
 

    PLANO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE ARACAJU – DIAGNÓSTICO MUNICIPAL 

 

 
 

 
 

ESTADO DE SERGIPE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R
EL

A
TÓ

R
IO

 D
E 

P
R

O
P

O
ST

A
S 



 

    PLANO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE ARACAJU – DIAGNÓSTICO MUNICIPAL 

 

 
 

 
 

ESTADO DE SERGIPE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU 

 

SUMÁRIO 

 

I – APRESENTAÇÃO .................................................................................. Erro! Indicador não definido. 

II – PROPOSTAS ..................................................................................................................................... 4 

II.1 – USO E OCUPAÇÃO DO SOLO ..................................................................................................... 4 

II.2 – INFRAESTRUTURA ..................................................................................................................... 9 

II.3 –  HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL ........................................................................................ 10 

II.4 –  MEIO AMBIENTE .................................................................................................................... 12 

II.5 –  MOBILIDADE URBANA ........................................................................................................... 15 

II.6 –  PATRIMÔNIO HISTÓRICO ...................................................................................................... 16 

II.7 –  INSTRUMENTOS REGULATÓRIOS .......................................................................................... 17 

III – MAPAS .......................................................................................................................................... 20 



 

    PLANO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE ARACAJU – DIAGNÓSTICO MUNICIPAL 

 

 
 

 
 

ESTADO DE SERGIPE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU 

 

 

Após a apresentação do Diagnóstico Municipal e amplo debate com a população, a 

Prefeitura Municipal de Aracaju, através da Equipe Técnica Municipal responsável pelo processo de 

revisão do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano, apresenta as Propostas consideradas para a 

revisão do PDDU.  

Durante os últimos meses de trabalho da Equipe Técnica Municipal foram sistematizadas as 

considerações efetuadas durante a fase de Leitura Participativa Municipal e Diagnóstico Municipal, 

as qual ocorreram por meio da realização de 16 (dezesseis) audiências públicas abertas a 

população.  

Na fase de apresentação do Diagnóstico Municipal, houve manifestação de algumas 

propostas nas audiências públicas bem como o recebimento de outras na sede da Prefeitura e via 

e-mail institucional do plano diretor (plano.diretor@aracaju.se.gov.br) e concomitante a isso, a 

análise de técnicos da prefeitura de diversas áreas e consultores especializados.  

Chegou-se a mais esse produto, fruto do esforço do município conjuntamente com a 

participação de sociedade que contribuíram para elaboração dessas propostas, a qual nada mais é 

do que o retrato da necessidade de uma nova condução de uma reformulação de diretrizes  para o 

desenvolvimento urbano de Aracaju, para que dessa forma se possa de fato ter uma cidade 

acessível, econômica, justa e sustentável em todas as suas bases.  

Vale destacar que o presente relatório não é um documento finalizado e pode e deve sofrer 

algumas alterações uma vez que, a partir da publicação e apresentação deste documento, 

pretende-se que este seja discutido mais uma vez com a população através de uma nova rodada de 

Audiências Públicas de agosto a setembro deste ano, e assim sejam complementadas e/ou 

alteradas informações, e aprofundadas as análises, conforme a necessidade.  

A seguir, o Relatório de Propostas para a revisão do Plano Diretor de Desenvolvimento 

Urbano, formuladas a partir da extensa e ampla coleta de informações e dados das etapas 

anteriores (Leitura Participativa Municipal e Diagnóstico Municipal). 

 

I - APRESENTAÇÃO 

mailto:plano.diretor@aracaju.se.gov.br
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1. Proposição de um novo Macrozoneamento estruturado com base na configuração 

atual da cidade (ver anexo III.1 – MAPA 01): 

 

 

 

 

 

 
 Estruturação urbana dividida em Zonas considerando infraestrutura, condições ambientais 

e morfologia existente:  
 

 Zona de Adensamento Preferencial – ZAP (Zona de Adensamento Prioritário) 
 Zona de Adensamento Básico – ZAB (Zona de Adensamento Básico) 
 Zona de Adensamento Controlado – ZAC (Zona de Adensamento Controlado) 
 Zona de Adensamento Restrito  - ZAR (Zona de Adensamento Restrito) 

 

2. Alterações nas diretrizes do Macrozoneamento: 

 

 Incentivar a manutenção de morfologias urbanas preexistentes; 
 

 Incentivar ou restringir maiores e menores densidades por zonas da cidade conforme a 
capacidade da infraestrutura e condições ambientais; 

 
 Definir áreas da cidade para as ADE´s - áreas de diretrizes especiais; 

 
 Definir a espacialização da cidade para o desenvolvimento socioespacial e econômico e a 

estruturação urbana através de corredores de centralidade; 
 

 Ordenar o plano regulador com novos índices urbanísticos; 
 

 Definição de área como Zona de Adensamento Controlado em consonância com a 
infraestrutura e condições ambientais; 

 
 Alteração dos limites da Zona de Expansão Urbana e definição desta como Zona de 

Adensamento Restrito em consonância com a precária infraestrutura e condições 
ambientais. 

 

II – PROPOSTAS  

II.1 – USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 

NOTA: 
 A concepção do macrozoneamento foi configurada a partir da morfologia urbana existente no espaço 
da cidade, nos principais elementos referenciais do espaço urbano, na infraestrutura urbana de 
drenagem, esgotamento sanitário, no sistema viário, corredores de transporte público, potenciais 
corredores de centralidade e das áreas de interesse ambiental. 
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 Alteração no macrozoneamento dos bairros como Jabotiana, Santa Maria, 17 de Março e 
Zona de Expansão devido a fragilidade ambiental existente devem apresentar taxas de 
ocupação diferenciadas do restante da zona que hoje se enquadram; 
 

3. Revisão e ampliação das áreas de diretrizes especial: 

 

                                             -se em: 

 

 Áreas Especiais de Interesse Social - AEIS; 

                                - AIU; 

 Á                                  - ADEN;  

          Interesse Ambiental – AIA;  

 Áreas de Ocupação Controlada – AOC;  

 Áreas Institucionais – AI.  

 

 Manutenção e revisão das ADEs  com acréscimo de área de interesse urbanístico em 

parcela do bairro Inácio Barbosa com o objetivo da manutenção da paisagem e ambiência e 

morfologia existente relacionada as tipologias de residências unifamiliares de 1 e 2 

pavimentos; 

 

 Criação de novas áreas de diretrizes especiais na ZEU, como Área de Interesse Urbanístico, 

Área de Interesse Social de Desenvolvimento Econômico e Áreas de Interesse Ambiental na 

Zona de Expansão Urbana.  

 
 Definição das ADENs junto aos corredores de transporte público potencializando e 

incentivando uso misto e atividades mistas com o objetivo de alavancar o desenvolvimento 

econômico em determinadas regiões do espaço da cidade.  

 

4. Estruturação urbana: 

 

 

 

  

 

 Estruturar corredores de centralidade através do incentivo de densidades, mobilidade, 
infraestrutura e atividades e usos mistos; 

 

 Potencializar e estruturar áreas de desenvolvimentos econômico – ADEN através do 
transporte público, e incentivo aos usos múltiplos e atividades mistas de comercio, serviços 
e moradia; 

 

NOTA: 
O realinhamento do planejamento urbano da cidade relacionado à estruturação urbana. A 
Estruturação Urbana tem como objetivo geral estruturar o espaço da cidade e suas relações 
metropolitanas. 
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 Fortalecer a interação social através de espaços abertos em áreas de parque e praças 
relacionando esporte, cultura e lazer;  

 

 Desenvolver a integração metropolitana através da articulação da gestão política com os 
municípios limítrofes ao município de Aracaju; 

 Fortalecer a legibilidade da cidade através de suas preexistências e dos potencias 
corredores de centralidade;  

 

 Incentivar construções nos vazios urbanos através do estimulo para a densificação 
objetivando a amarração do tecido urbano; 

 

 Priorizar a infraestrutura urbana nas regiões de incentivo a maior densificação; 

 Restringir a ocupação em consonância com a infraestrutura e condições ambientais;  

 Garantir que a instalação de infraestrutura e de serviços urbanos preceda o processo do 
uso e ocupação do solo;  

 Estruturar internamente a Zona de Expansão, prioritariamente no que se refere ao sistema 
viário, macrodrenagem, esgotamento sanitário, preservação e proteção do meio ambiente.  

 

5. Parcelamento do solo 

 

 Alteração da área que define uma Gleba – fração de terreno com localização e configuração 

definidas, com superfície igual ou superior a 20.000,00 m² (acima desta área deverá ser 

efetuada doação de área conforme análise prévia pelo poder público para sistema viário, 

área verde e ou equipamentos institucionais); 

 

 Área máxima de uma quadra – 20.000 m²; 

 

 Dimensão máxima de testada de uma quadra – 150 m; 

 

 

 

 

 

 

 Obrigatoriedade para a permeabilidade dos muros na testada frontal do lote considerando 
75% de superfície vazada (objetiva a permeabilidade visual e segurança pública); 

 

 Não será permitido o parcelamento do solo em terrenos situados nas Áreas de Interesse 
Ambiental. 

 

NOTA:  
Admite-se que quando for proposta área pública os quarteirões poderão ser incorporados sem a 
necessidade de via de 150m em 150m conforme análise prévia pelo poder público. 
Admite-se que nas áreas de interesse social as dimensões das quadras poderão ser superior a 150m 

conforme análise prévia pelo poder público.    



 

    PLANO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE ARACAJU – DIAGNÓSTICO MUNICIPAL 

 

 
 

 
 

ESTADO DE SERGIPE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU 

 

6. Condomínios 

 

 Largura máxima da gleba não pode ultrapassar 150 (cento e cinquenta) metros;  

 

 Permeabilidade de Muros = 75% vazado; 

 

 Doação de áreas públicas externas ao empreendimento = 15% da área total;  

 

 A implantação de condomínios não poderá implicar em obstáculo para a continuidade do 

sistema viário.  

 

 

 

 

 

 

 

7. Índices urbanísticos 

 

 

 

- Coeficiente de aproveitamento Básico – 1,0; 

 

 Coeficiente máximo definido conforme a infraestrutura estabelecida pelo PMSB; 

 

 Taxa de Ocupação variada conforme a característica das zonas; 

 

 Taxa de permeabilidade variada conforme a característica das zonas e pelo PMSB; 

 

 Gabarito de Altura variado conforme as tipologias preexistentes das zonas; 

 

 Testada de Lote variada conforme a morfologia preexistente das zonas; 

 

 Recuo Frontal obrigatório ou não conforme a morfologia preexistente das zonas; 

 

 Recuo Lateral obrigatório conforme a morfologia e altura das edificações das zonas; 

 

 As Áreas de Diretrizes Especiais terão índices urbanísticos diferenciados. 

 

NOTA:  
A fim de garantir o direito público e social, os condomínios horizontais deverão reservar, no mínimo, 15% 
(quinze por cento) da área total do terreno, a doado à Prefeitura Municipal, destinados aos equipamentos 
públicos comunitários, em área externa ao condomínio. Não se enquadram nas exigências os condomínios 
implantados em glebas com área total inferior a 20.000m² (vinte mil metros quadrados). 

NOTA:  
Estabelecimento de novos índices urbanísticos de ocupação por zona ou subzona urbana conforme o 
macrozoneamento, considerando as características socioeconômicas, ambientais, morfológicas, a 
infraestrutura instalada e a implantação dos corredores de transporte público.  
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8. Diretrizes de Incentivos: 

 

 Incentivo para implantação de atividades mistas com aumento do coeficiente de 

aproveitamentos; 

 

 Quando o empreendedor destinar área pública frontal ou lateral ao lote ganhará incentivo 

de coeficiente de aproveitamento para empreender: o uso misto com comercio e 

residência, aumento da calçada e possibilidade de circulação dentro da quadra. O recuo 

frontal poderá ser incorporado à calçada pública; 

 

 Diretrizes e incentivos para a implantação de equipamentos urbanos de caráter social nos 

âmbitos de educação, cultura, esportes e lazer (equipamentos que permitam centralidades 

de integração social, convívio e desenvolvimento humano), priorizando as áreas com maior 

adensamento populacional.  
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1. Estabelecer e adequar os termos do que se entende por INFRAESTRUTURA URBANA 

(abastecimento de gás, rede de fornecimento de energia elétrica, rede de telecomunicação, rede 

de dados e fibra ótica e outros serviços de infraestrutura de utilidade publica) e SANEAMENTO 

BÁSICO (abastecimento de água, esgotamento sanitário, coleta e tratamento de resíduos sólidos, 

drenagem urbana) (ver anexo III.2 – MAPA 02 e anexo III.3 – MAPA 03); 

 

2. Estabelecer objetivos e diretrizes para o sistema de infraestrutura urbana incluindo o 

saneamento básico, indicando a elaboração de planos específicos para cada temática;  

 

3. Promover e estimular o adensamento apenas os locais dotados de infraestrutura, onde há 
capacidade de suporte; 
 

4. Controlar ou restringir o adensamento em áreas com precariedade ou ausência de 
infraestrutura;  
 

5. Condicionar a ocupação à prévia solução dos problemas de saneamento básico;  
 

6. Promover um maior adensamento próximo às vias estruturais da cidade nos eixos viários mais 
importantes, ou próximos a linhas de transporte mais utilizadas; 
 

7. Indução da ocupação das áreas não edificadas, subutilizadas ou não utilizadas que já possuem 

infraestrutura urbana; (realizar levantamento para identificar os imóveis que se caracterizem 

como não edificados, subutilizados ou não utilizados– elaborar e divulgar uma listagem dos 

imóveis cujos proprietários não cumpram a função social da propriedade); 

 

8. A definição das diretrizes de mobilidade no Plano Diretor irão conduzir esforços na busca de 
recursos para implantação da infraestrutura necessária. A implantação da infraestrutura para os 
novos eixos de circulação e a instalação de atividades comerciais e de serviços diversificadas; 
 

9. Demarcar áreas para a instalação de novas estações de tratamento de esgoto; 

 

10. Estimular o uso, reuso e reciclagem de resíduos, em especial, ao reaproveitamento de 
resíduos inertes da construção civil; 
 

11. Harmonizar a ocupação urbana com as diretrizes do plano de macrodrenagem da Zona de 
Expansão Urbana; 
 

12. Estabelecer prazo de 02 (dois) anos para início do Plano Municipal de Macrodrenagem 
urbana. 

 

 

II.2 – INFRAESTRUTURA  
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1. Alteração do conceito de Habitação de Interesse social não mais estabelecendo valor mínimo 
em m² para a unidade residencial e sim reforçando o conceito de habitação digna; 
 

2. Demarcação novas AEIS -Áreas Especiais de Interesse Social discriminando as áreas em 04 
categorias com intervenções e planos distintos para cada área; 

 AEIS 01 são áreas caracterizadas pela presença de loteamentos irregulares e 

empreendimentos habitacionais de interesse social, e assentamentos habitacionais 

populares, habitados predominantemente por população de baixa renda, onde haja 

interesse público em manter a população moradora e promover a regularização 

fundiária e urbanística, recuperação ambiental e produção de Habitação de Interesse 

Social; 

 AEIS 02 são áreas caracterizadas por loteamentos clandestinos habitados 

predominantemente por população de baixa renda, onde haja interesse público em 

manter a população moradora e promover a regularização fundiária e urbanística, 

recuperação ambiental e produção de Habitação de Interesse Social; 

 AEIS 03 são áreas caracterizadas por assentamentos espontâneos 

predominantemente habitados por população de baixa renda, com incidência 

significativa de edificações precárias, não plenamente concluídas, degradadas, onde 

haja interesse público em manter a população moradora e promover a regularização 

fundiária e urbanística, recuperação ambiental e produção de Habitação de Interesse 

Social; 

 AEIS 04 são áreas caracterizadas pela presença de vazios urbanos, por glebas ou lotes 

não edificados ou subutilizados, adequados a urbanização e onde haja interesse 

público ou privado em produzir empreendimentos  relativos a Habitação de Interesse 

Social; 

3. Atualização do mapeamento das AEIS –Áreas Especiais de Interesse Social (ver anexo III.4 – 
MAPA 04); 

 

4. Aprimorar a regularização e a incorporação de assentamentos de interesse social consolidados à 
estrutura urbana;  

 

5. AMPLIAÇÃO DOS RECURSOS: A principal dificuldade para o aprimoramento da política 
habitacional do município é a falta de recursos regulares e suficientes. A proposta do Plano 
Diretor é ampliar os recursos do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social, garantindo 
que ele priorize o atendimento a faixa da população com até 03 salários mínimos, a qual 
constitui a maior parte do déficit habitacional; 

 

II.3 –  HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL  
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6. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA: A proposta é atualizar o Plano Diretor com os conceitos da lei 
federal 11.997/2009 – Minha Casa Minha Vida, reforçando os instrumentos de regularização 
fundiária e promovendo a regularização de interesse social nas áreas ocupadas por 
assentamentos irregulares passíveis de consolidação, nas áreas de habitação de interesse social 
já produzidas que necessitam de regularização e nas áreas não edificadas, subutilizadas ou não 
utilizadas, públicas ou privadas, dotada de infraestrutura urbana;  

 

7. Não limitar área de 20% para outro uso que não o residencial para os lotes nas AEIS, ou seja, 
quem irá decidir o quanto irá ocupar com seu comércio, por exemplo, é o morador desde que 
ele realmente more no local; 

8. Redução para área de 40,00m² do lote passível de regularização fundiária; 

9. Estabelecer prazo de 01 (um) ano para a revisão do Plano Municipal de Habitação de Interesse 
Social;  
 

10. Estabelecer prazo de 01 (um) ano para elaboração do Plano Municipal de Regularização 
Fundiária de Interesse Social e Específico, em consonância com as diretrizes do PLHIS. 
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1. Desmembrar a política de meio ambiente da política de patrimônio cultural; 

2. Compatibilização de atribuições do órgão de desenvolvimento urbano com o órgão ambiental 
criado recentemente; 
 

3. Desmembrar os Conselhos Meio Ambiente – Desenvolvimento Urbano; (Obs. O conselho de 
meio ambiente foi criado por lei específica 4378 de 2013). 
Compatibilização das atribuições do conselho de desenvolvimento urbano com o conselho de meio 
ambiente criado. 
 

4. Compatibilização dos conceitos e classificação das áreas de preservação permanente com os 
dispositivos da legislação federal especialmente a lei 12.651/2012; 
 

5. Exclusão dos limites para ocupação e desmonte de dunas, de forma a compatibilizar 
prerrogativas de legislação federal especialmente a lei 12.651/2012 e a resolução CONAMA 
303/2002;   

6. Redefinição das tipologias de áreas de interesse ambiental inclusive com compatibilização das 
áreas já definidas em outras legislações federais, estaduais e municipais. 
Formatação: 

I – Área de Preservação Ambiental: 
a)                  çã             ( PP’ )                       L   F       12.651 de vinte 

e cinco de maio 2012 que trata sobre a proteção da vegetação nativa; 
b)  dunas: conjuntos dunares e cordões interdunares;  
c) corpos hídricos: rios, riachos, lagos e Lagoas naturais, lagoas de drenagem artificial e 

nascentes; 
d)  talvegues; e encostas com ângulo superior a 30% de inclinação; 
e) Unidades de conservação criadas pelo poder federal, estadual e municipal;  

II – Área de recuperação e/ou de vulnerabilidade ambiental  
a) áreas de risco ambiental e geológico; 
b) áreas degradadas associadas as áreas de preservação ambiental; 
c) orla marítima ou área de interesse urbanístico. 

III – Área de Proteção Especial:  
a) Praças públicas;  
b) Parques públicos de recreação;  
c) Faixas circundantes; 
d) Horto florestal; 
e) Corredores ecológicos; 
f) Paisagens notáveis; 

 

7. Atualização do mapeamento das áreas de interesse ambiental (ver anexo III.5 – MAPA 05):  
 

 Atualização dos limites de áreas de lagoas de drenagem, manguezal e de dunas do 
município;  

II.4 –  MEIO AMBIENTE   
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 Inclusão dos limites de unidades de conservação criadas pelo poder estadual como áreas de 
interesse ambiental do município (exemplo APA Morro do urubu e APA do rio Sergipe 
atualmente não constam como áreas de interesse ambiental);  

 
 Atualização dos limites das áreas dos parques ecológicos, inclusive com definição de novas 

diretrizes que possam compatibilizar o princípio da preservação ambiental, com o direto do 
particular a sua propriedade, tendo em vista que grande parte das áreas delimitadas como 
parques ecológicos são áreas particulares. 

 

8. Alteração do conceito de parque ecológico para adequações ao sistema de unidades de 
conservação nacional – SN C,      “   qu     u     u       ”;  

9. Inclusão das áreas de risco como áreas não passiveis de ocupação e licenciamento de 
empreendimentos no raio de influencia dessas áreas; inclusive com a atualização periódica para 
fins de licenciamento e uso e ocupação do solo; 

10. Institucionalização do cadastro de áreas verdes e de unidades de conservação; 

11. Redefinição das diretrizes básicas das praças públicas:  

 
 Estabelecer taxa máxima de permeabilidade, segundo o PMSB; 

 
 Taxa mínima de arborização: 70% da área deve ser arborizada; 

 
 Definição dos usos permitidos e não permitidos: Ex. proibir a implantação de comércios e 

bares de bebidas alcoólicas e tipologias de comércios que se caracterizem como 
restaurantes; 

 
 Obrigatoriedade de pelo menos um tipo de equipamentos de lazer para a população: como 

parques infantis, equipamentos para ginástica, áreas para caminhadas e etc.  
 

 Obrigatoriedade das praças públicas cumprirem a função socioambiental; 
 

 Classificar os tipos de praças: praça Tipo I, praça Tipo II, com características diferenciadas.   
 

12. Incluir diretrizes que influenciarão a criação de novas áreas de lazer e aumento do índice de 
áreas verdes da cidade (em harmonização com as propostas de parcelamento do solo): 

 
 
 
 

 Realização de um estudo para identificação de áreas potenciais a constituição de uma área 
verde ou área para esportes, a ser implementado por bairro, sugestão que se aplique a  
 

NOTA: 
Isso implica no aumento do número de praças e parques públicos e espaços para o lazer (como quadras, 
campos e centro culturais de bairro) distribuídos conforme o déficit de áreas verdes da cidade. Lembrando 
que o déficit de áreas verde do município reflete um índice de qualidade socioambiental, ou seja, as áreas 
verdes consideradas são aquelas que associam aspectos da natureza com a necessidade de lazer e 
recreação da população.  
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 Realização de um estudo para identificação de áreas potenciais a constituição de uma área 
verde ou área para esportes, a ser implementado por bairro, sugestão que se aplique a 
transferência do direto de construir e  o IPTU progressivo;   

 
 Obrigatoriedade de doação do percentual de área verde em harmonia com as propostas de 

parcelamento de uso e ocupação do solo; 
 

 Os instrumentos que poderão ser utilizados para atingir essas metas: transferência do 
direto de construir; transferência da obrigação de construir áreas de lazer públicas para 
os empreendimentos de grande impacto;  

 
 Áreas verdes doadas tanto por condomínios como loteamentos deverão ser de acesso livre; 

 

13. Incluir diretriz de incentivo a arborização urbana, a ser implementada por particulares, por 
exemplo obrigação de arborizar para Condomínios e loteamentos, por meio de projeto a ser 
aprovado concomitantemente aos demais elementos da infraestrutura; 

 Diretriz para a institucionalização de um plano diretor de arborização urbana. 
 

14. Aplicar aos proprietários de áreas de interesse ambiental o direto de preempção, a 
transferência do direto de construir e a isenção do imposto predial na área correspondente;   

15. Fortalecimento da obrigação de fiscalizar do município; 

16. Revisão do código de meio ambiente, como forma de regulamentar a política do meio 
ambiente do município; 

17. Normatização do Mapa Geoambiental do município; 

18. Incluir o perímetro da orla marítima como área de interesse ambiental ou urbanística. 
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1. Novo desenho viário que priorize o transporte coletivo, com a implantação de calhas exclusivas e 
faixas preferenciais, nas vias principais e coletoras; 

2. Integrar as operações do transporte coletivo no planejamento urbano, estimulando a criação de 
infraestruturas capazes de absorver o serviço de transporte coletivo, garantindo um bom 
desempenho operacional;  

3. Permitir a acessibilidade e a inclusão social ao transporte coletivo;  

4. Incentivar, através do programa de estacionamentos, a fluidez do transporte coletivo nas 
principais vias, especialmente em horário de pico; 

5. Articular, ao nível de região metropolitana de Aracaju, o planejamento do sistema viário, 
priorizando o transporte coletivo e não motorizado; 

6. Integrar o sistema cicloviário ao sistema de transporte coletivo através da reestruturação do 
sistema cicloviário; 

7. Equipamentação do sistema cicloviário com a implantação de bicicletários e/ou paraciclos em 
locais de demanda, especialmente nos terminais de integração do transporte coletivo; 

8. Estimulo a criação de ciclovias, ciclofaixas e ciclorotas em vias principais ou secundarias, 
garantindo a segurança da circulação dos ciclistas; 

9. Estimular a formação de infraestrutura de calçadas seguras, contínuas, com acessibilidade 
universal e adequadas à classificação viária para circulação de pedestre, com ou sem restrição de 
mobilidade, através de programa de calçadas; 

10. Priorizar a desobstrução das calçadas, através do programa de calçadas, garantindo o desenho 
universal; 

11. Desestimular a circulação de passagem em vias locais, orientando esse tipo de deslocamento 
para as vias principais; 

12. Facilitar o deslocamento, integrando as vias das diversas classificações, garantindo a transição 
gradativa e a continuidade de suas funções, de acordo com os princípios básicos da engenharia de 
Trânsito;  

13. Integrar o planejamento urbano ao planejamento viário (III.6 – MAPA 06). 

14. Proposta de sistema viário integrado ao traçado dos canais de macrodrenagem da Zona de 
Expansão Urbana, às áreas de interesse ambiental e formando eixos de articulação entre as 
diferentes áreas – Vias transversais e longitudinais planejadas.  

15. Integração dos diferentes modos de deslocamento. 

16. Criação de uma linha especial de ônibus que interligue os principais pontos turísticos e de lazer, 
localizados ao longo da Orla Marítima.  

II.5 –  MOBILIDADE URBANA   
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1. Inclusão no Fundo Municipal de Cultura de verba para a preservação do patrimônio. 

2. Revisão do acervo por parte do Conselho Municipal de Cultura para requalificação/reabilitação 
dos bens patrimoniais listados pelo plano diretor de 2000 (inclusive exclusão dos bens demolidos) 
bem como inclusão de uma Câmara técnica de Patrimônio no Conselho Municipal de Cultura. 

3. Inclusão de novos bens indicados pela população nas audiências de revisão do Plano Diretor para 
a revisão do Conselho Municipal de Cultura. 

4. Definição dos critérios de credenciamento dos bens patrimoniais para inclusão no acervo 
tombado. 

5. Definição das responsabilidades e prerrogativas dos proprietários de bens culturais. 

6. Coibir o uso de iluminação natalina que provoque degradação dos monumentos patrimoniais.  

7. Definição de critérios técnicos para intervenção em monumentos tombados (obras de reforma e 
restauro). 

8. Definição de um órgão público municipal de gestão do acervo patrimonial da cidade e gestão da 
área de interesse cultural (com estrutura proporcional a sua missão). 

9. Revisão das diretrizes de desenvolvimento da área de interesse cultural. 

10. Definição dos critérios de credenciamento da área de interesse Cultural. 

11. Revisão do perímetro urbano dos limites da área central. 

12. Definição das responsabilidades e prerrogativas dos proprietários de imóveis da região. 

13. Inibir e regulamentar o uso dos imóveis como estacionamento nessa região. 

14. Inibir e regulamentar o uso de equipamentos de publicidade junto ao acervo arquitetônico na 
região. 

 

II.6 –  PATRIMÔNIO HISTÓRICO  
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1. Vazio urbano é classificado como imóveis não edificados, subutilizados, ou não utilizados. 

 Imóveis não edificados - os lotes e glebas com área superior a 600m² (seiscentos 

metros quadrados), com coeficiente de aproveitamento utilizado igual a 0 (zero). 

 Imóveis subutilizados - os lotes e glebas com área superior a 600m² (seiscentos metros 

quadrados) que apresentem coeficiente de aproveitamento inferior a 0,35.  

 Imóveis não utilizados – os imóveis que se encontram desocupados por mais de 1 (um) 

ano ininterrupto. 

a) Instrumentos a serem aplicados: 

I - parcelamento, edificação ou utilização compulsório: primeiro notificação, após 1 ano para 
licenciar a obra ou parcelamento do imóvel e obra a ser iniciada em igual período e terminada em 
até 4 anos. No caso de imóveis não utilizados 1 ano após a notificação para ocupar o imóvel. 

II - Imposto Predial e Territorial Urbano Progressivo no Tempo: o não cumprimento do item 
anterior sujeita a aplicação de IPTU progressivo: De 3% do valor do imóvel no primeiro ano; de 6% 
do valor do imóvel no segundo ano;  de 9% do valor do imóvel no terceiro ano; de 12% do valor do 
imóvel no quarto ano; de 15% do valor do imóvel no quinto e ultimo ano. 

III - desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública: Se não atender ainda com 
aplicação de cobrança do IPTU Progressivo no Tempo, a Prefeitura desapropriará no prazo de até 1 
ano, os imóveis com pagamento em títulos da dívida pública ou procederá à requisição urbanística. 

b) Localização de aplicação: 

I - Zonas Especiais de Interesse Social; 

II – N   Z P’ ; 

III – nas áreas de influência dos Corredores de transporte; 

IV – na ZAB Coroa do Meio. 

 

2. Reformulação dos seguintes instrumentos: 

 Outorga Onerosa: 

Zona Urbana do Município de Aracaju o coeficiente de aproveitamento = 1 (um), que permite ao 

proprietário construir o equivalente a uma vez a área do terreno, sem qualquer pagamento relativo 

à criação de solo. 

Zona de Expansão Urbana do Município de Aracaju o coeficiente de aproveitamento = 0,4 (quatro 

décimos), que permite ao proprietário construir o equivalente a um quarto da área do terreno, sem 

qualquer pagamento relativo à criação de solo. 

II.7 –  INSTRUMENTOS REGULATÓRIOS   
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Os coeficientes máximos serão fornecidos pelos profissionais que compõe o Plano de Saneamento 

Ambiental. 

 Transferência do Direito de Construir 

Utilização para implantação de equipamentos urbanos e comunitários;  a preservação, quando o 

imóvel for considerado de interesse histórico, ambiental, paisagístico, social ou cultural;  programas 

de regularização fundiária, instalação de infraestrutura; execução de melhoramentos viários para a 

implantação de corredores de ônibus; a implantação de parques planejados. 

 Estudo e Relatório de Impacto de vizinhança 

Reformular as diretrizes para elaboração do Estudo e Relatório de Impacto de Vizinhança, incluindo 

a obrigatoriedade de RIC – Relatório de Impacto de Circulação, quando for um equipamento de 

impacto considerado Polo Gerador de Tráfego; 

3. Inserção dos seguintes instrumentos: 

 Operações Urbanas Consorciadas 

Considera-se Operação Urbana Consorciada o conjunto integrado de intervenções e medidas 

coordenadas pelo Poder Público Municipal, por meio de recursos da iniciativa privada, com a 

participação dos proprietários, moradores, usuários permanentes e investidores privados e com 

outros níveis de governo, objetivando alcançar, em determinada localização da cidade, 

transformações urbanísticas e estruturais, melhorias sociais e valorização ambiental para a área, 

aprovadas pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano e submetidas a autorização do 

Poder Legislativo Municipal. Subdivide-se em: 

 Consórcio Imobiliário: Considera-se consórcio imobiliário a forma de viabilização de 
planos de urbanização ou edificação por meio da qual o proprietário transfere ao Poder 
Público municipal seu imóvel e, após a realização das obras, recebe, como pagamento, 
unidades imobiliárias devidamente urbanizadas ou edificadas. 

 Operações de Interesse Social: Os proprietários de imóveis localizados em áreas de 

interesse social, poderão requerer ao executivo municipal, aprovação de Operação de 

Interesse Social, com projeto para habitação de interesse social de uso misto, com previsão 

de equipamentos públicos comunitários de acordo com o porte e as necessidades da 

localidade do empreendimento, mediante plano de urbanização e anuência expressa de, no 

mínimo 2/3 dos proprietários da área objeto do projeto. 

 Direito de Preempção 

O Direito de Preempção confere ao Poder Público Municipal preferência para aquisição de imóvel 

urbano objeto de alienação onerosa entre particulares, desde que este imóvel esteja incluído em 

área previamente delimitada, e sempre que necessitar de áreas para cumprir os objetivos e 

implantar as ações prioritária deste Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano, como: 
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 regularização fundiária;  

 execução de programas e projetos habitacionais de interesse social;  

 constituição de reserva fundiária;  

 implantação de equipamentos urbanos e comunitários;  

 criação de espaços públicos de lazer e áreas verdes;  

 criação de unidades de conservação ou proteção de outras áreas de interesse ambiental;  

 proteção de áreas de interesse histórico, cultural ou paisagístico;  

 outros previstos em lei. 

 Direito de Superfície 

Considera-se direito de superfície o direito de utilizar o solo, o subsolo ou o espaço aéreo relativo 

ao terreno, na forma estabelecida no contrato respectivo, atendida a legislação urbanística. 
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III.1 – MAPA 01: Proposta do Macrozoneamento do município de Aracaju-SE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: PMA/SEPLOG, 2015. 

III – MAPAS  
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III.2 – MAPA 02: Projeção da situação futura (10 anos) do esgotamento sanitário no 
município de Aracaju-SE. 

 

Fonte: PMSB, 2015 (em elaboração). 
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III.3 – MAPA 03: Projeção da situação futura (10 anos) da regularidade do abastecimento 
de água no município de Aracaju-SE. 

 

Fonte: PMSB, 2015 (em elaboração). 
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III.4 – MAPA 04: Atualização proposta das AEIS do município de Aracaju-SE. 

 

Fonte: PMA/SEPLOG, 2015. 
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III.5 – MAPA 05: Atualização proposta das AIA´s do município de Aracaju-SE. 

 

Fonte: PMA/SEPLOG, 2015. 


