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ABSTRACT 

The construction of high-rising buildings process consists basically on the multiplication of the urban 
land by means of the articulation of social groups interested in its reproduction and valorization. As a 
consequence, it is possible to observe some social groups segregation intensification and the functional 
zoning of urban space, mainly of specific trade and service activities. The objective of the present work is 
to confront the last four urban land use and occupation instruments proposed for the city of Maceió 
(capital of Alagoas – northeast of Brazil), in what concerns the aspects referring to the construction of 
high-rising buildings in Ponta Verde, by means of systematization of the propositions for the study area 
present in the 1985 and 2004 Posture, Building, and Urbanism Codes as well as the 2005 Maceió Master 
Plan and the 2007 Building and Urbanism Codes. As a result, it was possible to identify the spatial 
configuration produced by the two first instruments applied in the city and analyze the directed 
propositions in order to solve the environmental, urban and social conflicts existing in the actual 
framework. 
 

RESUMO 

O processo de verticalização consiste, basicamente, na multiplicação do solo urbano, através da 
articulação de grupos sociais interessados na sua reprodução e valorização. Como conseqüência, 
intensifica-se a segregação de determinados grupos sociais e a espacialização funcional do espaço urbano, 
sobretudo de atividades específicas de comércio e serviços. O objetivo deste trabalho é confrontar os 
quatro últimos instrumentos urbanísticos de uso e ocupação do solo propostos para a cidade de Maceió-
AL, no que se refere aos aspectos relativos à verticalização do bairro da Ponta Verde, através da 
sistematização das propostas para a área de estudo contidas nos Códigos de Urbanismo, Edificações e 
Postura de 1985 e 2004, Plano Diretor de Maceió de 2005 e Códigos de Urbanismo e Edificações de 
2007. Como resultado foi possível identificar a configuração espacial produzida pelos dois primeiros 
instrumentos aplicados na cidade e analisar as propostas direcionadas a solucionar os conflitos 
ambientais, urbanos e sociais existentes no quadro atual. 
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1. INTRODUÇÃO 

A verticalização consiste na multiplicação do solo através da construção de edificações com 
diversos pavimentos sobrepostos. A partir deste processo, um mesmo espaço de terra que, 
anteriormente, era ocupado por uma família apenas, é “multiplicado”, passando a abrigar várias 
famílias, principalmente àquelas pertencentes aos grupos de média e alta renda. Neste caso, o 
solo urbano é reproduzido e revalorizado através de articulações entre o capital fundiário, 
imobiliário e financeiro, e entre os diferentes agentes produtores do espaço urbano (proprietários 
fundiários, incorporadores, construtoras, poder público) (SOUZA, 1994). O poder público ao 
disciplinar as formas de uso e ocupação do solo urbano, através das legislações e instrumentos 
urbanísticos, pode assumir papel incentivador e/ou determinante no processo de produção 
capitalista destas edificações verticalizadas. 
O objetivo deste trabalho é confrontar os quatro últimos instrumentos urbanísticos de uso e 
ocupação do solo propostos para a cidade de Maceió-AL, no que se refere aos aspectos relativos 
à verticalização do bairro da Ponta Verde, através da identificação e sistematização das propostas 
para a área de estudo contidas nos Códigos de Urbanismo, Edificações e Postura de 1985 e 2004, 
Plano Diretor de Maceió de 2005 e Códigos de Urbanismo e Edificações de 2007. 
Os procedimentos metodológicos realizados para a elaboração do trabalho foram: (i) revisão 
bibliográfica sobre os principais conceitos ou palavras-chaves relacionados a verticalização, 
cidade e política pública de uso e ocupação do solo; (ii) pesquisa de campo para descrição do 
processo de ocupação da planície litorânea e quadro atual de uso do solo do bairro em estudo; e 
(iii) sistematização das informações referentes ao zoneamento da cidade e parâmetros 
construtivos existentes nos códigos de urbanismo e edificações e Plano Diretor da cidade. 
 

2. BREVES CONSIDERAÇÕES SOBRE A VERTICALIZAÇÃO DA CIDA DE 

O processo de verticalização começou a ocorrer no início do século XX, na cidade de São Paulo, 
com edifícios destinados ao uso comercial e de prestação de serviços, mas é apenas a partir da 
segunda metade do século XX que a verticalização se propaga por outras cidades brasileiras, 
sobretudo com o uso residencial (SOUZA, 1994). 
O intenso crescimento vertical não pode ser atribuído apenas a aspectos de “modernização” ou 
avanço das técnicas construtivas, como surgimento do elevador e desenvolvimento das estruturas 
de aço. É certo que esses aspectos realmente impulsionaram (e impulsionam) o processo de 
construção de edifícios, mas uma das respostas para o crescimento vertical está na acumulação 
do capital ligada à articulação dos interesses econômicos dos principais agentes sociais 
envolvidos (SOUZA, 1994). 
Com isso, o fenômeno da verticalização desencadeia um processo de valorização do solo urbano 
por meio do investimento em infra-estrutura urbana e aumento do potencial construtivo do lote 
no qual está inserido. Conseqüentemente, o espaço, sob a forma de mercadoria, encadeia um 
circuito de trocabilidade através de estratégicas imobiliárias que transcendem a simples transação 
de compra e venda. Este fato é verificado, sobretudo quando os antigos proprietários são 
“pressionados” a vender suas propriedades, que adquirem valor de troca, para as incorporadoras-
construtoras que serão responsáveis pela construção dos edifícios (SOUZA, 1994). 
Além disto, o fenômeno da verticalização, ao se concentrar em setores específicos da cidade, 
promove uma espacialização funcional e elitista do espaço urbano, por se destinar 
principalmente aos grupos de média e alta renda. Assim, intensifica-se a segregação espacial e 
exclusão social destes grupos versus os grupos de menor poder aquisitivo, que acabam residindo 
distantes das áreas centrais e infra-estruturadas. 
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3. A CIDADE E A POLÍTICA PÚBLICA DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 

Segundo Souza (2003), não existe uma única, ou melhor, definição sobre o que seja política 
pública, mesmo este conceito sendo utilizado em diferentes abordagens ou áreas do 
conhecimento. Para a autora, política pública resume-se como “o campo do conhecimento que 
busca, ao mesmo tempo, “colocar o governo em ação” e/ou analisar uma ação e, quando 
necessário, propor mudanças no rumo ou curso dessas ações, e/ou entender por que e como as 
ações tomaram certo rumo em lugar de outro” (SOUZA, 2003, p. 13). As políticas públicas 
depois de formuladas, se desdobram em leis, programas, projetos, planos ou sistemas de 
informação e pesquisas. Após estes desdobramentos, são implementadas, postas em ação, e 
submetidas ao acompanhamento e análise pelos pesquisadores. 
A política pública urbana engloba diversas outras políticas específicas, como por exemplo: de 
uso e ocupação do solo urbano, habitacional, de mobilidade urbana, do meio ambiente, entre 
outras. A política de uso e ocupação do solo urbano se desdobra na sua respectiva legislação de 
uso e ocupação do solo que, por conseguinte se concentra em dois instrumentos urbanísticos: 
zoneamento da cidade e normas técnicas de edificações.  
O zoneamento da cidade é a divisão, sob jurisdição de um governo local, do espaço urbanizado 
(ou a ser urbanizado) em zonas diferenciadas, para as quais serão aplicados parâmetros de uso e 
ocupação específicos (BRASIL, 2002). As normas técnicas de edificações estabelecem 
parâmetros construtivos detalhados sobre todos os aspectos das construções, incluindo tanto a 
configuração interior (dimensão dos cômodos, insolação, ventilação) quanto a relação da 
edificação com seu entorno ou com o lote no qual está inserido (VAZ, 1996).  
Os principais parâmetros construtivos são os seguintes: (i) afastamentos: compreendem os recuos 
obrigatórios da edificação em relação às divisas do lote, ao logradouro e eventualmente, entre 
edificações no mesmo lote; (ii) coeficiente de aproveitamento: relação entre a área construída e a 
área total do lote, ou seja, o coeficiente dois indica que se pode, no máximo, construir duas vezes 
a área do lote; (iii) gabarito: parâmetro que expressa, em pavimentos ou metros, a altura máxima 
permitida para as edificações em uma dada zona; (iv) taxa de ocupação: relação entre a área da 
projeção horizontal da edificação e a área total do lote; (v) taxa de permeabilidade: relação entre 
a área do lote que permite a infiltração da água e a área total do terreno (SOUZA, 2002). 
Estes dois instrumentos apresentam formatações distintas conforme dois períodos de 
institucionalização do planejamento e gestão urbana brasileira. O primeiro, disseminado, 
sobretudo, antes da Constituição Federal de 1988 com o objetivo de promover o 
desenvolvimento urbano, através da idealização de um projeto de cidade ideal, que seria 
executado até chegar a um produto final, ou seja, a cidade como um objeto puramente técnico, 
onde se ignorava os conflitos e potencialidades de cada área específica. E o segundo, contidos 
nos pressupostos dos novos Planos Diretores e do Estatuto da Cidade (Lei nº. 10.257 de 10 de 
julho de 2001) que reconhece a cidade real, sua responsabilidade com a cidade irregular e 
informal, e fixa importantes princípios básicos, entre eles, a função social da cidade e da 
propriedade urbana e a justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do processo de 
urbanização (BRASIL, 2002). 
No primeiro período, o instrumento hegemônico da prática de planejamento urbano é aquele 
denominado de zoneamento tradicional ou funcionalista, difundido sob o ideário do urbanismo 
modernista, propondo a separação rigorosa de usos (morar, circular, trabalhar) (SOUZA, 2002). 
Quanto às normas técnicas, estas eram conjuntos de instrumentos de difícil entendimento e 
aplicação, por seu excesso de detalhes e termos técnicos, acentuando a visão tecnocrática da 
legislação urbanística (VAZ, 1996). 
No segundo período, o instrumento fundamental passa a ser o “macrozoneamento”, que define 
inicialmente grandes áreas de ocupação: zona rural e zona urbana. Após a delimitação do 
perímetro urbano, definem-se as áreas de interesse de uso ou zonas onde se pretende incentivar, 
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coibir ou qualificar a ocupação. Esta definição deve ser realizada através da compatibilização 
entre capacidade de infra-estrutura 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. Quanto às normas técnicas, a tendência é a sua 
simplificação, através de instrumentos mais simples de controle do uso e ocupação, evitando o 
excesso de regulamentação em certos itens, como por exemplo, determinadas normas de 
construção (BRASIL, 2002). 
 

4. ESTUDO DE CASO: O BAIRRO DA PONTA VERDE EM MACEIÓ-A L 

4.1. Breve Histórico de Ocupação da Planície Litorânea 

O município de Maceió, capital do estado de Alagoas, localiza-se no nordeste brasileiro, com 
uma superfície de 512,50 km², correspondente aproximadamente a 1,84% do território alagoano, 
e população de 797.759 habitantes (IBGE, 2000) (Fig. 1). O município está limitado a Leste, 
pelo Oceano Atlântico e a Oeste, pela Lagoa Mundaú, integrante do Complexo Estuarino 
Lagunar Mundaú-Manguaba.  
 

Figura 1: Regiões do Brasil e Estado de Alagoas 

 
Disponível em: <www.brasil2010.org/ prt/img/graficos/regiões>. Acesso 05/03/06. Adaptado por: Zacarias, 2006. 

 
O relevo da cidade é subdividido em duas tipologias: planície litorânea-lagunar e tabuleiros 
(recortado por inúmeras grotas1) (Fig. 2). O desnível resultante desta conformação compõe as 

                                           
1 Expressão local para designar um tipo de conformação do relevo, com larguras variáveis e formas sinuosas. 
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encostas2. A planície litorânea, de sudoeste a nordeste, encontra-se em crescente processo de 
valorização fundiária e adensamento populacional, exceção feita à área sul, próxima ao 
complexo industrial cloro-álcool-químico. 
 

Figura 2: Tipologias de relevo de Maceió 

 
Fonte: Base cartográfica de Maceió, PMM, 1999/2000. Adaptado por: Zacarias, 2006. 

 
As condições geomorfológicas da cidade de Maceió constituíram-se como um importante fator 
no direcionamento da estruturação sócio-funcional do seu espaço urbano. O crescimento da 
cidade 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 que, ao produzir a cidade, reproduziu 
sobre o espaço a estratificação socioeconômica em que a sociedade maceioense se estrutura 
(CAVALCANTI, 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). A conseqüência imediata deste processo foi a instalação de infra-estrutura básica, 
equipamentos urbanos, condições de circulação e distribuição espacial de pequenas atividades 
econômicas (ZACARIAS, 2004). 
Nas duas últimas décadas, ocorreu, sobretudo, no bairro da Ponta Verde, um boom imobiliário de 
edificações verticais. O processo de verticalização deste bairro resultou na (re)configuração 
espacial e paisagística, através da ocupação intensiva do seu solo urbano com: (i) adensamento 
da faixa 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 da 
verticalização em setores internos dos bairros, como conseqüência da proximidade das principais 
vias de circulação ou de centralidades de comércio e serviços (ZACARIAS, CAVALCANTI, 
LINS, 2005).  

                                           
2 As encostas referem-se aos declives/aclives de acentuadas inclinações entre planícies e tabuleiros. 
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Na atual dinâmica urbana do bairro, os lotes que ainda possuem o uso, sobretudo, residencial 
unifamiliar assumem importante valor de troca nos mercados fundiários e imobiliários. Para 
Ribeiro, Cardoso (2005, p. 129-130), em função da interação entre estes dois mercados: 

[...] o preço de determinados imóveis pode ser expresso não em função de suas 
características, mas em função das possibilidades de transformação de uso oferecidas 
por determinadas localizações. Por exemplo, em certos bairros, os preços das 
residências passam a ser regulados não pelo submercado de casas, mas pelo 
submercado de terrenos para a construção de edifícios multifamiliares, ou ainda pelo 
submercado relativo aos usos comerciais [...]. 

Através de observações empíricas, pode-se dizer que o intenso processo de verticalização do 
bairro não foi acompanhamento por um redimensionamento na sua infra-estrutura instalada, 
apresentando os seguintes problemas urbano-ambientais: (i) impactos sobre a infra-estrutura 
básica, como, por exemplo, comprometimento na qualidade da água fornecida, sendo 
solucionada pelo uso de carro-pipa; (ii) congestionamento no sistema viário, com ausência de 
estacionamento e trânsito intenso nas vias principais e secundárias nos horários de pico; (iii) 
impermeabilização intensiva do solo com alagamentos nos períodos de chuva, causados pela 
insuficiência da rede de drenagem, sendo esta constantemente utilizada como destino do 
esgotamento sanitário, acarretando também a poluição nas praias; e (iv) alterações no lençol 
freático da região, como recarga insuficiente e salinização, decorrente da extração descontrolada. 
 

4.2. Confrontando os Instrumentos Urbanísticos de Uso e Ocupação do Solo 

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. Este plano era constituído por seis volumes: (i) diagnóstico e 
prognóstico para a realidade socioeconômica, institucional e política do município; (ii) 
proposições priorizando as ingerências a serem desenvolvidas; (iii) código de urbanismo; (iv) 
código de edificações; (v) código de postura; e (vi) diretrizes de ação visando a 
operacionalização do plano (MACEIÓ, 1981, 1982).  
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 (CUEP-
1985) de 23 de dezembro de 1985 (Lei nº. 3.536, nº. 3.537 e nº. 3.538), porém os anexos 
relativos aos quadros de usos do zoneamento foram suprimidos. Em 09 de novembro de 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 a legislação complementar 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 vinte e duas zonas: uma central de comércio e serviços 
(ZCCS), uma de comércio e serviços (ZCS), onze residenciais (ZR), cinco de atividades 
múltiplas (ZAM) e quatro especiais (ZE). As zonas residenciais possuíam sete classificações de 
usos do solo: R1 (uma unidade domiciliar por lote), R2 (duas unidades domiciliares por lote), R3 
(três ou mais unidades domiciliares por lote), R4 (grupamento de edificações constituindo 
condomínio em loteamento fechado), R5 (edificação ou edificação com dois ou mais 
pavimentos), R6 (conjunto habitacional ou programas outros de natureza social, para as 
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populações de baixa renda), R7 (uma unidade domiciliar por lote em áreas consideradas de 
interesse social pela Prefeitura). O bairro da Ponta Verde enquadrava-se nas zonas residencial 
ZR3 e ZR4, com cinco tipos de usos do solo residenciais permitidos (R1, R2, R3, R4 e R5), dois 
tipos comerciais3 (CPP e CMP), dois tipos de prestação de serviços4 (SSP e SMP) e um tipo 
industrial5 (IPP) (MACEIÓ, 1985). 
Quanto aos parâmetros construtivos para os lotes, edificações e afastamentos, o que predominava 
era o binômio taxa de ocupação versus coeficiente de aproveitamento, estabelecidos a 
condicionar uma menor ocupação da área do lote ao maior número de pavimentos. Havia ainda a 
possibilidade de escalonamento do gabarito, sendo seis pavimentos para as edificações 
localizadas na primeira quadra à beira mar, podendo crescer um pavimento a cada quadra 
subseqüente até atingir uma altura não prejudicial ao raio de visibilidade do Cone do Farol da 
Marinha6.  
Os afastamentos eram divididos em recuos frontais, laterais e de fundo. Em alguns casos, 
dependendo da zona, estes recuos eram progressivos e calculados por fórmula específica de 
acordo com o número de pavimentos. A adoção deste instrumento visou disciplinar a 
implantação do edifício no lote, impedindo a proximidade acentuada em alguns lados do lote 
(MACEIÓ, 1985). 
Segundo Oliveira (2004), o zoneamento aprovado dividiu 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, ainda que perversas e excludentes, que tenham definido essa 
construção. 
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 no Código de Edificações e Urbanismo (CEU-2004) de 
17 de janeiro de 2004 (Lei nº. 5.354) vigente até o ano de 2006. O processo de aprovação deste 
instrumento foi realizado de forma polêmica, já que havia iniciado a captação de recursos para o 

                                           
3  O CPP compreende o comércio de pequeno porte destinado as pequenas atividades que respondem pelas 
necessidades do consumo vicinal e/ou cotidiano, tais como: padarias, mercearias, armarinhos, quitandas, açougues, 
lanchonetes, bares, botequins, cantinas, farmácias. O CMP compreende o comércio de médio porte que engloba as 
atividades de porte médio que atendem a demandas diferenciadas de natureza ocasional, tais como comércio de 
produtos alimentícios, papelarias, drogarias, armarinhos, tecidos, aparelhos e artigos de uso pessoal, doméstico e de 
escritório, artigo de vidraçaria, artigos funerários, veículos e acessórios, artigos de antiguidade, galerias de arte, 
máquinas, floriculturas, relojoarias e fotóticas, artigos religiosos, brinquedos, restaurantes e outros estabelecimentos 
com área construída não superior a 250m² (MACEIÓ, 1985). 

4 O SSP compreende os serviços de pequeno porte relacionados as atividades como: sapateiro, alfaiate, costureira, 
salão de beleza, escritórios de profissionais liberais, firmas individuais ou familiares. O SMP compreende os 
serviços de médio porte como escritórios, clínicas, consultórios, lavanderias, consertos de eletrodomésticos, hotéis, 
pensões, bares, restaurantes, casas de diversões, academias, postos de serviços e de abastecimento de veículos, 
serviços financeiros, agências de turismo, jornais, cinemas, administração de empresas, firmas de consultoria e 
projetos, correios, cartórios (MACEIÓ, 1985). 

5  O IPP compreende indústrias de pequeno porte com área edificada não superior a 100m² e não poluente 
(MACEIÓ, 1985). 

6 O Cone do Farol da Marinha localiza-se no bairro do Jacintinho (área do tabuleiro da cidade) e restringe o gabarito 
das edificações em algumas áreas localizadas na planície litorânea como garantia da manutenção do raio de 
visibilidade do farol. O bairro analisado encontra-se inserido totalmente dentro do raio de circunferência 
determinado. 
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Plano Diretor de Maceió através do Programa Nacional de Apoio à Gestão Administrativa e 
Fiscal dos Municípios Brasileiros (PNAFM). 
No CEU-2004, a definição da área de urbana de Maceió obedeceu ao zoneamento existente e foi 
dividida em vinte e quatro zonas: onze residenciais (ZR), três especiais (ZE), duas especiais de 
preservação (ZEP), cinco de atividades múltiplas (ZAM), uma central de comércio e serviço 
(ZCCS), uma de comércio e serviço (ZCS) e uma especial de comércio e serviços (ZECS). As 
zonas residenciais possuíam cinco classificações de usos do solo. O bairro da Ponta Verde 
enquadrava-se nas zonas residencial ZR5 (quando na gleba ou no lote for implantada uma 
edificação multifamiliar com três ou mais pavimentos) (MACEIÓ, 2004). 
Quanto aos parâmetros construtivos para os lotes, edificações e afastamentos continuaram o 
binômio taxa de ocupação versus coeficiente de aproveitamento. Os afastamentos tiveram seus 
valores aumentados em dois aspectos: (i) o CUEP-1985 recomendava recuos mínimos muito 
baixos, ocasionando em pequenas distâncias entre as edificações, o CEU-2004 indicou 
afastamentos maiores entre as edificações, possibilitando melhores índices de ventilação, 
iluminação e privacidade no interior das edificações; e (ii) os parâmetros de afastamentos do 
CEU-2004 possibilitou a criação de propostas diferentes quanto aos padrões arquitetônicos, já 
que o perímetro da edificação seria diferente daquele consolidado com o CEUP-1985, e com 
isto, possibilitaria novas configurações espaciais, tanto para o interior da unidade habitacional 
quanto em relação à implantação da edificação no lote. 
Em 2005, no âmbito dos processos obrigatórios, por parte do Estatuto da Cidade, de elaboração 
ou revisão de planos diretores, a PMM iniciou o processo de elaboração de um instrumento de 
desenvolvimento urbano para o município, sendo aprovado o Plano Diretor de Maceió (PDM) 
em 30 de dezembro de 2005 (Lei nº. 5.486). O instrumento foi coordenado pela Secretaria 
Municipal de Planejamento e Desenvolvimento (SMPD) com a participação de sua equipe 
técnica e do Grupo Gestor do Plano Diretor, além da consultoria especializada do Instituto 
Brasileiro de Administração Municipal (IBAM).   
Os cinco temas prioritários existentes no PDM são: (i) sistema produtivo; (ii) meio ambiente; 
(iii) mobilidade; (iv) política habitacional; e (v) uso e ocupação do solo e organização 
institucional. No que se refere 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;  
V - minimizar os conflitos viários (MACEIÓ, 2005).  

O PDM estabelece, ainda, como suas diretrizes gerais:  
I - controle do adensamento populacional e da instalação de atividades de acordo 
com: 
a) potencial de infra-estrutura instalada e prevista,  
b) condições de ocupação existente; 
c) capacidade de suporte do meio físico natural;  
II - redistribuição dos investimentos públicos e de serviços e equipamentos urbanos e 
coletivos, de modo a promover a justiça social;  
III - estudos para a ampliação e disciplinamento do uso e qualificação dos espaços 
públicos;  
IV- ordenamento do uso do solo na área rural;  
V - coibição da ocupação e do uso irregulares (MACEIÓ, 2005).  



8 

O município foi dividido em área rural e urbana. Esta última foi subdividida em cinco 
macrozonas7: (i) adensamento controlado; (ii) prioritária para implantação da infra-estrutura 
urbana; (iii) restrição à ocupação; (iv) estruturação urbana e (v) expansão intensiva.  
A macrozona de adensamento controlado (MAC) é constituída pelos bairros da:  

I – na planície costeira, por áreas com boas condições de acessibilidade e mobilidade 
e presença de vazios urbanos, em bairros de ocupação consolidada passíveis de 
adensamento, que embora dotadas de infra-estrutura urbana, necessitam de 
melhoramento ou redimensionamento;  
II – no tabuleiro, por áreas em bairros de ocupação consolidada, que embora dotadas 
de infra-estrutura urbana insuficiente ou subdimensionada, são passíveis de 
adensamento condicionado a melhorias na acessibilidade e mobilidade e nos sistemas 
de saneamento básico (MACEIÓ, 2005).  

As finalidades instituídas para a MAC são:  
I – potencializar o uso da infra-estrutura urbana instalada na Cidade com a ocupação 
dos vazios urbanos;  
II – valorizar e ampliar a oferta de áreas para o adensamento urbano;  
III – aproveitar as potencialidades da Cidade para a ocupação urbana condicionando 
o adensamento a melhorias na infra-estrutura urbana (MACEIÓ, 2005).  

As diretrizes específicas elaboradas para a MAC na planície costeira 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 das áreas mais afastadas da orla marítima, como os bairros Poço 
e Ponta da Terra, com incentivo à renovação urbana e aos usos residencial, comercial 
e de serviços;  
V – verticalização compatibilizada com o conforto ambiental;  
VI – maior controle do adensamento onde há saturação viária (MACEIÓ, 2005).  

O novo Código de Urbanismo e Edificações (CUE-2007), após um período (abril a maio/2006) 
de discussão na forma de consulta pública por parte da sociedade civil organizada, foi aprovado 
pela Câmara de Vereadores. Neste novo código, as macrozonas encontram-se detalhadas, através 
de setorizações específicas, seguindo os objetivos e diretrizes (gerais e específicas) definidos 
pelo macrozoneamento de cada área do município.  
A área urbana de Maceió foi dividida em trinta e uma zonas: nove residenciais (ZR), três 
residenciais agrícolas (ZRA), duas de interesse turístico (ZIT), três de expansão (ZE), cinco 
especiais de preservação cultural (ZEP), oito de interesse ambiental e paisagístico (ZIAP) e uma 
zona industrial (ZI). Além dessas, existirão as zonas especiais de interesse social (ZEIS) a serem 
definidas na forma de legislação específica.  
O bairro analisado insere-se na zona residencial ZR4, ou seja, área da cidade destinada à 
ocupação predominante do uso residencial, observando as seguintes diretrizes:  

I – verticalização restrita ao Cone do Farol da Marinha; 
II – possibilidade de implantação de atividades comerciais, de serviços e industriais, 
até o grupo IV, compatibilizados ao uso residencial, sem prejuízo da avaliação dos 
impactos ambientais e urbanos (MACEIÓ, 2007). 

                                           
7 Esta proposta de macrozoneamento faz parte da concepção contemporânea de planejamento urbano, que rompe 
com a idéia do zoneamento tradicional de uso do solo, passando a propor, sobretudo, um zoneamento de densidade e 
prioridades. O zoneamento de densidade ordena o adensamento demográfico da cidade, evitando a saturação da 
infra-estrutura 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 infra-estrutura ou 
regularização fundiária, através da criação de zonas especiais de interesse social (SOUZA, 2002). 
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No CUE-2007, o binômio constatado nos códigos de 1985/2004 não é válido, o que será 
determinante é a taxa de ocupação versus número máximo de pavimentos versus afastamentos 
mínimos estabelecidos versus taxa de permeabilidade. A definição da taxa de ocupação do lote é 
o parâmetro que condiciona o número de pavimentos e os afastamentos, por exemplo, quanto 
menor a taxa de ocupação, maior o número de pavimentos e afastamentos (frontais, laterais e de 
fundo) permitidos. Nesta proposta, não se estabeleceu a área mínima construída, no entanto, o 
aumento dos afastamentos é o que determinará a área total de construção descontada após todos 
os parâmetros. 
A proposta de adoção da taxa de permeabilidade é considerada um aspecto positivo, já que a 
importância da permeabilidade do solo tem sido um aspecto bastante negligenciado nas 
discussões do planejamento urbano de uma cidade. A definição desta taxa pode contribuir para a 
garantia de áreas verdes (não cobertas ou pavimentadas) dentro do lote particular e restringir 
impermeabilizações excessivas do solo urbano, prejudicando a estabilidade do lençol freático e a 
drenagem pluvial, principalmente nas épocas de chuvas intensas (VAZ, 1996). 
 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Pode-se dizer que o processo de verticalização se intensifica porque nele existe uma 
multiplicidade e complexidade de interesses lucrativos envolvidos na (re)produção deste tipo 
específico de apropriação e consumo do espaço urbano, destinado principalmente aos grupos 
sociais privilegiados. Diante disto, o papel das políticas públicas urbanas são imprescindíveis 
para garantir a todos o direito à cidade e a justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do 
processo de urbanização.  
No que se refere ao bairro da Ponta Verde, uma vez que o processo de verticalização tende a 
continuar, se desconhece até que ponto ele estará servindo como um potencializador da infra-
estrutura instalada ou um instrumento de interesse e apropriação do espaço por grupos 
específicos da população e do mercado imobiliário. Portanto, destaca-se a importância da 
efetivação da legislação de uso e ocupação do solo proposta, de modo que esta seja capaz de: (i) 
otimizar os investimentos públicos realizados na planície litorânea; (ii) penalizar o uso e 
ocupação do solo urbano realizado de forma inadequada; (iii) combater a retenção de terrenos ou 
imóveis especulativos; e (iv) minimizar ou até mesmo solucionar os conflitos ambientais, 
urbanos e sociais existentes na área.  
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