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ABSTRACT  

This research investigates the elaboration process of the new master plan and urban laws of the 
municipality of  Maceió, trying to identify the level of influence of the real estate market on this process. 
It also investigates the changes that occurred in the search for instruments to promote stronger land 
market control coupled with the incentives applied to pursue the social function of property. The 
methodology applied makes use of analytical tools with exploratory characteristics. The selected and 
revised literature, the research carried out in the Municipal Planning and Development Secretariat and the 
participation in meetings between municipal technicians and the real estate sector, during the elaboration 
process of the new laws, had supported a comparative analysis between the documents that have been 
sent to the chamber of councilors and the final approved laws. The study showed that the influence 
exerted by the real estate sector resulted in changes of the more restrictive urban laws, and did not require 
counterparts to the investors, meaning that the elaboration of new urban laws by Brazilian cities does not 
mean that advances are occurring or that the instruments suggested by the Statute of the City are being, or 
will be, implemented. 

RESUMO 

A pesquisa investiga o processo de elaboração do novo Plano Diretor e Código de Urbanismo e 
Edificações do Município de Maceió, com o intuito de identificar o nível de influência exercido pelo setor 
imobiliário, representado pela Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de Alagoas, nestas leis. 
Também procura identificar se aconteceram avanços na busca por um maior controle do mercado do solo 
e no incentivo para que a propriedade cumpra a sua função social. Como metodologia, adotou-se a de um 
trabalho analítico de caráter exploratório. A literatura selecionada e revisada, a pesquisa realizada na 
Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento e a participação em reuniões entre técnicos 
municipais e representantes do mercado imobiliário durante o processo de elaboração das novas leis, 
subsidiaram a elaboração de um quadro comparativo entre as propostas de lei que foram enviadas à 
Câmara de Vereadores e os documentos finais aprovados, seguido por análises sobre as prováveis 
conseqüências futuras desta influência. Demonstrou-se que a influência exercida pelo setor imobiliário 
resultou numa flexibilização das normas urbanísticas mais restritivas. Como impacto da flexibilização 
destas normas, sem exigência de contrapartidas aos investidores, ter-se-á que locais com infra-estrutura já 
precária serão ainda mais sobrecarregados, demandando por cada vez mais investimentos públicos que 
acabarão por valorizar ainda mais os investimentos privados, contribuindo para a especulação imobiliária 
e agindo na contramão de um desenvolvimento urbano sustentável. 
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1. INTRODUÇÃO 

Os planos diretores, instrumentos presentes nas tentativas de se realizar planejamento urbano em 
cidades brasileiras desde o final do século XIX, passaram a adquirir nova importância a partir da 
Constituição de 1988 e do Estatuto da Cidade (BRASIL, 2001). Com a justificativa de possuírem 
uma concepção diferente dos planos diretores do planejamento modernista, que muito 
prometeram e pouco fizeram, os novos planos foram determinados como uma exigência para que 
se aplicassem a maioria dos instrumentos urbanísticos contidos no Estatuto da Cidade. 
Um ponto a ser destacado é que, a partir da Constituição Federal de 1988, os municípios 
brasileiros ganharam autonomia e passaram a ser os legisladores do território municipal, sendo 
obrigados a elaborar ou revisar seus planos diretores, o que acabou por re-inserir este 
instrumento antigo1 na agenda política e na nova realidade urbana dos municípios. De acordo 
com Silva (1995, p.87), através da evolução ao longo dos tempos, o plano diretor passou de uma 
concepção estática para uma concepção dinâmica, deixando de ser a “sistematização do que já 
existe” para transformar-se na “sistematização do desenvolvimento do futuro”. 
Independentemente das razões que motivaram a exigência Constitucional do plano diretor, de 
fato ele passou a ser considerado o instrumento básico da política de desenvolvimento e 
expansão urbana (BRASIL, 2001, art.40), sendo o responsável por definir o conteúdo da função 
social da propriedade (BRASIL, 2001, art.39). Alguns instrumentos da política urbana presentes 
no Estatuto da Cidade, como a Outorga Onerosa e Transferência do Direito de Construir, só 
podem ser aplicados se as áreas para sua utilização estiverem definidas nesta Lei. Portanto, 
talvez este documento tenha adquirido uma importância nunca tida anteriormente, o que justifica 
análises focadas tanto no processo de elaboração quanto no conteúdo final dos planos diretores e 
de suas Leis complementares. 

2. MACEIÓ: LOCALIZAÇÃO E REALIDADE CONTEMPORÂNEA 

Localizado no litoral nordestino, do ponto de vista geográfico o município de Maceió situa-se 
entre o Oceano Atlântico e a Lagoa Mundaú (ver Fig. 01). Estas duas fortes barreiras físicas, 
uma a Sul e a Leste e a outra a Oeste, induziram a expansão urbana para o Norte, disputando, 
neste caminho, espaço com os canaviais, marca da economia local e regional. A barreira 
Sul/Leste, formada pelo mar, devido às amenidades paisagísticas das famosas praias constituiu-
se num vetor de expansão privilegiado pelo setor imobiliário organizado, que tem a sua produção 
fortemente orientada para o mercado de alta renda. A barreira Oeste, devido às condições ainda 
desfavoráveis à urbanização observadas na orla da Lagoa Mundaú (solo turfa, inundações 
periódicas e insalubridade), acabou por atrair um padrão de ocupação urbana identificado com a 
pobreza. Além da orla da orla lagunar, para os mais pobres restaram também as ocupações 
irregulares nas encostas, grotas, fundos de vale e margens de riachos, refletindo-se numa 
segregação residencial e no comprometimento da dinâmica ambiental geral do Município. 
Desta maneira, o município de Maceió possui um relevo caracterizado por uma planície litorânea 
e pelo tabuleiro, sendo marcado por densa rede fluvial e lacustre. Com uma superfície de 512,8 
km², o que corresponde a, aproximadamente, 1,84% do território do Estado de Alagoas, sua área 
urbana é de 233 km² (ver Tab. 01). 

 
 

                                           
1 De acordo com José Afonso da Silva (1995, p.87), foi a partir do entendimento da função urbanística exercida em 
nível municipal que nasceram os planos de desenvolvimento urbano em forma de planos diretores, procurando 
estabelecer regras para o desenvolvimento físico das cidades, vilas e outros núcleos urbanos dos municípios. Ainda 
de acordo com este autor, a concepção de plano diretor evoluiu, tendo passado por diversas etapas. 
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Fig.  01 - Localização do município de Maceió. 

Fonte: Enciclopédia Britânica e SMPD, 2006. 

 

           
 

Tab. 01 - Indicadores do município de Maceió. 

Fonte: Elaboração própria baseada no DIB (Documento de Informações Básicas) do Plano Diretor de 

Maceió, 2004. 

 

 
 

De acordo com o CENSO do IBGE, no ano 2000 a população total de Maceió correspondia a 
797.759 habitantes (ver Tab. 02), dos quais 795.804 habitavam a porção urbana do município. 
Isto representa um total de 99,7% das pessoas vivendo na área urbana, que corresponde a menos 
de 50% da área total do município. Pela projeção feita para 2005, o número de habitantes se 
eleva para 903.463 habitantes, demonstrando uma taxa de crescimento populacional de cerca de 
2,5% ao ano. Com o crescimento urbano observado a partir da década de 80, devido a fatores 
econômicos e estruturais, ocorreu a intensificação de ocupações de vales e encostas no 
município. Neste período, também se observou a construção de obras rodoviárias e a criação de 
novas centralidades. 

 
Tab. 02 - População urbana em Maceió. 

Fonte: Anuário Estatístico de Maceió, 2004. 

 

Ano População urbana [mil hab.] 
População rural 

         [mil hab.] 
       População urbana [%] 

1970 251.713 11.957 95,4 
1980 392.265 7.033 98,2 
1991 583.343 45.698 92,7 
1996 667.827 55.403 92,3 
2000 795.804 1.955 99,7 

Oceano 
Atlântico

Lagoa
Mundaú

Oceano 
Atlântico

Lagoa
Mundaú
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Sendo assim, torna-se possível perceber que o acesso à terra urbanizada depende da localização 
na cidade (ver Fig. 02). De maneira geral, nos bairros mais valorizados da planície litorânea, os 
lotes urbanizados e imóveis são acessíveis a poucos, devido à valorização imobiliária e adequada 
provisão de infra-estrutura. Pode-se dizer que a maior parcela dos investimentos públicos no 
município tem historicamente sido direcionada para estas áreas. Já no Tabuleiro, as alternativas 
habitacionais destinam-se preponderantemente as classes média e alta, com opções de 
loteamentos populares em bairros mais distantes da área central. As grotas, encostas e margens 
da Lagoa Mundaú são ocupadas informalmente pelas famílias de baixa (ou nenhuma) renda. 
Cerca de 135 assentamentos são considerados subnormais em Maceió, onde residem, 
aproximadamente, 364 mil habitantes Apenas no Vale do Reginaldo, que corta 17 bairros da 
cidade, residem cerca de 10 mil famílias ou 34 mil pessoas (MACEIÓ, 2005). 

 
Fig.  02- Exemplo de áreas na porção urbana do município de Maceió com distintas características no acesso ao 

solo. 

Fonte: Elaboração própria com base em imagem aérea de Hugo, 2006. 

 

 
 

Baseando-se em dados da Secretaria Municipal de Habitação, estima-se que Maceió apresente 
um déficit habitacional de, aproximadamente, 17 mil moradias (MACEIÓ, 2005). Em relação ao 
saneamento básico, informações contidas no Documento de Informações Básicas do Plano 
Diretor (MACEIÓ, 2004) apontam que apenas 14,5% dos domicílios estão ligados à rede pública 
com destino final para o emissário submarino, portanto, a situação da cidade em relação ao 
esgotamento sanitário é deficiente, trazendo graves prejuízos ao meio-ambiente e a saúde da 
população. 
Pelo visto, a realidade de Maceió não foge das características socioespaciais brasileiras, marcada 
por déficits e desigualdades históricas, que excluíram grande parte da população da possibilidade 
de ter acesso a uma habitação produzida pelo mercado formal. Isto se reflete no crescimento da 
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cidade informal e periférica, sem diretrizes, segregada, num meio-ambiente comprometido, em 
espaços públicos insatisfatórios / insuficientes e numa dificuldade de aplicação dos instrumentos 
urbanísticos. 
As políticas públicas objetivando direcionar a crescente urbanização de Maceió, de maneira que 
venha a ser um fator criador de oportunidades que contribuam com o desenvolvimento 
sustentável, não têm apresentado resultados relevantes ao longo dos anos. O esforço do poder 
público, refletido na elaboração de alguns instrumentos urbanísticos (embora nem sempre 
regulamentados nem tampouco efetivamente aplicados), de planos estratégicos, de planos de 
desenvolvimento para áreas específicas da cidade2, não chegou a esboçar uma solução para os 
problemas urbano-ambientais que afetam os diversos grupos sociais, permitindo o crescimento 
da cidade informal e periférica. Isto fez com que a sociedade em geral passasse a aceitar de 
maneira passiva os vários problemas decorrentes destas ocupações como sendo praticamente sem 
solução (ver Fig. 03 e 04). 
Desta maneira, a população de Maceió encontra-se atualmente espalhada por 50 bairros, e os 
assentamentos vulneráveis podem ser encontrados em quase todos eles. Como conseqüência 
deste processo, que não veio acompanhado de uma expansão da infra-estrutura urbana, 
compromete-se o desenvolvimento do Município, tornando-se necessária à busca por 
mecanismos que revertam este quadro. Além das ocupações informais e conseqüente 
comprometimento dos recursos naturais, observa-se ainda que a distribuição populacional do 
município acontece de forma desequilibrada em relação à disponibilidade de infra-estrutura. A 
maior densidade populacional é observada nos bairros com população de renda mais baixa, onde 
não há infra-estrutura básica suficiente. Ao contrário, os bairros mais bem servidos de infra-
estrutura e que continuam recebendo a maior parcela dos investimentos públicos, abrigam a 
população de maior renda e não possuem uma densidade populacional tão alta (ver Fig. 05 e 06). 

 
Fig. 03-Ocupação irregular às margens da Lagoa 

Mundaú, município de Maceió. 

Fonte: Secretaria Municipal de Planejamento e 

Desenvolvimento (SMPD), 2006. 

Fig. 04 - Ocupação irregular no Vale do Reginaldo, 
município de Maceió. 

Fonte: Nímia Braga, 2006. 

  
Fig. 05 - Orla de Ponta Verde, área mais valorizada do 

município de Maceió e destino de grandes 

investimentos públicos. 

Fonte: SMPD, 2007. 

Fig. 06 - Perspectiva ilustrativa do Projeto de 

Reurbanização da Orla Marítima de Maceió, que já 

está na sua terceira e última etapa. 

Fonte: SMPD, 2007. 

                                           
2 Os principais Planos já elaborados no município de Maceió encontram-se listados no Documento de Informações 
Básicas do Plano Diretor. MACEIÓ, Prefeitura Municipal de. Documento de Informações Básicas do Plano Diretor 
do Município de Maceió. Maceió: IBAM/DUMA/SMPD, 2004. 
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Pelo apresentado, percebe-se a realidade que a nova legislação urbanística, elaborada por 
exigência do Governo Federal, encontraria pela frente, demonstrando a necessidade de 
enfrentamento de muitos problemas que nunca foram tratados de frente pelos governantes e cujas 
políticas urbanas e habitacionais têm representado apenas “uma gota no mar da informalidade”, 
não apontando para avanços significativos na ampliação do acesso a terra urbanizada ou de 
habitações para os mais pobres. Assim, a elaboração de um novo plano diretor contendo os 
instrumentos urbanísticos do Estatuto da Cidade poderia ser entendida como uma oportunidade 
para que o município fortalecesse seu planejamento urbano. 

3. A INFLUÊNCIA DO MERCADO IMOBILIÁRIO NO NOVO PLANO DIRETOR E 
CÓDIGO DE URBANISMO E EDIFICAÇÕES DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ 

O processo de elaboração do novo Plano Diretor do Município de Maceió (Lei nº 5.486, de 30 de 
dezembro de 2005), definido como o principal instrumento da política de desenvolvimento 
urbano e ambiental do município, iniciou-se no ano de 2003. Um grupo de técnicos de diversos 
órgãos da administração municipal, denominado Grupo Gestor, juntamente com a com a 
assessoria contratada do Instituto Brasileiro de Administração Municipal (IBAM), conduziu todo 
o processo. 
Após o cumprimento das etapas formais para a elaboração da nova Lei, esta foi enviada à 
Câmara de Vereadores em setembro de 2005, tendo sido aprovada em dezembro do mesmo ano. 
Os instrumentos da política urbana presentes no Plano Diretor de Maceió são abordados em 
quatro capítulos do Título III, sendo que o primeiro destes apresenta as disposições gerais; o 
segundo trata dos instrumentos de controle urbano e ambiental; o terceiro dos instrumentos de 
indução ao desenvolvimento urbano e o quarto dos instrumentos de regularização fundiária. 
Salienta-se que a grande maioria destes instrumentos, tanto os de controle urbano quanto aqueles 
que exigem dos proprietários algum tipo de contrapartida, possui sua regulamentação remetida à 
elaboração de leis específicas, o que já representa um “balde de água fria” para os que 
mantinham a esperança na possibilidade de aplicação destas ferramentas simultaneamente à 
aprovação do Plano Diretor. 
O Parcelamento, Edificação e Utilização Compulsórios, o IPTU Progressivo no Tempo e a 
Outorga Onerosa do Direito de Construir, seguem aguardando suas “regulamentações” como se a 
realidade municipal não implicasse a mínima urgência e como se não houvessem sido 
empregados vultuosos recursos públicos na elaboração da nova Lei.  
Além da não regulamentação dos importantes instrumentos citados acima, pode-se dizer que o 
Direito de Preempção3, as Operações Urbanas Consorciadas e a Transferência do Direito de 
Construir foram tratados de maneira superficial, visto que o Plano Diretor apresentou apenas 

                                           
3 O Direito de Preempção é um outro instrumento contido no Estatuto da Cidade (arts 25 a 27) que deve estar 
presente nos planos diretores. Trata da preferência atribuída ao poder público para a compra de imóveis de seu 
interesse, no momento de sua venda. As áreas para incidência deste instrumento devem estar previstas no plano 
diretor de cada município. 
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umas poucas áreas com possibilidade de incidência, em geral áreas que despertam pouco 
interesse no mercado imobiliário, ao mesmo tempo em que o recurso de “novas áreas poderão 
ser criadas mediante Lei Municipal Específica” foi utilizado sistematicamente. 
Outra observação referente à Outorga Onerosa do Direito de Construir ainda merece ser feita. 
Nas áreas mais valorizadas da cidade (bairros da orla marítima), aonde caberia a definição de um 
coeficiente de aproveitamento básico dos terrenos mais baixo e que possibilitasse uma maior 
cobrança de contrapartida aos investidores imobiliários, este ficou definido oscilando entre 3,5 e 
4, com coeficientes máximos de 4 ou 4,5 (MACEIÓ, 2005). Uma aplicação bem modesta de um 
instrumento promissor. 
Interessante também é analisar a previsão de utilização de um outro instrumento, denominado 
Consórcio Imobiliário, no novo Plano Diretor de Maceió. De acordo com o Estatuto da Cidade, 
este faculta ao proprietário transferir seu imóvel ou propriedade para o município, recebendo 
algumas unidades imobiliárias ou urbanizadas em troca, após os investimentos realizados pelo 
poder público ou por parcerias realizadas entre este e investidores privados. Em Maceió, a 
possibilidade de utilização deste instrumento ficou vinculada à vontade do proprietário, bem 
diferente, por exemplo, dos mecanismos não tributários que têm sido utilizados pelos 
colombianos, como os “Planes Parciales”. Em relação a estes planos, cujas diretrizes são 
traçadas pelo poder público: 
(...) entre todos os proprietários se repartem os custos atuais e os benefícios futuros da operação em seus 
terrenos, proporcionalmente à superfície de solo e a outros bens e valores aportados por cada um (Bellido, 
1998, p.128). 
Pelo observado, percebe-se o porquê de o Plano Diretor ter sido aprovado sem contratempos pela 
Câmara de Vereadores. As questões relativas a interferências do poder público nas propriedades 
privadas e que refletem a separação entre o direito de propriedade e o direito de construir, 
conforme as atuais leis Federais brasileiras (Código Civil, Constituição Federal, Estatuto da 
Cidade), e que possibilitam um maior controle do mercado de terras e a aplicação de 
instrumentos que recuperem a valorização advinda de investimentos públicos, foram deixadas 
para definições futuras, num resultado confortável para o mercado imobiliário que, no mínimo, 
tinha ganho mais algum tempo para se articular até a elaboração das Leis Complementares e 
regulamentação dos instrumentos urbanísticos. 
Após a aprovação do Plano Diretor, o passo seguinte foi a elaboração do novo Código de 
Urbanismo e Edificações do Município (Lei nº 5.593, de 8 de fevereiro de 2007), que definiu o 
zoneamento da cidade de acordo com os parâmetros do macrozoneamento apresentados no Plano 
Diretor. Um Grupo Gestor mais restrito do que o responsável pela elaboração do Plano Diretor, 
formado por técnicos da Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento (SMPD), da 
Secretaria Municipal de Controle e Convívio Urbano (SMCCU), e da Secretaria Municipal de 
Transporte e Trânsito (SMTT), foi responsável pela elaboração desta nova Lei municipal. 
Em relação à interferência do mercado imobiliário no processo de elaboração do Código de 
Urbanismo e Edificações de Maceió, foi no intervalo de tempo entre o envio do documento à 
Câmara de Vereadores e a sua aprovação que se realizaram as negociações, pois enquanto o 
Plano Diretor havia apresentado diretrizes gerais que não feriram interesses privados, os Códigos 
seriam os responsáveis por definirem parâmetros de uso e ocupação do solo. Isto significava que, 
mesmo não regulamentando os instrumentos urbanísticos, representariam algumas mudanças nas 
exigências construtivas e/ou urbanísticas a serem feitas para a aprovação de novos 
empreendimentos. E não é de se estranhar o profundo interesse despertado por esta Lei naqueles 
que compõem o mercado imobiliário e a pressão exercida por estes sob aqueles responsáveis 
pela sua execução (técnicos) e aprovação (vereadores). 
Tornaram-se freqüentes as visitas de representantes da Associação das Empresas do Mercado 
Imobiliário (ADEMI) à Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento, sede do 
Grupo Gestor, procurando negociar alterações em alguns artigos do novo Código de Urbanismo 
e Edificações. Durante as reuniões aonde aconteceram estas tentativas de negociações, quando o 
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Grupo Gestor procurava conciliar os interesses e esclarecer dúvidas referentes à nova legislação, 
os representantes da ADEMI entregaram suas propostas em dois arquivos distintos intitulados: 
“Prioridades 1”, abrangendo 45 artigos e “Prioridades 2”, abrangendo 20 artigos. Em resumo, 
dos 654 artigos constantes no projeto de Lei enviado a Câmara de Vereadores, 65 sofreram 
propostas de emenda pelos representantes do setor imobiliário. 
Ao analisar os arquivos entregues pela ADEMI, percebe-se que aqueles que sofreram propostas 
de emenda ou até mesmo de exclusão possuíam natureza diversa, podendo ser agrupados em três 
subgrupos: 
Artigos relacionados à definição de parâmetros construtivos e a possibilidades de se edificar em 
determinadas áreas específicas, tais como: dimensões de vagas de estacionamento, larguras de 
corredores de circulação, possibilidade de edificar nas bordas de tabuleiros; 
Artigos relacionados com exigências de contrapartidas aos empreendedores para que tivessem 
seu (s) projeto (s) aprovado (s), a exemplo das exigências de arborização em estacionamentos 
térreos, de entrega dos novos loteamentos já com pavimentação; 
Artigos relacionados à parte burocrática da aprovação de projetos, nos quais constam exigências 
relativas a documentos e prazos.  
Além da natureza diversa, os tipos de alterações sugeridas pela ADEMI também possuíam 
características diferenciadas, indo desde propostas de alterações na redação até a exclusão total 
ou parcial dos artigos. A Fig.07 a seguir apresenta um resumo, objetivando subsidiar uma 
primeira análise do nível de influência acima referido. Os 31 artigos em azul (69%) representam 
aqueles que foram aprovados conforme sugestões da ADEMI. Isto significa que a maioria das 
alterações propostas pelo setor imobiliário foi aprovada pelos Vereadores mesmo com o Grupo 
Gestor apresentando argumentos contrários. Além destes 31 artigos, outras 5 alterações (11%) 
apresentadas pela ADEMI (na cor roxa) e que não sofreram contestações pelos técnicos do 
Grupo Gestor também foram aprovadas. Somando-se os 69% a estes 11%, tem-se que 80% das 
propostas de modificações ao Código de Urbanismo e Edificações apresentadas pelo setor 
imobiliário foram aprovadas. Pelo observado, nota-se que não existiu um processo de 
negociações, tendo o setor imobiliário se saído como o grande vitorioso, influenciando as 
decisões técnicas que vinham sendo discutidas há mais de dois anos. 
 
Fig. 07 - Gráfico referente aos 45 artigos que sofreram propostas de modificações pela ADEMI de acordo com o 
arquivo intitulado “Prioridades 1”, demonstrando a influência exercida pelo setor imobiliário no novo Código de 

Urbanismo e Edificações de Maceió. 

Fonte: elaboração própria, 2007. 
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Numa tentativa de minimizar a clara influência exercida pelo setor imobiliário, no mesmo Diário 
Oficial do município em que foi publicada a nova Lei do Código de Urbanismo e Edificações, o 
atual Prefeito de Maceió encaminhou mensagem ao Presidente da Câmara de Vereadores, 
justificando três vetos e a necessidade de um novo projeto de Lei tendo por objetivo restabelecer 
a redação original de alguns artigos. Além dos vetos, foi registrado que os art. 140, inc. IV; 240, 
caput; art. 282 e 436 teriam sua redação original restabelecida através de novo projeto de Lei, 
justificando-se que as supressões que haviam sido feitas a estes conflitavam com as leis vigentes, 
quais sejam: a Lei 6766/79, o Estatuto da Cidade e o Plano Diretor de Maceió. Mas, mesmo com 
os vetos e propostas de reedição de alguns artigos feitas pelo Prefeito, os dados apresentados 
demonstram que a influência exercida pelos representantes do setor imobiliário no novo Código 
de Urbanismo e Edificações de Maceió foi considerável, e que a maior parte de seus interesses 
foi assegurada independentemente das conseqüências para a cidade. 
Ao analisar os artigos que sofreram propostas de modificações, presentes nos três subgrupos 
apresentados anteriormente, e procurando classificá-los em relação às suas características 
específicas (ver Tab. 04 e Fig. 08), tem-se que: 
Os artigos classificados no subgrupo 1 são capazes de gerar mais-valias, pois, na medida em que 
são alterados, possibilitam um maior aproveitamento dos lotes e, conseqüentemente, um maior 
lucro para os investidores; 
Os artigos classificados no subgrupo 2 são capazes de recuperar mais-valias (ainda que só uma 
pequena parcela destas), pois exigem algum tipo de contrapartida ao empreendedor para que este 
consiga aprovar seu projeto; 
Os artigos classificados no subgrupo 3 não se relacionam com a temática da recuperação de 
mais-valias. 
 
Tab. 04 - Artigos do Código de Urbanismo e Edificações de Maceió que sofreram propostas de modificações pela 

ADEMI, identificando-se aqueles capazes de gerar e de recuperar mais-valias. 

Fonte: elaboração própria, 2007. 

 
1 

Artigos cujas definições são capazes de gerar 
mais-valias 

2 
Artigos cujas definições 
são capazes de recuperar 
mais-valias 

 

3 
Artigos cujos conteúdos não se 
relacionam com o tema da 
recuperação de mais-valias 

Arts. 120, 139, 140, 158, 165, 169, 
173, 201, 240, 265, 269, 281, 282, 317, 334, 
410, 411, 412, 421, 423, 429, 436, 437 e 484 

Arts. 127, 160, 
161, 204, 208, 447, 520, 
530 e 653. 

Arts. 183, 188, 213, 243, 
248, 252, 532, 579, 584, 586, 589 e 
648. 

 
 
Fig. 08 – Gráfico identificando, dentre os artigos do Código de Urbanismo e Edificações de Maceió que sofreram 

propostas de modificações pela ADEMI, aqueles que são capazes de gerar e de recuperar mais-valias fundiárias. 

Fonte: elaboração própria, 2007. 
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o tema da recuperação
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Os artigos identificados como capazes de recuperar mais-valias (20%) e que foram modificados 
por influência da ADEMI são: 
 
Art. 127 – Exigia que os empreendedores realizassem a arborização dos novos estacionamentos 
térreos descobertos; 
Art. 160 – Exigia do empreendedor a pavimentação das vias públicas e a urbanização das áreas 
públicas de lazer dos loteamentos; 
Art. 161 – Relaciona-se com as exigências apresentadas no Art. 160; 
Art. 204 - Relaciona-se com as exigências apresentadas no Art. 160. Também tentava ampliar a 
possibilidade do poder público exigir outras contrapartidas aos loteadores; 
Art. 208 – Relaciona-se com a exigência de entrega dos loteamentos com pavimentação 
apresentada no Art. 160; 
Art. 447 – Exigia que os empreendedores instalassem medidores individuais de consumo de água 
nos prédios; 
Art. 520 – Definia a necessidade de realização do Estudo de Impacto de Vizinhança, que pode 
gerar a exigência de contrapartidas aos empreendedores, para comércios e serviços com área 
construída superior a 5.000 m². Esta área foi passou para 15.000m²; 
 Art. 530 – Também em relação ao Estudo de Impacto de Vizinhança, definia que pelo menos 
uma audiência pública deveria ser realizada para discussão do Relatório de Impacto de 
Vizinhança. Esta redação foi modificada, tornando-se necessária apenas uma audiência pública 
de caráter não deliberativo; 
Art. 653 – Estabelece um prazo de cinco anos para que as edificações e empreendimentos já 
instalados se adequem as condições de acessibilidade exigidas para pessoas com mobilidade 
reduzida ou portadoras de necessidades especiais. O Grupo Gestor conseguiu manter este artigo 
na íntegra.  
 
Ao analisar as propostas de modificações dos artigos capazes de recuperar mais-valias (ver Fig. 
08), tem-se que apenas um dos artigos que exigia algum tipo de contrapartida foi mantido, e 
justamente aquele que não atingia os empreendedores, pois as adequações dos imóveis, 
necessárias às pessoas portadoras de necessidades especiais, partiriam dos proprietários. 
Conclui-se que, com esta dinâmica, o município tem caminhado na contramão dos avanços 
urbanísticos que procuram fazer com que a propriedade exerça sua função social, tornando muito 
difícil à utilização dos instrumentos sugeridos pelo Estatuto da Cidade, visto que muitos dos 
modestos avanços propostos pelo Código de Urbanismo e Edificações de Maceió, que 
procuravam incorporar a noção de obrigação e solidariedade, foram barrados, demonstrando 
como um setor economicamente forte tem influenciado o setor político que, por sua vez, 
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influencia atividades que deveriam ser baseadas apenas em critérios técnicos e na participação 
popular. 

4. CONCLUSÃO 

Os problemas urbanos do município de Maceió são o reflexo das soluções tentadas ao longo dos 
anos, que não têm apresentado resultados significativos, demonstrando a necessidade de se 
buscarem alternativas e instrumentos para o enfrentamento desta realidade. O momento atual de 
tentativa de construção de uma Política Nacional de Desenvolvimento Urbano pelo Governo 
Federal, que entre outras iniciativas tem incentivado aos municípios utilizarem as ferramentas 
propostas pelo Estatuto da Cidade, que são uma novidade para a maioria, através de sua inserção 
nos planos diretores, já apresenta os primeiros resultados que podem ser analisados. 
Em Maceió, o Plano Diretor resultante deste contexto, apesar de ser um documento rico em 
informações, que realiza uma leitura do território municipal, aponta os diversos problemas e 
alguns caminhos para se tentar soluções, não avançou na definição de quando a propriedade 
cumpre com a sua função social. Como hoje em dia o direito de propriedade pode ser 
considerado como um direito vazio, cabe ao plano diretor defini-lo, pois é a partir desta definição 
que se torna possível reverter a outorga gratuita da valorização imobiliária através da utilização 
dos instrumentos urbanísticos. 
Baseando-se no que foi visto nesta pesquisa, demonstrou-se como a politização no processo de 
planejamento urbano pode causar retrocessos, impedindo que se aproveite à oportunidade de 
reverter a lógica dos privilégios na cidade. O quadro demonstrativo da influência exercida pelo 
mercado imobiliário no novo Código de Urbanismo e Edificações de Maceió e a falta de 
regulamentação dos instrumentos urbanísticos não devem servir como desestímulo, mas como 
alerta, visto que fragilizam iniciativas que poderiam representar avanços, mas, que à custa de 
investimentos públicos, e para a felicidade dos que compõem o ramo imobiliário, continuarão a 
promover a valorização fundiária e o surgimento de espaços de segregação, mantendo o 
estrutural desequilíbrio em relação ao acesso ao solo urbanizado.  
Concluindo, percebe-se a distância existente entre o marco legal e as ações políticas, dificultando 
a aplicação dos instrumentos urbanísticos, e tornando as diretrizes do Estatuto da Cidade, apesar 
de possíveis de implementação, ainda não-realizadas. Isto demonstra que o acesso à terra não 
será ampliado apenas através da Lei, mas, sobretudo, de um processo político que inclua a 
participação de cidadãos, que não façam parte do aparato estatal, e que considere as diretrizes 
técnicas apontadas sem a interferência dos interesses políticos que, em Maceió, como em muitos 
outros municípios brasileiros, se confundem com os interesses do setor imobiliário. 
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