projeto precisa estar preparado. 
 



Segundo Benetti (2012) o projeto da habitação social é, sem dúvida, um dos mais difíceis na 
medida em que qualquer gesto pressupõe um controle muito grande de custos, e uma 
racionalização extrema que infelizmente traduz-se numa pobreza de propostas muito grave. 
O autor constata que em diversos momentos, a ‘habitação para pobres’ foi entendida de fato 
como ‘habitação pobre’, de ideias pobres e de baixa qualidade.  

 
Ferreira (2012:47) ainda relata que “[...] a produção habitacional no Brasil historicamente 
valorizou a unidade habitacional em si, e não tanto a importância da qualidade urbana onde 
esta se inseriria”. Nesse contexto, pode-se afirmar que o acelerado ritmo da produção de 
Habitações de Interesse Social no Brasil impulsionado pelo atual programa do Governo 
Minha Casa Minha Vida (MCMV), tem por característica intrínseca o aumento dos impactos 
sociais e ambientais, repetindo de fato as más soluções do passado quando da época dos 
empreendimentos macro do BNH. 
 
2  OBJETIVO 
 
Este artigo tem como objetivo analisar o contexto urbano onde foram inseridos conjuntos 
habitacionais e as transformações espaciais pelas quais passaram suas unidades 
habitacionais, quanto ao aspecto dimensional, na cidade de Maceió/AL, Nordeste do Brasil, 
entre os anos de 1964 e 2014. Todos os conjuntos selecionados são oriundos de iniciativas 
governamentais destinados a famílias com renda mensal até 5 salários mínimos1. 
 
3  PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 
Os procedimentos metodológicos basearam-se em pesquisas documentais e entrevistas a 
órgãos públicos responsáveis pela produção de conjuntos habitacionais destinados à 
população com renda mensal até 5 salários mínimos2 na cidade de Maceió-AL entre os anos 
de 1964 e 2014, no intuito de identificar a tipologia dos conjuntos implantados e a quantidade 
de unidades habitacionais unifamiliares construídas (23.072 unidades habitacionais).  
 
A partir do levantamento aos órgãos públicos - Companhia de Habitação Popular de 
Alagoas3 (COHAB-AL), Prefeitura Municipal de Maceió e Governo do Estado de Alagoas, 
constatou-se a predominância de unidades unifamiliares com 2 quartos (mais de 70% da 
produção habitacional), totalizando 16.820 unidades habitacionais, implantadas em 24 
conjuntos habitacionais e adotando 16 projetos arquitetônicos (identificados neste artigo 
pelas letras de A a P) - (Tabela 1). 
 

Tabela 1 Conjuntos habitacionais selecionados (entre 1964 e 2014) para análise do 
contexto urbano (conjuntos em destaque) e análise dimensional das unidades.  

 
Código 
Projeto 

Órgão  Ano Conjunto Habitacional N° Total de  
unidades  

N° de UH de 
2 quartos 

A COHAB 
 

1967/68  Jardim Beira Mar 599 599 
1968  Castelo Branco I 919 919 

B COHAB 1972 Castelo Branco II 286 138 
C COHAB 1978 Santo Eduardo 470 399 

                                                 
1 Em 01/01/2014 o salário mínimo correspondia a R$ 724,00. 
2 Mais de 90% do déficit habitacional urbano do Estado de Alagoas vincula-se a famílias com renda mensal até 5 salários 
mínimos (FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, 2013). 
3 Devido à extinção da COHAB, as informações referentes aos conjuntos construídos por esse órgão foram obtidas na 
Companhia Alagoana de Recursos Humanos e Patrimoniais (CARHP). 



D COHAB 1979 José da Silva Peixoto 388 88 
E COHAB 1979 Salvador Lyra 818 618 
 

F 
 

COHAB 
1979 José Maria de Melo 557 157 
1982 José Dubeaux Leão 593 593 
1982 Eustáquio Gomes de Melo I 672 672 

G COHAB 1980 Projeto Mutirão 51 51 
1982 Eustáquio Gomes de Melo II 674 674 

 
 
 

H 

 
 
 

COHAB 

1986 Benedito Bentes I 4.285 1.810 
1988 Benedito Bentes II 1.243 520 
1989 Eustáquio Gomes de Melo III4 71 71 
1990  Frei Damião 571 571 
1991  Moacir Andrade 395 395 

1991/92 Vale do Mundaú 256 256 
1992  Luiz R. P. Lima 73 73 
1995  José Dubeaux Leão5 21 21 

I COHAB 1986 Benedito Bentes I 4.285 1.710 
1988 Benedito Bentes II 1.243 501 

J COHAB 1999 Miliciano 72 72 
K PREFEIT. 2007/08  Passaredo 142 142 

2008  Cidade Sorriso I 1.400 1.400 
L PREFEIT. 2009  Selma Bandeira 335 50 
M ESTADO 2009  Paulo Bandeira 780 780 
N PREFEIT. 2010  Cidade Sorriso II 796 796 
O ESTADO 2010  Santa Maria 821 821 
P ESTADO 2014  José Aprígio Vilela 1.923 1.923 
    19.211 16.820

 
Este trabalho encontra-se dividido em duas partes: i- análise do contexto urbano e ii- análise 
dimensional das unidades habitacionais. A primeira parte está fundamentada na análise 
qualitativa do espaço urbano desenvolvida por Katzchner (1997) a partir de características 
físicas identificadas nas plantas originais de implantação dos conjuntos habitacionais 
selecionados, considerando: i- pertencentes a décadas distintas (décadas de 1960, 1970, 
1980, 1990 e 2000 e do período entre os anos de 2000 e 2014); ii- realizados pelos 3 órgãos 
públicos pesquisados e iii- possuindo entre 100 e 1.000 unidades habitacionais. Assim, foram 
selecionados 6 conjuntos (em destaque na Tabela 1) e realizadas comparações do contexto 
urbano onde foram inseridas as unidades desses conjuntos habitacionais e a situação atual. 
 
A segunda parte, consistiu na análise dimensional dos 16 projetos arquitetônicos 
selecionados, os quais foram adotados em 24 conjuntos habitacionais. Esta análise foi 
realizada a partir do cálculo das áreas construídas e úteis das unidades habitacionais, e das 
áreas úteis de cada ambiente das unidades. Posteriormente, as respectivas áreas foram 
comparadas com parâmetros dimensionais mínimos existentes na literatura técnica 
(ROMERO; ORNSTEIN, 2003; PEDRO, 2002; BUZZAR; FABRÍCIO, 2007 e outros). 
 
4  RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 
4.1  Análise Qualitativa da Forma Urbana 
 
Para análise qualitativa do espaço urbano, primeiramente foi realizado um breve histórico 
dos 6 conjuntos selecionados (sendo 4 construídos pela COHAB, 1 pela Prefeitura e 1 pelo 
Governo do Estado) e posteriormente, foram comparados os 4 aspectos do espaço urbano 

                                                 
4 Unidades habitacionais construídas em 1989 como complemento do conjunto já existente. 
5 Unidades habitacionais construídas em 1995 como complemento do conjunto já existente. 



propostos para a metodologia desenvolvida por Katzchner (1997): Topografia, Uso e 
Ocupação do Solo, Altura das Edificações e Áreas Verdes. 
 
Conjunto Castelo Branco I – segundo conjunto habitacional construído pela COHAB para 
atender à população de baixa renda na cidade de Maceió e entregue no ano de 1968. No total 
foram construídas 919 unidades habitacionais (todas de 2 quartos) em lotes de 120m² (8m x 
15 m). Além das unidades o conjunto também apresentava 9 espaços destinados à área verde 
e/ou instalação de futuros equipamentos comunitários. A disposição dos lotes no conjunto é 
mostrada na Figura 1. 

 
 

Fig. 1 Projeto de implantação do Conjunto Castelo Branco I em 1968 (COHAB). 
 

Conjunto José Maria de Melo – conjunto construído pela COHAB e entregue em 1979. 
Juntamente com o conjunto Salvador Lyra impulsionou o crescimento da cidade para a parte 
alta, principalmente por localizar-se próximo ao Distrito Industrial. No total foram 557 
unidades habitacionais de 1 (400 unidades) ou de 2 quartos (157 unidades), em lotes de 200 
m² (10m x 20m). No projeto de implantação do conjunto, além das unidades habitacionais, 
constavam ainda, um calçadão arborizado e 5 espaços destinados à área verde, sendo um 
deles, também para equipamentos recreativos – Figura 2. 
 

 
 

Fig. 2 Projeto de implantação do Conjunto José Maria de Melo em 1979 (COHAB). 
 
Conjunto Eustáquio Gomes de Melo I – conjunto construído pela COHAB em duas etapas 
e entregue em 1982, com 1.346 unidades habitacionais de 2 quartos, inseridas em lotes de 
200m² (10m x 20m) – sendo 672 unidades no conjunto Eustáquio Gomes de Melo I e 674 
unidades, no conjunto Eustáquio Gomes de Melo II. Em 1989, construíram-se 71 unidades 
como complemento em uma área remanescente formando o que hoje é denominado de 
conjunto Eustáquio Gomes de Melo III. No projeto de implantação do módulo I, além das 
unidades habitacionais, constavam também 4 espaços para área verde e/ou instalação de 
futuros equipamentos comunitários (Figura 3). 
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Fig. 3 Projeto de implantação do Conj. Eustáquio G. de Melo I em 1982 (COHAB). 
 
Conjunto Frei Damião - foi o primeiro conjunto construído pela COHAB com recursos 
próprios, após a extinção do BNH. Foram construídas 571 unidades habitacionais de 2 
quartos inseridas em lotes de 192m² (9,60m x 20m). No projeto de implantação do conjunto, 
além das unidades habitacionais, constavam também 5 áreas comunitárias e 1 área 
comercial, além de creche, escola e templo. Todas as unidades habitacionais foram doadas 
a desabrigados de enchentes ocorridas na capital (Figura 4). 
 

 
 

Fig. 4 Projeto de implantação do Conjunto Frei Damião em 1990 (COHAB). 
 
Conjunto Passaredo – conjunto construído pela Secretaria Municipal de Habitação Popular 
e Saneamento (SMHPS) em 2007 (62 unidades) e 2008 (80 unidades), totalizando 142 
unidades habitacionais de 2 quartos em lotes de 90m² (6m x 15m). Além das unidades, o 
conjunto foi projetado com 2 espaços destinados a área verde (sem considerar as áreas de 
preservação representadas pelas encostas de grotas) e 3 espaços destinados a equipamentos 
comunitários, no entanto, apenas foram construídos a creche e o posto de saúde. Os outros 
2 espaços para equipamentos encontram-se atualmente invadido por uma população que 
receberá moradias em conjunto adjacente. O projeto de implantação do conjunto Passaredo 
é mostrado na Figura 5. 

LEGENDA: 
1 – templo 
2 – área comunitária 
3 – creche 
4 – área comercial 
5 – escola 



 
 

Fig. 5 Projeto de implantação do Conjunto Passaredo em 2007/2008 (Prefeitura). 
 
Conjunto Santa Maria – conjunto construído em 2010 pela Secretaria de Estado da 
Infraestrutura (SEINFRA) através do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) do 
Governo Federal. Foram construídas 821 unidades habitacionais em lotes de 133m² (7m x 
19m), além de 4 espaços de maiores dimensões espalhados no interior do conjunto 
destinados a área verde e/ou equipamentos comunitários (Figura 6). 
 

 
 

Fig. 6 Projeto de implantação do Conjunto Santa Maria em 2010 (Estado). 
 
A seguir encontram-se as análises qualitativas dos quatro aspectos do espaço urbano 
propostos na metodologia desenvolvida por Katzchner (1997). 
 
Topografia – todos os terrenos dos conjuntos selecionados apresentam uma topografia 
relativamente plana. Como estão localizados em bairros da parte alta da cidade, em média a 
85m de altura em relação ao nível do mar, a circulação de ventos ao longo dos conjuntos não 
foi prejudicada, ou seja, a topografia não oferece desvios ou modificações. Apenas dois 
conjuntos, o Frei Damião (COHAB) e o Passaredo (Prefeitura), encontram-se próximos a 
encostas de grotas, o que poderia gerar uma circulação de ventos favorável pela posição 
topográfica. 
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Uso e Ocupação do Solo – o uso residencial foi predominante nos 6 conjuntos selecionados. 
Somente em 1979, a legislação (BRASIL, 1979) passou a exigir equipamentos comunitários6 
nos conjuntos habitacionais. No entanto, esta exigência apenas foi cumprida na capital a 
partir de meados da década de 1980, com o conjunto Benedito Bentes I; antes disso, era 
necessário apenas delimitar nos projetos de implantação dos conjuntos espaços para área 
verde (nos quais poderiam ser construídos posteriormente equipamentos comunitários, 
através de nova licitação) – isso ocorreu com os conjuntos Castelo Branco I, José Maria de 
Melo e Eustáquio Gomes de Melo I. No conjunto Frei Damião, por falta de recursos 
financeiros da COHAB à época, apenas foram previstas em projeto as áreas destinadas a 
equipamentos comunitários. Apenas nos conjuntos mais recentes, o Passaredo (Prefeitura) e 
o Santa Maria (Estado), as unidades habitacionais foram entregues juntamente com alguns 
equipamentos comunitários previstos em projeto (desde que esses não se encontrassem já 
instalados nas adjacências do conjunto ou do bairro), além dos espaços destinados a área 
verde. 
 
Altura das Edificações – todos os conjuntos apresentam uma predominância na altura das 
edificações, que são unidades térreas com no máximo aproximadamente 5m de altura, o que 
poderia significar, se observado isoladamente, a formação de uma barreira que impediria a 
penetração do ar no tecido urbano. De maneira geral, nenhum elemento de maior altura é 
encontrado nos conjuntos. Todavia, as unidades estão inseridas isoladamente ou duas a duas, 
com recuos laterais, frontais e posteriores, e em ruas que formam canais de vento, 
melhorando a distribuição do ar. No entanto, percebe-se que com a elevação dos muros das 
unidades e/ou construção de novas edificações que não estavam previstas, haverá possível 
redução da velocidade dos ventos em seu interior. 
  
Áreas Verdes – as áreas verdes são de fundamental importância para o conforto térmico dos 
espaços externos, pois além de atuar como moderadoras das temperaturas urbanas, 
contribuem para o controle da radiação solar, umidade do ar, ação dos ventos e amenizar a 
poluição do ar. Apenas no primeiro conjunto construído pela COHAB, o Castelo Branco I, 
foram identificados inicialmente uma maior quantidade de espaços destinados a área verde 
espalhados no interior do conjunto. Nos demais conjuntos da COHAB, esses espaços 
passaram a ser empregados em menor quantidade e em espaços de maiores dimensões (às 
vezes em áreas remanescentes do terreno), destinados juntamente a futuros equipamentos 
comunitários. 
 
Atualmente nos conjuntos da COHAB, muitos desses espaços para áreas verdes encontram-
se com vegetação rasteira ou solo totalmente descoberto, e sem nenhum equipamento 
comunitário instalado (conjuntos José Maria de Melo e Eustáquio Gomes de Melo I) ou 
ocupado por novas edificações, como nos conjuntos Castelo Branco I (exceto a praça onde 
se localiza o reservatório d’água) e Frei Damião (nesse conjunto apenas foram projetados 
espaços para equipamentos comunitários, no entanto, somente em 2008 foi construída uma 
escola e todas as demais áreas encontram-se atualmente invadidas). 
 
Apenas nos conjuntos mais recente da seleção, os conjuntos Passaredo e o Santa Maria, as 
unidades foram entregues juntamente com alguns equipamentos previstos em projeto; no 
entanto, o solo desses espaços encontra-se totalmente descoberto ou com vegetação rasteira, 
com poucas espécies arbóreas de maior porte. 
 

                                                 
6 Pela Lei Federal nº 6.766/79 (BRASIL, 1979) consideram-se comunitários os equipamentos públicos de educação, cultura, 
saúde, lazer e similares. 



O que se verificou na prática, foi que pouco se fez na etapa projetual no sentido de 
potencializar ou mesmo estimular o uso de vegetação nas áreas livres desses conjuntos, para 
amenização dos fatores climáticos locais, pois atualmente verifica-se uma ausência de 
sombreamento por espécies arbóreas e gramíneas em diversas ruas dos conjuntos analisados. 
Todas as unidades foram entregues sem nenhuma vegetação, cabendo aos próprios 
moradores providenciar a arborização, de forma a amenizar as condições ambientais 
adversas do local e o conforto térmico no interior de suas residências. 
 
Constatou-se, por outro lado, alguns diferenciais urbanísticos empregados nos conjuntos 
aqui estudados, sobretudo no período de reestruturação interna da COHAB, ocorrido entre 
os anos de 1973 e 1978 (com a contratação de novos projetistas) como: não executar ruas 
menores de 10m de largura; eliminar girador no final das ruas para maior fluidez (todas as 
ruas tinham saída); inserir espaços de lazer no meio do conjunto; definir espaços para 
equipamentos comunitários. Foram conjuntos desse período: José da Silva Peixoto, Salvador 
Lyra, José Dubeaux Leão, José Maria de Melo e Eustáquio G. de Melo I e II. Por esse motivo, 
nos conjuntos José Maria de Melo e Eustáquio G. de Melo I verificou-se uma melhor 
disposição de lotes (maiores fachadas voltadas para as menores insolações) e ruas mais 
favoráveis quanto à orientação aos ventos e insolação. Nos demais conjuntos, predominou-
se a preocupação em inserir uma maior quantidade de lotes que o tamanho e a topografia do 
terreno permitissem. 
 
4.2  Análise Dimensional das Unidades Habitacionais 
 
A Tabela 2 apresenta as áreas dos 16 projetos arquitetônicos analisados, distinguindo por 
seu respectivo setor funcional (setor social, íntimo, serviço e hall de circulação), sendo de A 
a J as unidades construídas pela COHAB; K, L e N as unidades construídas pela Prefeitura 
e M, O e P as unidades construídas pelo Governo do Estado). 
 

Tabela 2 Síntese dimensional dos 16 projetos arquitetônicos selecionados. 
 

 
CÓD. 
PROJ. 

ÁREA DOS AMBIENTES Área 
útil 

total 
(m²) 

Área 
const. 
Total 
(m²) 

Ter. 
(m²) 

Sala 
(m²) 

Q. 1 
(m²) 

Q. 2 
(m²) 

BWC 
(m²) 

Coz. 
(m²) 

A.S. 
(m²) 

Hall 
(m²) 

A - 6,40 5,00 5,00 1,44 3,89 tanq 0,97 22,70 31,99 
B 3,37 11,38 7,87 6,25 2,40 4,00 tanq 1,84 37,11 44,34 
C 2,37 10,12 5,50 5,50 2,10 2,98 1,40 0,90 30,87 36,51 
D 4,56 10,50 9,00 8,85 2,40 4,62 1,81 2,28 44,02 50,63 
E 3,36 11,90 7,42 7,42 2,40 3,62 tanq 2,91 36,12 45,79 
F 5,47 16,16 8,75 8,50 2,40 6,12 1,88 3,14 52,42 59,49 
G 2,65 9,67 8,03 5,88 2,49 3,97 2,38 2,52 37,59 44,21 
H - 7,20 5,00 5,00 1,55 3,45 tanq 0,95 23,15 27,79 
I - 11,75 7,25 7,25 1,85 3,49 tanq - 31,59 36,75 
J - 8,75 5,86 5,86 2,00 4,37 tanq - 26,84 31,93 
K - 6,62 5,61 5,39 1,60 3,21 tanq 0,95 23,38 28,08 
L - 9,54 6,87 6,00 3,42 4,50 tanq - 30,33 36,16 
M - 8,06 6,02 5,91 2,40 3,23 tanq 0,95 26,57 31,62 
N - 7,78 6,34 6,02 1,80 3,48 tanq 1,15 26,57 31,62 
O 3,54 7,93 7,00 7,00 2,20 4,14 2,58 - 34,39 40,15 
P 3,37 10,45 7,80 5,95 2,40 4,50 tanq - 34,47 38,29 

  Nota: Em destaque, projetos com lavatório externamente ao banheiro. 

 



Analisando a área construída dos projetos, observa-se que até meados da década de 1980, 
ocorreram acréscimos significativos em relação à área construída do primeiro projeto 
implantado na cidade (projeto A): o aumento mínimo foi de 4,52m² (projeto C) e o aumento 
máximo foi de 27,5m² (projeto F). A partir de 1986, com o projeto H, os acréscimos 
passaram a ser menos frequentes (no máximo o aumento foi de 8,16m² - projeto O, do 
Estado, em 2010), ocorrendo até mesmo redução de 3,91m² na área construída (projeto K, 
conjuntos da Prefeitura, na década de 2000). A área construída variou entre 27,79 e 
59,49m² - as unidades da COHAB apresentaram a maior média em área construída 
(40,94m²), seguidas das unidades construídas pelo Estado (36,68m²) e posteriormente das 
unidades da Prefeitura (31,95m²). 
 
Quanto à área útil, todos os projetos apresentaram acréscimos em sua área em relação ao 
primeiro projeto de HIS construído na capital, chegando a um aumento máximo de 29,72m² 
(projeto F) e a um aumento mínimo de 0,45 m² (projeto H). As unidades construídas pela 
COHAB obtiveram as maiores médias (34,24 m²), seguidas das unidades do Estado 
(31,81m²) e das unidades da Prefeitura (26,76m²). A Tabela 3 apresenta a área útil mínima 
em m² e a área útil por morador recomendada por alguns autores e instituições para a 
habitação de 2 quartos (sala + quartos + banheiro + cozinha + área de serviço) e a 
recomendação do mais recente programa habitacional do Governo Federal Minha Casa 
Minha Vida, para a tipologia casa térrea. 

 
Tabela 3 Área útil mínima (m²) e área útil/morador recomendada. 

 
FONTE ÁREA ÚTIL MÍNIMA (m²) 

2 quartos e 4 moradores  
ÁREA ÚTIL / 
MORADOR 

Portas (1969) 47,00 11,75 
Silva (1982) 34,12 8,53 

Boueri Filho (1989) 57,80 14,45 
Espanha - Ministerio de Obras 

Públicas y Urbanismo 
56,00 14,00 

IPT (1987) 43,00 10,75 
Pedro (2002) 43,00 10,75 

Buzzar; Fabrício (2007) 35,00 8,75 
Palermo (2009) 48,00 12,00 

Brasil/MCMV (2012) 36,00 9,00 
Fonte: Elaborado pela autora com base Romero; Ornstein (2003), Pedro (2002), Buzzar; Fabrício (2007), Palermo (2009) 
e Brasil/Cartilha do Programa Minha Casa Minha Vida (2012). 

 
A Tabela 4, apresenta as áreas úteis calculadas para os 16 projetos selecionados, e sua 
respectiva área útil por morador, considerando 4 moradores em cada unidade, e a avaliação 
destas segundo a faixa recomendada pela literatura técnica pesquisada. 
 
A partir das Tabelas 3 e 4 constatou-se que a área útil de mais da metade dos projetos (9) 
encontra-se inferior ao menor dos valores recomendados (34,12m²); da mesma forma, 
esses mesmos projetos encontram-se, portanto, abaixo do menor valor mínimo recomendado 
quanto à área útil por morador (8,53m²). A exceção foi nos projetos B, D, E, F e G (década 
1970 e início da década 1980 – todos da COHAB) e os projetos O e P (período de 2010 a 
2014). Apesar desses dois últimos projetos terem ultrapassado um pouco do valor mínimo 
recomendado, percebe-se um aumento nas dimensões das habitações populares – obtido 
devido às maiores dimensões dos lotes do Estado (mais que 130m²). Em média a COHAB 
foi o órgão que ofereceu unidades com maior área construída, e consequentemente, 



apresentou maior área útil por morador (8,56 m²), seguidas das unidades do Estado 
(7,95 m²) e das unidades da Prefeitura (6,69 m²). 
 

Tabela 4 – Área útil e área útil/morador dos projetos arquitetônicos analisados. 
 

CÓDIGO PROJETO ÁREA ÚTIL (m²) ÁREA ÚTIL/MORADOR AVALIAÇÃO 
A  22,70 5,6 NÃO ATENDE 
B  37,11 9,3 ATENDE 
C  30,87 7,7 NÃO ATENDE 
D  44,02 11,0 ATENDE 
E  36,12 9,0 ATENDE 
F  52,42 13,1 ATENDE 
G  37,59 9,4 ATENDE 
H  23,15 5,8 NÃO ATENDE 
I  31,59 7,9 NÃO ATENDE 
J  26,84 6,7 NÃO ATENDE 
K  23,38 5,8 NÃO ATENDE 
L  30,33 7,6 NÃO ATENDE 
M  26,57 6,6 NÃO ATENDE 
N  26,57 6,6 NÃO ATENDE 
O  34,39 8,6 ATENDE 
P  34,47 8,6 ATENDE 

 
Quanto às demais recomendações brasileiras, a partir da Tabela 4 verifica-se que cinco 
projetos (B, D, E, F e G) atenderam as recomendações de Buzzar; Fabrício (8,75m²) e do 
PMCMV (9,00 m²); dois projetos (D e F) atingiram a recomendação mínima do Instituto de 
Pesquisas Tecnológicas - IPT (10,75m²); apenas um projeto (F) atendeu à recomendação 
mínima de Palermo (12,00 m²) e nenhum projeto atendeu à recomendação mínima de Boueri 
Filho (14,45m²). No entanto, mais da metade dos projetos (9) encontrou-se inferior a 8,00m² 
úteis por morador, ficando abaixo da recomendação francesa de Chombart de Lauwe – o 
qual discrimina que um índice inferior a 8,00m² úteis por morador pode trazer graves 
consequências à saúde (ROSSO, 1980 apud FOLZ, 2003:74). 
 
Quanto à área útil por ambiente, a Tabela 5 resume alguns dos parâmetros dimensionais 
para nortear os projetos de HIS, além dos recomendados pelo Código de Edificações de 
Maceió instituído em dezembro de 1985 (Lei Municipal nº 3.537 - MACEIÓ, 1985). Neste 
artigo, foi considerado para análise dimensional dos projetos selecionados, 
independentemente da década de implantação do conjunto habitacional, as recomendações 
dimensionais dos espaços contidas no Código de Edificações de Maceió de 1985. 
 

Tabela 5 Áreas úteis mínimas recomendadas por ambiente (m²). 
 

FONTE Sala Qto. 1 Qto. 2 Qto. 3 Banh. Coz. A. S. 
Portas, 1969 12,00 10,50 9,00 9,00 3,50 8,50 3,50 
Silva, 1982 10,50 7,75 7,80 7,80 2,40 3,57 2,10 
IPT, 1987 12,00 9,00 8,00 8,00 2,50 10,00 1,50 

Boueri, 1989 15,00 14,00 12,00 8,00 4,20 7,20 5,40 
Voordt,1990 25,52 13,34 10,56 7,92 5,71 6,84 - 

Espanha  12 – 18,00 12,00 7,00 7,00 - 6,00 - 
C. E. M., 1985 7,00 5,00 - - 2,00 6,00 - 

Fonte: Elaborado pela autora com base em Romero; Ornstein (2003:59) e no Código de Edificaçōes de Maceió (1985). 

Constatou-se que a maioria das áreas úteis dos ambientes analisados, encontra-se, quase 
sempre, dentro dos menores parâmetros recomendados para o ambiente, e que as 



situações dimensionais mais críticas foram encontradas na cozinha: i- sala (em 9 
projetos) e quartos 1 e 27 (em 11 projetos cada): estavam dentro do mínimo recomendado 
pelo Código de Edificações de Maceió (MACEIÓ, 1985) – que estabelece as menores áreas 
úteis para esses ambientes e ii- cozinha: em 9 projetos as áreas úteis estavam dentro do 
mínimo recomendado por Silva (1982), que estabelece as menores áreas úteis para a cozinha 
e 6 projetos encontravam-se abaixo desse valor. 
 
Isso demonstra uma exiguidade dimensional dos ambientes em relação às áreas úteis 
mínimas recomendadas, impondo aos moradores prejuízos funcionais quanto às 
necessidades de uso diário, além de revelar uma certa despreocupação dos projetistas em 
atender as exigências dimensionais mínimas para habitações de interesse social, sobretudo a 
partir da promulgação do Código de Edificações de Maceió (MACEIÓ, 1985), em meados 
da década de 1980. 
 
De maneira geral, perceberam-se que as maiores dimensões nos projetos analisados 
ocorreram até meados da década de 1980 com os projetos da COHAB, principalmente na 
década de 1970, quando houve a reestruturação interna do órgão - contratando arquitetos e 
engenheiros para desenvolver/melhorar projetos e baratear as obras de habitações populares, 
tanto na capital quanto no Estado (Tabela 6). 
 
Nas décadas seguintes (com o término do financiamento do BNH a partir de 1987), apesar 
dos projetos das unidades continuarem se baseando nos conjuntos da COHAB que haviam 
sido construídos décadas anteriores, seus ambientes sofreram reduções e/ou eliminações, 
como: o terraço (existente em 8 projetos), a área de serviço (existente apenas em 5 projetos) 
e o hall (existente em 11 projetos). Apenas nos dois últimos projetos mais recentes (O e P), 
ambos do Estado, verificaram-se dimensões um pouco maiores, tanto nos ambientes e 
setores funcionais quanto na unidade habitacional como um todo. Apesar dessa 
particularidade, não é possível afirmar a existência de uma nova tendência nos padrões 
dimensionais das habitações populares da cidade de Maceió. 
 

Tabela 6 Síntese dimensional dos projetos analisados por período. 
 

PERÍODO PROJETOS CARACTERÍSTICAS ESPACIAIS / DIMENSIONAIS 
1964 - 1969 A maioria dos ambientes apresenta as menores dimensões  
1970 - 1979 B C D E F maioria dos ambientes apresenta dimensões maiores em relação à década 

anterior; todos os projetos com terraço e hall 
1980 - 1989 F G H I reduções na dimensão de alguns ambientes (sala, quartos e cozinha); início 

da eliminação do terraço, hall e área de serviço (substituída por tanque) 
1990 - 1999 H J maioria dos ambientes atende às menores áreas recomendadas; eliminação 

total do terraço e área de serviço; presença do hall apenas no projeto H 
2000 - 2009 K L M maioria dos ambientes atende às menores áreas recomendadas e alguns 

encontram-se abaixo dessas; presença do hall em alguns projetos 
2010 - 2014 N O P pequeno acréscimo nas áreas de quartos e cozinha; maioria dos ambientes 

atende às menores áreas recomendadas; presença do hall apenas no projeto 
N; retorno do terraço e área de serviço em alguns projetos  

 
5  CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
A análise dos arranjos construtivos urbanos e das unidades habitacionais dos conjuntos aqui 
estudados dentro do recorte espacial e temporal considerados, mostrou, de uma maneira 
geral, a falta de estudos básicos projetuais que permitissem a adequada disposição de lotes e 
                                                 
7 Adotou-se o mesmo valor dimensional do quarto 1. 



ruas favoráveis quanto à orientação aos ventos e insolação. Percebe-se que a preocupação 
projetual mais recorrente foi a de inserir o máximo possível de lotes no terreno disponível. 
 
Constatou-se enfim que, independentemente do agente promotor das moradias, estas 
carecem, em menor ou maior escala, de revisões projetuais que possam promover melhorias 
dimensionais e de inserção urbana dos conjuntos, tendo em vista o atendimento às 
necessidades dos moradores e, até mesmo, a satisfação destes, no contexto da qualidade de 
vida urbana. 
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