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Objetivos da pesquisa

Analisar o processo de verticalização sob protagonismo do mercado imobiliário em Aracaju,
caracterizando os empreendimentos residenciais verticais licenciados após o PDDU (2000) até 2014.



Metodologia da pesquisa

Levantamento bibliográfico sobre verticalização (SOMEKH, SOUZA), sobre verticalização em Aracaju
(DINIZ, MAIA, SILVA); Levantamento de dados nos alvarás de licenciamento (EMURB - Prefeitura
Municipal); Tabulação de informações em quadros e tabelas (caracterização dos empreendimentos);
Elaboração de cartografias (espacialização dos empreendimentos).



Sarah França, 2011. 

ü Aracaju: 182 km²
ü 648.939 hab. 

(Estimativa IBGE,2017)
ü 169.586 domicílios

(IBGE, 2010)

Fonte: Sarah França, 2011



Entrelaçamento dos agentes

— Mercado: Apropriação de áreas com
infraestrutura e próximas a amenidades
naturais

— Estado: norte (conj. hab.) e oeste (PAR e
PMCMV) - ocupação fragmentada, distantes
do centro e sem infraestrutura

Atuação pactuada e diferenciada

Elaboração Sarah França, 2016. Fonte: Dados coletados em pesquisa de campo e na Coordenadoria de
Urbanismo da Empresa Municipal de Obras e Urbanização – EMURB/PMA, 2015; Prefeitura Municipal e
Governo do Estado; Dados fornecidos pela CAIXA (2009; 2015).

Tabela 1
Aracaju, Produção Habitacional por Agentes

2000 - 2014



— Plano Diretor – Lei no 42/2000:
Macrozoneamento por disponibilidade de
infraestrutura e serviços

—Zoneamento X índices urbanísticos:

—TP= 5%, CA=3 até 4 (isento)

—Ausência da utilização da OUDC

—ZAB: potencial de urbanização, porém com
”déficit de infraestrutura” - 70% dos
empreendimentos (grande maioria verticais)
- distorções oeste X leste

Tabela 2 
 Aracaju, Produção Habitacional por Zonas de Adensamento, 

2000 - 2014 
 Empreendimentos % 

ZAB ZAB 1  37 7,13 
ZAB 2 365 70,32 

ZAP 50 9,63 
ZAR 67 12,92 
Total 519 100 

Elaboração Sarah França, 2016, a partir de dados coletados em pesquisa de campo e na Coordenadoria de Urbanismo da Empresa Municipal de 
Obras e Urbanização – EMURB/PMA, 2015; Prefeitura Municipal e Governo do Estado; CAIXA (2009; 2015). 

Legislação X Produção de cidade
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E a verticalização? 

— 334 empreendimentos verticais (acima de
4 pavimentos) = 33.832 apartamentos
— 64% dos empreendimentos – 54% das UH

em Aracaju

— Destaque bairros leste-oeste –

— Produção pontual ao norte e sul

Elaboração Sarah França, 2016. Fonte: Dados coletados em pesquisa de campo e na Coordenadoria de
Urbanismo da Empresa Municipal de Obras e Urbanização – EMURB/PMA, 2015; Prefeitura Municipal e
Governo do Estado; Dados fornecidos pela CAIXA (2009; 2015).

Tabela 1
Aracaju, Produção Habitacional por Agentes

2000 - 2014
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Características da verticalização

— Porte do empreendimento - PDDU limita até 400
UH por condomínio vertical, sem RIV

— Poucos apartamentos em bairros elitizados ou em
condomínios de pequeno porte.



— Porte do empreendimento - PDDU limita até 400
UH por condomínio vertical, sem RIV

— Poucos apartamentos em bairros elitizados ou em
condomínios de pequeno porte.

— Emprendimentos maior que 13 pavimentos em
bairros elitizados, e os menores no Jabotiana e
Coroa do Meio (classe de renda média) – PDDU
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Características da verticalização



13 de Julho, Jardins e Grageru



Treze de Julho
Condomínios para classes média alta e alta, 1 a 2 blocos – áreas verticalizadas



Farolândia, Atalaia e Coroa do Meio



Condomínios para classes média alta, 1 a 2 blocos – áreas verticalizadas
Condomínios para a classe média, vários blocos (UNIT)

Atalaia

Farolândia





Jabotiana (a chegada do PAR e PMCMV...)



Construção de empreendimentos fechados (torres de edifícios murados, moradias
enclausuradas) – segregação espacial, dificuldade de circulação das pessoas em segurança
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PMCMV: Produção habitacional X características rurais X amenidades ambientais (Mangue, Rio
Poxim) X precariedade do sistema viário e acessibilidade – distante dos postos de trabalho



Breves divergências da verticalização...

— Apropriação pelo mercado imobiliário – fortalecimento
da autosegregação – condomínios fechados
— Bairros elitizados e valorizados: classe de renda elevada
— Bairros distantes dos postos de trabalho e sem

infraestrutura: renda média – PMCMV
— Novos vetores de adensamento e expansão –

protagonismo do mercado no ”planejamento”
— Permissividade da legislação – índices urbanísticos:

necessidade de revisão do Plano Diretor
— OODC – maior lucratividade e menos recuperação de

mais-valia para financiamento da urbanização
— Adequação da realidade ambiental X limites da

ocupação urbana



Muito obrigada!

Sarah Lúcia Alves França
Doutora em Arquitetura e Urbanismo PPGAU/UFF 

Professora Adjunta do DAU/UFS
Líder do CEPUR - DAU/UFS

sarahfranca@ig.com.br



A produção da cidade: o exemplo de Aracaju-SE

− Lógica da moradia como produto/mercadoria: o valor de troca e o lucro (HARVEY)

− Multiplicação do solo: novos estilos de vida e ”conceitos de moradia” – segurança,
isolamento, homogeneidade social, exclusividade, praticidade, privatização do lazer

− Novos padrões de adensamento urbano – elitização e condominização da moradia

− Papel do Estado: legislação urbanística, intervenções viárias, infraestrutura e
equipamentos públicos

− 55 construtoras em SE, 47 em AJU – forte atuação do mercado imobiliário (2019)



— Porte do empreendimento - PDDU limita até 400
UH por condomínio vertical, sem RIV

— Poucos apartamentos em bairros elitizados ou em
condomínios de pequeno porte.

— Empreendimentos com 1-2 blocos em bairros
elitizados (próximos à amenidades naturais)

— Maiores empreendimentos 5-9. 9-24 blocos
afastados das áreas privilegiadas e centrais

— Emprendimentos maior que 13 pavimentos em
bairros elitizados, e os menores no Jabotiana e
Coroa do Meio (classe de renda média) – PDDU

— Padrão do apartamento: AA e A localizados nas
áreas mais elitizadas e valorizadas (13 de Julho,
Jardins, Farolândia); AB, B e C (Luzia e Grageru) e
bairros litorâneos (Coroa do Meio, Atalaia e
Farolândia); C e D (bairros à oeste – Jabotiana,
São Conrado, Inário Barbosa, Ponto Novo)

Fo
nt
e:
	S
ar
ah

	F
ra
nç
a,
	2
01

6

Características da verticalização
AA= >160m2

A= 120 a 160m2

AB= 80-120m2

B=60-80m2

C= 50-60m2

D=40-50m2
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condomínios de pequeno porte.

— Empreendimentos com 1-2 blocos em bairros
elitizados (próximos à amenidades naturais)

— Maiores empreendimentos 5-9. 9-24 blocos
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Características da verticalização


