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Alterações no equilíbrio do ciclo hidrológico devido à urbanização são 

preocupações mundial que envolve tanto os aspectos do sistema 

natural quanto os do sistema estrutural responsável pelo crescimento 

urbano. Observa-se que é crescente a ppreocupação que diversas 

áreas têm para essas questões, no sentido de entender a dinâmica da 

transformação ambiental inserida no processo de urbanização das 

cidades e propor melhorias para estes problemas. Nesse contexto, o 

objetivo do trabalho é analisar o processo de degradação sócio-

ambiental decorrente da relação entre aumento do grau de 

urbanização e a impermeabilização das superfícies urbanas na região 

da periferia do município de Maceió/Alagoas. Para isso, foi realizada 

uma pesquisa de campo com moradores e os órgãos competentes nos 

bairros: Benedito Bentes, Cidade Universitária e Tabuleiro do 

Martins, durante setembro à novembro de 2009. Estes bairros foram 

escolhidos por ser de grande representatividade populacional. 

Verificou-se que ainda é grande o número de moradias irregulares na 

região da periferia de Maceió e que isto reflete diretamente no 

aumento substancial do número de enchentes e degradação ambiental 

daquelas localidades. Faz-se necessário a adoção de políticas públicas 

que subsidiem a expansão urbana ordenada, como forma de garantir a 

sustentabilidade. 

 

Palavras-chaves: Impactos Ambientais; Uso e ocupação do solo; 

Região Periférica de Maceió. 
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1. Introdução 

O avanço da degradação mundial, especialmente no Brasil, é resultado de mudanças artificiais 

e/ou perturbações no meio ambiente provocadas pela ação humana (LEVINO & MORAIS, 

2009). O uso constante dos recursos naturais, principalmente dos não renováveis, é 

procedente do acelerado processo de industrialização e globalização. Tal cenário vem 

desenvolvendo um volume enorme de poluição e mau uso dos recursos, o que tem acarretado 

grandes transformações ambientais e aumento do volume de desastres naturais. 

Para evitar a degradação ambiental, Silva et al, (2003:8-9), comentam que, se faz necessário 

acompanhar o desenvolvimento local e indicar possíveis falhas no planejamento e gestão de 

obras na área a ser trabalhada e dos recursos voltados e apresentados por ela. Dessa forma 

afirmam que se pode racionalizar a exploração dos bens disponíveis e direcionar a ocupação 

do solo para fins adequados em função de sua capacidade de exploração, empregando-se 

meios de preservar a qualidade do ambiente. 

O espaço urbano é definido por Moreira (1999b), como conseqüência da relação que o 

homem tem com o espaço construído e a natureza, no instante em que surgem aglomerados 

populacionais e as atividades humanas se diversificam. Essa relação produz mudanças no 

ambiente para adequação das necessidades do homem e para torná-lo apto a sua habitação e 

atividades. 

Diante destes fatos, o objetivo do trabalho é caracterizar o problema da expansão urbana tanto 

populacional como territorial para verificar se este é o fator que desencadeia acidentes 

ambientais causados pela impermeabilização do solo na cidade de Maceió, mais precisamente 

nos bairros de Benedito Bentes, Cidade Universitária e Tabuleiro do Martins, ou se aliado aos 

fatores naturais estão a falta de monitoramento e avaliação de políticas públicas voltadas para 

o crescimento urbano e a impermeabilização do solo de Maceió, uma vez que é da 

competência dos órgãos que trabalham com planejamento,  parcelamento, urbanização, uso e 

ocupação do solo, conduzir o processo de desenvolvimento e crescimento de forma 

sustentável e bem planejada. 

Foram utilizadas as técnicas de pesquisa bibliográfica e pesquisa de campo, seguindo um 

roteiro pré-estabelecido da seguinte forma: as leituras teórico-metodológicas foram feitas nos 

meses de julho e agosto do ano de 2009, já a pesquisa de campo e a análise dos questionários 

e das leituras aconteceram de setembro à novembro de 2009. O levantamento das informações 

foram repassadas por pessoas envolvidas nos ambientes pesquisados, (moradores, presidentes 

de associações, professores etc.), como também por funcionários de construtoras responsáveis 

por obras estruturais nos bairros citados e servidores públicos de Secretarias Municipais 

como, Planejamento, Superintendência Municipal de Controle do Convívio Urbano (SMCCU) 

e outras, envolvidas no processo.  

O presente trabalho é dividido em 5 seções, iniciando-se a partir desta introdução. O item 2 

expõe alguns conceitos relacionados ao tema. Em seguida, é realizada a caracterização da 

região a ser estudada. O quarto tópico apresenta alguns problemas recorrentes da ocupação 

desordenada do solo em algumas regiões de Maceió/AL. Por fim, o item cinco conclui com 

algumas considerações sobre o estudo. 

2. Fundamentação Teórica 
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A ocupação intensa e desordenada dos ambientes urbanos tem implicado em reações 

indesejáveis no processo de esculturação do relevo (MARTINS et al.,2008). Com isso, a 

compreensão dos impactos ambientais que se processam nesses ambientes tem necessitado de 

análises que vão além dos componentes naturais e de suas interações no meio físico.  

2.1 Urbanização 

O aumento da urbanização e de habitantes nas áreas urbanas faz crescer a degradação do meio 

ambiente, porque a urbanização traz mudanças e impactos ao meio ambiente, ao ser humano, 

a economia e a vida social. Três décadas consideradas como de importantes decisões políticas 

e econômicas que contribuíram para expandir a distribuição espacial da população, segundo 

Del Grossi, (1991), foram as de 60, 70 e 80, esta autora afirma que “(...) Como resultado 

dessa expansão, processos geomorfológicos são alterados, e, em conseqüência, cheias, 

ravinas, voçorocas e desabamentos passam a constituir problemas afetando toda a 

comunidade”. A ocupação urbana faz com que o sistema natural de drenagem fluvial e pluvial 

de uma localidade seja modificado, este fato traz a necessidade de intervenções que deveriam 

ser projetadas levando em consideração a integração geral do sistema de infra-estrutura 

urbana, a partir do lote por ser o elemento primário e primordial desse processo.  

A formação de uma cidade, conforme Coelho (2004) se dá pela necessidade inerente ao ser 

humano de se associar, se inter-relacionar e se organizar em torno do bem-estar comum. A 

vida urbana oferece uma diversidade de opções que contribui para o aumento dessa 

necessidade humana, o que resulta em grandes aglomerados urbanos. Essa aglomeração não 

está proporcionalmente relativa à capacidade de suporte do meio ambiente e o resultado são 

impactos ambientais que atingem o próprio homem. O ciclo hidrológico é impactado 

principalmente pela rápida taxa de urbanização (Tundisi, 2003). Conseqüentemente a 

população e o meio ambiente sofrem esse impacto na forma de adoecimento e de mudanças 

fundamentais na drenagem que favorecem enchentes, deslizamentos e desastres resultantes do 

desequilíbrio no escoamento das águas. 

2.2 Ocupação desordenada do solo 

A complexidade formada por espaço urbano e cidade não pode dispensar um planejamento 

urbano bem definido, estruturado e abrangente que de forma multi-setorial leve em conta o 

homem e o meio ambiente nos aspectos econômicos, sociais, físico-territoriais, ecológicos e 

administrativos. De acordo com Mota (1999), vemos que o objetivo dessa visão multi-setorial 

conserva tanto os recursos ambientais como proporciona uma justa qualidade de vida. 

Grostein (2001), afirma que o avanço, escala e velocidade da urbanização não constituem 

problemas em si, a não ser pelo modo como ocorrem. 

Analisamos a participação do poder público nas obras estruturais de urbanização da cidade e 

as políticas públicas voltadas para o crescimento demográfico e a urbanização que é o 

“fenômeno caracterizado pela concentração cada vez mais densa de população em 

aglomerações de caráter urbano” (Dicionário Aurélio, 1988).  Estas análises nos levaram a 

uma tomada de posição sobre a influência do crescimento urbano na ocorrência de acidentes 

ambientais causados pela impermeabilização do solo. 

A ocupação desordenada do solo expõe uma diversidade de problemas. Andreoli et al., 

(2003), analisam estes problemas quer seja por planejamento inadequado, inexistência de 

planejamento ou omissão do poder público, definindo como resultados:  

 Alteração do regime de produção: a impermeabilização do solo impede a infiltração da 

água, acentuando os problemas da erosão urbana e aumentando os picos de cheia. Por outro 
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lado, a minimização da recarga nos solos, reduz a disponibilidade de água nos períodos de 

baixa precipitação.  

 Ausência de infra-estrutura básica: a falta de coleta e tratamento de esgotos e a disposição 

inadequada de resíduos leva contaminantes aos rios, que têm a qualidade da água 

comprometida, o que dificulta a potabilização da água.  

 Desperdício: diferentes usos da água associados ao baixo custo e a disponibilidade 

aparentemente abundante torna o recurso natural de uso mais negligente, mal administrado e 

desperdiçado pelo homem (Andreoli et al., 2003). 

2.3 Enchentes e Inundações 

Enchentes são resultados de precipitação hídrica sobre a bacia hidrográfica. A parte que não 

se infiltra no solo escoa pela superfície até encontrar um curso d’água. Esse curso d’água por 

sua vez ao receber a sobrecarga tem sua vazão aumentada rapidamente e seu escoamento se 

dá de forma lenta. Existem fatores capazes de provocar alterações no solo e na bacia 

hidrográfica, tais como desmatamento, urbanização e impermeabilização que concorrem 

diretamente com o aumento das enchentes. As enchentes geralmente são classificadas em dois 

tipos como se pode ver no quadro abaixo. 

Enchentes causadas pela 

urbanização 

O solo é ocupado com superfícies impermeáveis à rede de 

condutos de escoamento. 

Enchentes em áreas 

ribeirinhas (naturais) 

O rio ocupa seu leito maior, de acordo com eventos 

extremos, com tempo de retorno, em média, de dois anos. 
 

 

Fonte: Ambiente Brasil (2010) 

Quadro 1: Processos de enchentes em áreas urbanas  

A grande concentração urbana é considerada por Tucci (2000), como um problema que 

favorece as enchentes urbanas pelo uso inadequado do solo e da ocupação do espaço, tanto 

quanto pelo insuficiente gerenciamento da drenagem urbana.  

 

2.3.1 Erosão do solo 

Segundo Grostein (2001) a urbanização acelerada concorre para diversos problemas sócio-

ambientais. Entre eles destaca desastres provocados por erosão, enchentes, deslizamentos, 

destruição de florestas e áreas protegidas, contaminação do lençol freático e das represas de 

abastecimento de água. 

A erosão do solo é a degradação produzida na camada terrestre por agentes externos 

(Dicionário Aurélio,1988). Nas áreas de bacias como é o caso da região estudada, é 

importante manter a vegetação, pela função natural que esta tem de interromper parte da 

precipitação, pois quanto menor a cobertura vegetal, menor será a infiltração e maior será o 

volume de água que irá escorrer superficialmente.  Se isto ocorre o processo de erosão e 

destruição é certo, e esse processo desagrega o solo, que por sua vez enche os cursos de água 

de detritos e dificultam o escoamento das águas.  

2.3.2 Solos Permeáveis 

Para a resolução da questão de impermeabilização de solo urbano, ARAÚJO, (1999), 

apresenta soluções práticas através do uso de pavimentos permeáveis que são superfícies 
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perfuradas que permitem a infiltração de uma parte das águas que escoam superficialmente 

para uma camada de reserva localizada abaixo do terreno, como pode ser visto na figura 1. 

ARAÚJO, (1999, op. Cit), classifica da seguinte forma os tipos de pavimento permeáveis: 

- Pavimento de asfalto poroso; 

- Pavimento de concreto poroso, e 

- Pavimento de blocos de concreto perfurado preenchido com areia ou grama. 

 

         
Fonte: Araújo (1999) 

Figura 1- Pavimento Permeável – Sistema de infiltração total 

É fato entre os teóricos que este tipo de pavimento não apresenta resistência para áreas de 

intenso fluxo, no entanto segundo ainda ARAÚJO, (op. Cit), podem ser aplicados em: “áreas 

de aeroporto com pequena movimentação de veículos, estacionamentos e calçadas 

residenciais, pistas e estradas em manutenção, dentre outras”. 

ALMEIDA & FERREIRA, (2008), trazem uma contribuição muito interessante para a 

questão de solos impermeáveis quando lança para a comunidade científica a idéia da 

construção de calçadas ecológicas, “um tipo de construção que respeita o meio ambiente, em 

que se utilizam pavimentos permeáveis”. Os autores chamam a atenção do poder público para 

obras estruturais de menores portes que garantem a permeabilidade dos solos, tais como:  

“uma arborização urbana adequada, canteiros de jardim ou de gramas, que 

contribuem para a infiltração da água da chuva e recarga do lençol freático, 

diminuindo assim os problemas enfrentados pelas metrópoles no que se refere a 

enchentes e suas conseqüências (ALMEIDA & FERREIRA, 2008).” 

 

Sendo esta uma alternativa que poderia ser considerada por parte dos gestores, para evitar os 

problemas recorrentes do mau uso e degradação do solo. 

3  Caracterização da área de estudo 

Projetado para uma população em torno de 24.000 hab. (vinte e quatro mil habitantes), com 

uma área de 24.624 Km
2
, um perímetro urbano de 26.731,15 metros, O Residencial Benedito 

Bentes em 2000 tinha sua população estimada em 67.964 hab. (IBGE Censo de 2000). Por 

força da Lei Municipal nº 4.952 de 06 de janeiro de 2000, o residencial foi elevado à condição 

de bairro, formando o complexo Benedito Bentes integrado por mais de 80 logradouros, cujo 

crescimento se deu de forma aceleradas em demasia, muitas outras unidades habitacionais 

foram construídas nos arredores.   
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O complexo Benedito Bentes representa a maior área que tende a expansão dentro do 

município de Maceió e está situado na bacia hidrográfica do Pratagy que é limítrofe com os 

bairros de Cidade Universitária e Tabuleiro do Martins. Nesse contexto se constata o risco da 

urbanização descontrolada. 

Já o bairro de Cidade Universitária figura entre os maiores bairros de Maceió em extensão 

territorial, apresentando uma área de 20.383 Km
2

 e uma população de 52.269 hab. (IBGE 

Censo de 2000), dividida em seus 157 logradouros, com muitos vazios urbanos significando 

áreas a serem ocupadas. 

O fato do bairro de Cidade Universitária está localizado em uma bacia hidrográfica é um 

agravante levando-se em consideração a sua inserção no ponto de crescimento da cidade, isso 

por conta do descontrolado processo da urbanização, que tem provocado um aumento na 

impermebialização do solo. 

Outro fator agravante que suscita uma importante discussão do processo de urbanização neste 

bairro é que o mesmo está inserido numa bacia-endorréica ou evaporimétricaque abrange 

quase todo o bairro. 

“A  hidrografia  da  área  (Cidade Universitária)  é  típica  de  bacias  endorréicas,  

ou seja, aquelas  sem  curso d‟água drenando  para  o oceano  (exorréicas), onde as 

águas  de  precipitação  são  dirigidas  para  as  depressões  naturais  do  terreno, 

formando  lagoas,  tendo sua  função natural a de evaporar   e de  infiltrar para os 

lençóis subterrâneos. No caso de Cidade Universitária e do Tabuleiro do Martins, 

existem  várias  lagoas, entre elas  a  lagoa do Distrito  Industrial Governador Luiz 

Cavalcante  (Coca-Cola),  lagoa  do Salvador  Lyra,  lagoa  do Graciliano Ramos  e 

lagoa do Eustáquio Gomes (NETO et al. (2004)”. 

O aumento acelerado e desordenado da cidade de Maceió causou um verdadeiro impacto 

ambiental devido ao aumento da impermeabilização causada pela pavimentação ou 

construções de edificações em superfícies que antes eram áreas permeáveis. Pudemos 

constatar esse fato mostrado na foto abaixo, no Conjunto Village Campestre. Moradores 

entrevistados afirmaram que antes da rua ser pavimentada nunca passaram por uma situação 

de enchente como as que ocorrem agora normalmente em dias de chuva. 

 

             
Fonte: Gazetaweb (2010)                                                                Fonte: Gazetaweb (2010) 

        Foto 1- Conjunto Village Campestre em dia de chuva                   Foto 2 - BR-104 Inundada em dia de chuva                 

 

 

No ano de 2000, Maceió passou por um novo abairramento, o que provocou uma divisão no 

bairro do Tabuleiro do Martins que conta hoje com uma área territorial de 8.568Km
2  

e figura 
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como o quinto em extensão. Sua população segundo o censo do IBGE de 2001 é de 55.818 

habitantes. 

O Tabuleiro do Martins forma uma grande depressão natural. A topografia da área é bastante 

plana, com baixa declividade, grande potencial hídrico subterrâneo.  

É grande a importância que a área do Tabuleiro do Martins tem na caracterização da ocupação 

urbana, devido a existência de vários adensamentos populacionais, pela presença do Distrito 

Industrial Luiz Cavalcante e como já dissemos por ser a área de recarga dos sistemas 

aqüíferos que são utilizados para o abastecimento humano, industrial e para irrigação. Isto 

tudo aliado ao fato da maior planta de petróleo do Estado ser ai localizada desde a década de 

1950 e ao fato de que todo o trânsito e tráfego dos bairros que se limitam com o Tabuleiro do 

Martins ou que transitam para o centro da cidade passarem pelo bairro faz com que o uso do 

geoprocessamento para a caracterização do solo seja de grande importância como apoio à 

tomada de decisões para um planejamento estratégico e intervenções do poder público, 

fazendo que haja no local necessidade de um planejamento sustentável para poder proteger 

suas riquezas naturais e evitar os danos da pavimentação desordenada.  

O Distrito Industrial está localizado no centro da área da bacia do tabuleiro que é o ponto de 

menor cota topográfica. Por isso, está propenso a sofrer, nos períodos de elevada precipitação, 

inundações que causam grandes transtornos e prejuízos a todos que lá trabalham ou habitam 

próximo. Este fenômeno é natural, já que as características físicas da área da bacia a definem 

como endorréica
1
, pois as águas se acumulam no seu interior.  

As águas retidas nas depressões ou evaporam ou infiltram naturalmente até alcançar o lençol 

freático da bacia, permitindo então a recarga dos sistemas aqüíferos subjacentes. O intenso 

desenvolvimento da bacia do Tabuleiro do Martins e o conseqüente aumento da 

impermeabilização superficial reduziram drasticamente a área de infiltração.  

4.  Resultados e Discussões       

 

As informações obtidas no decorrer do estudo sobre os impactos ambientais decorrentes do 

uso e ocupação desordenada do solo nessa região periférica de Maceió mostram que na área 

estudada existem problemas ambientais advindos da questão habitacional e da 

impermeabilização do solo, em duas situações distintas: a cidade legal, ou seja, aquela 

formalmente reconhecida pelo poder público, que é regularizada e, portanto pode se valer de 

benefícios como infra-estrutura; serviços sócio-culturais; comércio, construções e habitações 

ordenadas e onde se concentra “a população de maior renda”. E a cidade ilegal, que é o 

espaço geográfico existente dentro do município ocupado informalmente e de modo irregular, 

não reconhecido pelo poder público (PINHEIRO, 2010). Usando da prerrogativa da não 

legalidade, o poder público não oferece à população que ali habita os serviços básicos 

essenciais para uma melhor qualidade de vida os quais são de responsabilidade do Estado.  

Do que foi relatado acima temos como exemplo de cidade ilegal o caso do Parque das 

Árvores (Tabuleiro), onde os moradores relatam que não pagam o IPTU, porque aquela 

localidade não é reconhecida pela Prefeitura, que não executa benefício algum naquela região; 

                                                 
1
 Bacia endorrécia ou evaporimétrica é um fenômeno natural bastante comum nos tabuleiros. Trata-se de lagos 

ou depressões filtrantes, responsáveis por drenar o acúmulo das águas pluviais da região do tabuleiro, 

concentrando o maior volume de água nos pontos de menor altitude. Estas lagoas de retenção são importantes 

porque são responsáveis pela recarga dos aqüíferos que alimentam os mananciais utilizados no abastecimento de 

água das cidades (CARVALHO, L. M., 2006). 
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no entanto como exemplo de cidade legal existe em seu entorno um shopping, habitações e 

conjuntos residenciais de grande porte, beneficiados pelo poder público, e as adjacências são 

pavimentadas, aumentando as inundações no que chamamos acima de cidade ilegal, o 

residencial Parque das Árvores. 

Este é o paradoxo da cidade legal: as habitações existentes de forma legal, por não seguir  

fielmente o que preconiza o Plano Diretor geram problemas e impactos ambientais como: 

aumento de áreas propensas a inundações ou alagamentos; ritmo acelerado de erosão; 

contaminação do solo e das águas dos aqüíferos. 

Os problemas ambientais decorrentes do crescimento urbano acelerado têm mostrado graves 

consequências para a população residente nessa região os resultados encontrados comprovam 

o crescimento de degradação socioambiental, porque a urbanização traz mudanças e impactos 

ao meio ambiente, ao ser humano, a economia e a vida social.  

Alguns moradores entrevistados vêem descaso do poder público em resolver os problemas 

ambientais da cidade que cresce num ritmo acelerado e de certa forma suas opiniões refletem 

o pensamento de Beck, (2001) quando diz: 

“Os tomadores de decisão política afirmam que não são responsáveis: no máximo, 

eles „regulam o desenvolvimento‟. Os especialistas científicos dizem que criam 

novas oportunidades tecnológicas, mas não decidem sobre a maneira como são 

utilizadas. Os empresários explicam que estão apenas atendendo a demanda do 

consumidor. É o que eu chamo de irresponsabilidade organizada. A sociedade virou 

um laboratório onde ninguém se responsabiliza pelo resultado das experiências.” 
BECK, (2001) 
 

Tanto para os moradores da região estudada como nas pesquisas realizadas nos órgãos 

responsáveis pelo planejamento, ordenamento e uso do solo urbano, ficou claro a preocupação 

pelo uso de solos permeáveis em áreas adequadas para tal fim, o que diminuiria os impactos 

ambientais da modernidade. 

 

4.1 Ocupação do solo em Maceió 

Na região periférica do município de Maceió, receptora dos maiores níveis de ocupação 

desordenada e infra-estrutura inadequada, resultado da falta de políticas públicas do Estado, 

que é a região dos tabuleiros, denominada na Prefeitura de Maceió como região seis e sete. 

Delimitaremos os bairros de Benedito Bentes, Cidade Universitária e Tabuleiro do Martins.  

Segundo dados do IBGE a população do município de Maceió em um século apresentou um 

crescimento vertiginoso como podemos ver nos números apresentados: 

 

                              

 

 

                                  

 

 

 

 
                                                                           Fonte: IBGE (2011)      

Ano Habitantes 

1900 36.427 

1920 74.166 

1940 90.253 

1950 120.980 

1960 168.055 

1970 263.670 

1980 399.298 

1991 628.209 

1996 723.142 

2000 796.842 

2007 874.014 
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Tabela 1- Crescimento populacional de Maceió 

 

Atualmente a cidade conta com cinqüenta bairros e está dividida em oito regiões 

administrativas. Ela se divide em três planos diferentes: o primeiro é o da baixada litorânea, o 

segundo é o terraço estrutural do centro, e o terceiro é o nível dos tabuleiros. A figura 2 

apresenta o mapa por regiões administrativas de Maceió. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  Fonte: Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento (2011)            

                Figura 2 - Divisão de Maceió por Regiões Administrativas 

 

Inúmeros rios e riachos cortam a cidade e as encostas desaguando dos tabuleiros na lagoa e no 

oceano, cujas margens são habitadas por população de baixa renda. As cabeceiras dos rios 

Meirim, Saúde e Prataji se localizam na serra da Saudinha e dos riachos  Reginaldo, 

Jacarecica, Doce e do rio Sauaçuí nos tabuleiros, alguns destes próximos à área urbana do 

município, ou seja, aos conjuntos residenciais: Henrique Equelman, Moacir Andrade e do 

Parque Residencial Benedito Bentes I e II. Existem três açudes de grande importância que 

são: Duas Bocas, Catolé e do Rio do Silva. A figura 2 mostra o mapa dos recursos hídricos de 

Maceió. 

 

 

               Fonte: Secretaria Municipal de Planejamento (2011) 

                 Figura 3 - Mapa dos recursos hídricos de Maceió 
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Esses três bairros apresentam os maiores níveis de ocupação desordenada e infra-estrutura 

inadequada, resultado da falta de políticas públicas do Estado. Com o estudo desses bairros 

busca-se respostas sobre parte dos problemas sócio-ambientais causados pela desordenada 

ocupação urbana, vendo os impactos negativos do crescimento e impermeabilização do solo.  

4.2 Impactos Ambientais 

As enchentes ocorrem naturalmente de modo periódico, devido as chuvas intensas aliadas as 

condições favoráveis de solo e conformação morfológica, estes fatores levam os rios e canais 

a extravasarem inundando as várzeas e depressões, no entanto as atuais enchentes que 

acontecem nas cidades e principalmente em Maceió, na área de estudo, são eventos 

antropogênicos, ou seja, provocados pelo homem. No caso em questão, as enchentes são 

formadas por falta de um bom planejamento na urbanização ou pela forma inadequada como a 

mesma é feita. Tucci (2004) destaca que as enchentes urbanas são geradas pela inadequada 

ocupação do espaço e pelo insuficiente gerenciamento da drenagem urbana. 

Entende-se que existem disparidades nos tipos de ocupações destinados pelo Plano Diretor da 

Cidade e pelo Código de Urbanismo e Edificações, e isso só levando em conta o estudo feito 

na área de Cidade Universitária por ser o mais próximo e o que mais concentra a bacia 

endorréica. Essa área necessita de recarga dos aqüíferos que abastecem toda a cidade e ao 

contrário do que é preconizado nas legislações estudadas não se deve permitir uma densa 

ocupação residencial, nem comercial, nem industrial sem que seja avaliada a questão do 

impacto ambiental e urbano. 

 Já o Plano Diretor de Maceió (2005) e o Código de Urbanismo e Edificações de Maceió 

(2007), trazem informações desiguais para uma mesma área do bairro. No Plano Diretor a 

área de Restrição a Ocupação, coincide com a Zona de Expansão 1 do Código de Urbanismo, 

que estimula o crescimento urbano com verticalização inclusive, como pode ser visualizado 

na figura 4 e 5. Seria necessário mais espaço para detalharmos essa questão o que não é 

possível nesse estudo de caso. 

 

 

Fonte: Plano Diretor de Maceió – Recorte dos mapas 

Figura 4 - Recorte dos mapas do Plano Diretor de Maceió (2005) referentes ao macrozoneamento Municipal; 

Instrumentos da Polítcia Urbana e Zonas Especiais de Interesse Social, respectivamente  
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Fonte: Código de Urbanismo de Maceió 

Figura 5 - Recorte do mapa do Código de Urbanismo de Maceió (2007) referente ao Zoneamento Urbano 

 

O Conjunto Graciliano Ramos aparece como uma divergência, pois está na Zona Residencial 

2 onde é estimulada a ocupação do local com incentivo também à verticalização. No entanto o 

Conjunto já se encontra adensado, e um aumento da ocupação só irá aumentar a área 

impermeável do solo. 

Em uma análise detalhada da realidade do bairro e das legislações urbanísticas em vigor, 

podemos deduzir que o correto seria a disseminação do aumento das áreas verdes, 

principalmente na Zona Residencial 2, (Graciliano Ramos), por se tratar da zona mais 

adensada do bairro. 

Em Beck, (1997a), deduz-se que a modernidade tem imposto desafios diários e reflexões 

sobre o progresso e a urbanização, seus bens e males. Existe também a questão do 

compromisso com a sociedade por parte dos que detém o poder tanto da ciência como das 

políticas públicas, que envolvem os processos de decisões que estabelecem assim o próprio 

risco, bem como políticas para o controle dos mesmos, que nem sempre são seguidas por não 

terem fiscalização constante.  

Políticas públicas adequadas de planejamento urbano, habitação social e preservação 

ambiental devem ser a prioridade dos governantes para que os problemas de enchentes que 

para os leigos são fatos naturais, não se repitam pela atuação inapropriada do homem no meio 

em que está inserido. 

Pode-se constatar que na região estudada há o prosseguimento de uma forte tendência da 

expansão urbana em toda a região dessa bacia hidrográfica, trazendo impactos negativos 

como enchentes repentinas em demasia por motivo da impermeabilização intensificada, que 

se constitui num risco para a população dessa região. 

5. Conclusão 

Apesar de existir legislações pertinentes sob o uso do solo urbano como o Plano Diretor da 

cidade, instituído pela Constituição Federal, constatamos que na prática existe negligência na 

implementação de medidas não estruturais de prevenção, avaliação e monitoramento. Estas 

são substituídas por medidas emergenciais de curto prazo.  

Observamos que os órgãos responsáveis pelo uso do solo urbano seguem políticas para 

autorização do uso, no entanto não constatamos estudos de impactos ambientais, nem 

políticas de monitoramento das áreas não específicas para edificações. 
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O processo de avaliação e monitoramento de políticas públicas evidencia o problema da 

expansão urbana tanto populacional como territorial como fator que desencadeia acidentes 

ambientais causados pela impermeabilização do solo, ou seja, os bairros de Benedito Bentes, 

Cidade Universitária e Tabuleiro do Martins. Verifica-se que essa é uma área de risco 

iminente de inundações no perímetro urbano de Maceió e em sua bacia hidrográfica, e 

necessita de investimentos em obras que venham minimizar o impacto ambiental causado pela 

impermeabilização do solo na região dos recursos hídricos. 

Observa-se que nessa área são obras estruturantes que trazem o progresso para a cidade, no 

entanto não garantem condições de equilíbrio com o meio ambiente. O Benedito Bentes, 

Cidade Universitária e Tabuleiro do Martins estão localizados numa área estratégica 

responsável pela recarga dos aqüíferos que regulam os mananciais de abastecimento de água 

da cidade e que suas taxas de ocupação devem ser baixas dando preferência a edificações 

verticais, visando à preservação de áreas permeáveis do solo facilitando o escoamento das 

águas e contribuindo na alimentação da bacia endorréica. No entanto, no processo acelerado 

em que a mesma se urbaniza sua tendência é de adensamento pela construção de habitações, 

como conjuntos e loteamentos. 

Faz-se necessário que o poder público sabendo da importância sócio-ambiental que a 

expansão urbana ordenada pode exercer na cidade de Maceió e mais precisamente na área 

estudada possa subsidiar um planejamento sustentável, tanto populacional como territorial, a 

partir de diretrizes legais já existentes, já que este é o fator que desencadeia acidentes 

ambientais causados pela impermeabilização do solo na cidade de Maceió, mais precisamente 

na área de estudo, ou seja, os bairros de Benedito Bentes, Cidade Universitária e Tabuleiro do 

Martins. 
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