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RESUMO 

 

Atualmente, a questão dos resíduos sólidos urbanos é um problema ambiental e social que 

necessita de enfrentamento, uma vez que representa problema para a maioria dos 

municípios brasileiros, comprometendo a qualidade de vida da população. Nesse sentido, o 

trabalho objetivou avaliar cenários futuros da área do aterro descontrolado na Mangabeira, 

localizado no bairro Senador Arnon de Melo, em Arapiraca - Alagoas, Brasil, o qual será 

desativado em atendimento ao Plano Nacional de Resíduos Sólidos. Assim, foram 

realizadas pesquisas de campo, coleta de informações e caracterização do aterro; além de 

identificar e analisar políticas públicas no âmbito municipal. Espera-se que os resultados 

obtidos direcionem ações ao abordar alternativas para área debilitada pela disposição 

inadequada dos mesmos. Dessa forma, o estudo expõe diretrizes urbanísticas e ambientais 

que possam servir como subsídio para tomadas de decisões pelos órgãos públicos 

competentes e resultar na efetivação de um planejamento urbano sustentável. 

1  INTRODUÇÃO 

 

A disposição inadequada dos resíduos sólidos urbanos representa um grave problema 

ambiental e social para a maioria dos municípios brasileiros, associado ao crescimento 

populacional e as mudanças de hábitos que ocasionou aumento de produção e consumo. De 

acordo com os dados do Instituto Brasileiro de Administração Municipal (IBAM, 2004) 

identificou-se que 59% dos municípios destinam seus resíduos sólidos urbanos em lixões. 

As principais dificuldades e problemas enfrentados pelos gestores municipais em dar 

destino final ambiental e sanitariamente adequado aos resíduos sólidos são: limitações 

financeiras; arrecadações insuficientes; falta de capacitação técnica e profissional em todos 

os níveis de informação; e descontinuidade política e administrativa de gestão (CEMPRE, 

1995). 

 

Ao mencionarmos lixões, referimo-nos a uma forma de disposição final dos resíduos 

sólidos urbanos caracterizados pela simples descarga sobre o solo, sem critérios técnicos 

ou medidas de proteção ao meio ambiente ou a saúde pública. Os resíduos lançados em 

lixões acarretam problemas de saúde pública, como a proliferação de vetores transmissores 

de doenças como moscas, mosquitos, ratos, urubus; além da geração de gases que 

intensificam o efeito estufa, aliado a odores desagradáveis na decomposição do lixo, e o 

chorume líquido de coloração escura e de elevado potencial poluidor. 

 

Nas últimas décadas, tem-se evidenciado essa problemática que afeta desde os termos 

ambientais até os termos sociais. Com relação aos termos ambientais podemos citar a 



poluição do ar, do solo e das águas subterrâneas geradas por diferentes fontes. Com relação 

aos termos sociais, o lixão a céu aberto interfere na estrutura local, tornando-se área 

atraente para população de baixa renda do entorno, que buscam nesses locais, alternativas 

de trabalho com a separação e a comercialização de materiais recicláveis, apesar das 

condições sub-humanas de trabalho (FEAM, 1998). 

 

Na década de 1920, antes da emancipação do município de Arapiraca, foi instalado o lixão 

espontâneo na área da comunidade da Mangabeira. Iniciou-se a ocupação de forma 

clandestina da área, por pessoas vindas da zona rural e dos municípios circunvizinhos, 

implantando, assim, o lixão próximo à comunidade Mangabeira, local para onde seriam 

destinados os resíduos sólidos do município, no futuro bairro Senador Arnon de Melo. 

Hoje, o lixão da Serra na Mangabeira se tornou um aterro e ocupa área de 26.250 m² e 

recebe, diariamente, cerca de 380 toneladas de lixo. 

 

Em 1997, a situação foi intensificada pelo aumento de déficit habitacional no município. 

Foi a partir da construção das primeiras células do aterro sanitário que as famílias de baixa 

renda perceberam na área uma forma de subsistência, por meio da geração de renda que a 

catação do lixo permite. Atualmente, a população residente na área é formada por 20% de 

pessoas do município e os demais 80% por pessoas vindas de outros municípios. 

 

Em 2010, foi regulamentada e aprovada a Lei nº 12.305/10, a Política Nacional dos 

Resíduos Sólidos. Essa lei determina que todo território nacional deve ter um plano de 

gestão para os resíduos sólidos em ação conjunta com os estados e os municípios, com o 

objetivo de desenvolver projetos de minimização dos resíduos, no intuito de reduzir os 

riscos de contaminação ambiental, a fim de melhorar o nível da qualidade de vida, 

incluindo a extinção de lixões até 2014. Embora o prazo tenha sido prorrogado até 2018, os 

lixões existentes devem ser desativados. A lei determina, ainda, que os municípios devem 

implantar coleta seletiva de recicláveis e a disposição dos resíduos sólidos em local 

ambientalmente adequado, seguindo critérios e normas de engenharia, permitindo um 

confinamento seguro. 

 

2  A PROBLEMÁTICA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS NO BRASIL 

 

De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Administração Municipal (IBAM, 2004) 

revelam que a disposição inadequada dos resíduos sólidos urbanos é considerada um dos 

principais problemas de qualidade ambiental das áreas urbanas do Brasil, decorrente do 

grande volume de lixo produzido em quantidade cada vez maior pela população. Esse 

problema se relaciona diretamente com o crescimento constante da população, exigindo 

mais produção de alimentos e industrialização de matéria prima, transformando-as em 

produtos industrializados. Assim, esse cenário contribui para o aumento dos resíduos 

sólidos com consequências desastrosas para o meio ambiente e para a qualidade de vida da 

coletividade (FONSECA, 1999). 

 

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE -, 76% dos resíduos 

sólidos residenciais, em cidades brasileiras, não tem recebido tratamento adequado. Esses 

podem ser facilmente observados em acúmulos nas ruas, nos terrenos baldios, nos leitos de 

rios, nas valas, nas encostas de morros e outros locais impróprios, prejudicando a 

população local, os moradores da cidade em geral e o próprio espaço habitado, com a 

produção e a liberação de produtos (IBGE, 2005). 

 



Desse modo, o que mais vem sendo observado como forma de disposição final de resíduos 

sólidos é a descarga a céu aberto ou lixão; aterro controlado (lixão controlado), aterro 

sanitário e aterro sanitário energético; compostagem; reciclagem e incineração. Esses 

processos são utilizados no Brasil, onde são geradas, diariamente, cerca de 240.000 

toneladas de resíduos sólidos, somente em áreas urbanas. Desses, aproximadamente 90.000 

toneladas/dia (32 milhões de toneladas por ano) são de resíduos sólidos domésticos 

(ATYEL, 2001). 

 

Lopes (2006) enfatizou o problema da geração e a distribuição inadequada dos resíduos no 

seu destino final como grave e influencia diretamente na qualidade de vida nas cidades. O 

sistema de coletar, de tratar e de dar destino final adequado aos resíduos sólidos não 

evoluiu na mesma progressão que o aumento da população e da produção dos resíduos 

sólidos. O que melhorou foi a coleta do lixo e os maquinários, mas ainda não conseguiu 

atender a uma escala maior. Entretanto, é um problema que necessita de rigoroso 

gerenciamento, pois se não administrado corretamente, impactará de forma negativa a 

saúde da população, o meio ambiente e a economia local. 

 

No ano de 2012, a geração dos resíduos no Brasil foi de 62,7 toneladas, segundo dados do 

IBGE (2000) e da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública – Abrelpe. O 

crescimento da produção dos resíduos sólidos deu-se com o aumento cada vez maior do 

consumo. De acordo com a Tabela 1, a região Nordeste aparece como a segunda maior 

população do Brasil (28,1%), sendo também o segundo maior gerador de resíduos sólidos 

do país (18,2%). 

 

Tabela 1 Quantidade de resíduos sólidos gerados nas regiões brasileiras. 

 

População total Geração de Resíduos Geração per capta 

(kg/hab.dia) 
 

Valor (%) Valor (%) 

Brasil 169.799.170 - 228.413 100,00% 1,63 

Sudeste 72.412.411 42,60% 141.617 62,00% 1,96 

Nordeste 47.741.711 28,10% 41.568 18,20% 0,87 

Sul 25.107.616 14,80% 19.875 8,70% 0,79 

Norte 12.900.704 7,50% 11.067 4,80% 0,86 

Oeste 11.636.728 6,90% 14.297 6,30% 1,23 

Fonte: Elaborada pela autora, a partir PNSB (IBGE, 2000). 

 

A partir desse cenário, em 2010, o Governo Federal, por meio do Ministério do Meio 

Ambiente, aprovou a Lei n° 12.305/10, que regulamenta o Plano Nacional dos Resíduos 

Sólidos – PNRS, com estabelecimento de diretrizes e de ações a serem adotadas, 

integrando gestão de gerenciamento adequado dos resíduos sólidos, extinguindo os lixões e 

a prática de aterros controlados. A Lei foi sancionada em agosto de 2010 e prevê o 

fechamento dos lixões, inicialmente em 2014, porém esse prazo foi prorrogado para 2018. 

 

3  IMPACTOS DOS RESÍDUOS SÓLIDOS AO MEIO AMBIENTE 

 

Dados do IBGE (2000) mostram que na maioria dos municípios brasileiros pela ausência 

de recursos públicos, ainda persiste em depositar seus resíduos em “lixões” como a forma 

mais comum de destinação final dos resíduos sólidos coletados, implicando na ocorrência 

de problemas sociais, econômicos, sanitários, de poluição e de contaminação do meio. Para 



Lopes (2003), a disposição inadequada dos resíduos sólidos gera impactos de ordem 

ambiental, social, econômica e de saúde pública. 

 

A questão da saúde pública e da qualidade ambiental é discutida no Cap.II, do Art. 7 do 

Plano Nacional dos Resíduos Sólidos, no qual assegura por lei a questão da saúde pública e 

da qualidade ambiental, como principais objetivos que garantem através dessa norma o 

direito da população urbana em reivindicar a sua proteção diante do problema causado pela 

disposição dos resíduos sólidos. 

 

Quanto aos impactos ambientais, a disposição inadequada pode gerar contaminação nos 

recursos naturais, como: no ar, pela poeira suspensa, pelo gás metano proveniente da 

decomposição orgânica e queimadas frequentes em áreas de acúmulo de lixo; no solo, 

substâncias acumuladas em vegetais; e na água, a contaminação de águas superficiais e 

subterrâneas devido à proximidade da área do lixão, comprometendo-se pelo chorume 

(líquido de cor escura, odor desagradável com elevado nível de poluição e danoso a saúde). 

 

De acordo com a Fundação Estadual do Meio Ambiente (FEAM, 1995), os principais 

problemas decorrentes dos lixões têm evidenciado essa problemática que afeta desde os 

termos ambientais até os termos sociais. Com relação aos termos sociais, podemos citar 

que os lixões a céu aberto influem, ainda, na estrutura local. A área passa a exercer atração 

nas populações de baixa renda do entorno que buscam na separação e comercialização de 

materiais recicláveis uma alternativa de trabalho (ver figura 1), apesar das condições 

insalubres e sub-humanas da atividade. Com relação aos termos ambientais causados pelos 

lixões, podemos observar na figura 2 os problemas gerados pela disposição dos resíduos ao 

meio ambiente. 

 

Figura 1 O lixo como alternativa de 

trabalho no aterro da Mangabeira 

Figura 2 Impactos ambientais causados 

pelo lixão 

 

  
Fonte: Acervo pessoal. Foto registrada em 

novembro, 2014. 

Fonte: FEAM, 2010. 

 

Sob o ponto de vista ambiental, os lixões podem causar poluição das águas superficiais e 

subterrâneas, devido à percolação do chorume (líquido de cor preta altamente poluente) 

gerado da degradação da matéria orgânica não-controlada podendo causar poluição do 

solo, como também poluição atmosférica, em razão da emanação de gases como o metano 

e o gás sulfídrico, havendo o risco de explosões devido ao acúmulo de gases provenientes 



da decomposição da matéria orgânica, pondo em risco a vida dos catadores (SERAFIM et 

al, 2003). 

 

4  O PROCESSO DE OCUPAÇÃO DA ÁREA DE MANGABEIRA 

 

Com o desenvolvimento urbano da cidade de Arapiraca, Mangabeira foi absorvida pela 

zona urbana e se tornou um bairro periférico. Seu povoamento começou no início do 

século XX com a chegada e fixação no campo, das primeiras famílias de agricultores e 

acompanhou a dinâmica do crescimento da cidade. 

 

Um fator importante que influenciou e facilitou o povoamento das áreas próximas do 

aterro foi o baixo custo das casas. De acordo com o historiador Zezito Guedes, Manoel 

André, o fundador, estabeleceu sua primeira residência no sítio Mangabeiras, 

posteriormente em 1961, seus irmãos construíram as suas residências no local. Todavia, 

percebe-se que a partir de 1997, quando o aterro foi instalado, que a ocupação de casas 

populares daquele território se intensificou. Essas instalações precárias causaram na 

comunidade uma configuração desestruturada e desordenada (CÁRITAS, 2009/2010). 

 

Mangabeira possuía uma área de aproximadamente 6 km², porém entre as décadas de 1940 

e 1970 sua extensão territorial foi diminuída devido ao auge da cultura fumageira, 

deixando por secundário toda sua produção agrícola. Assim, nas décadas de 1980, 1990 e 

2000, devido ao crescimento desordenado do município e o desenvolvimento da cultura 

fumageira, esse território foi sendo absorvido pela zona urbana, na qual, paulatinamente, se 

insere no bairro Senador Arnon de Melo, especificamente na Mangabeira I, constituindo 

posteriormente a Comunidade Mangabeira ou Vila da COHAB. Vale ressaltar que esse 

processo tem por base a Lei nº 2.470/2006 que prevê e dispõe sobre as alterações no 

perímetro urbano, passando a integrar a zona urbana (CÁRITAS, 2009/2010). 

 

Na visita in loco em 2014, encontramos a filha do primeiro dono das terras na Mangabeira. 

Segundo relatos de Andréia, seu avô Antônio Fausto era dono de uma grande fazenda, 

onde se localiza hoje o aterro sanitário, que teve início com o depósito de lixo orgânico da 

população, que ele utilizava como adubo na sua plantação e a alimentação dos animais. A 

partir disso, a Prefeitura de Arapiraca comprou as terras e começou a depositar todo tipo de 

material. 

 

O início da ocupação no bairro data de 1997 e se intensificou a partir da construção das 

primeiras células do aterro sanitário. As famílias de baixa renda perceberam na área uma 

forma de subsistência, através da geração de renda que a catação do lixo permite. Assim, a 

partir de 1997 intensificou-se a ocupação na área, os lotes foram ocupados de qualquer 

maneira gerando um bairro desordenado com graves problemas físicos, sociais e 

ambientais. 

 

A área ocupada pelo lixão é de 26.250 m² na Mangabeira e teve início como um lixão 

espontâneo. Em 2000, na gestão da Prefeita Célia Rocha, o mesmo mudou de lixão para 

um aterro controlado. Porém, atualmente, em virtude do crescimento populacional, o aterro 

passou a operar na sua capacidade máxima, resultando num funcionamento insustentável. 

Então, existe uma gestão pública em operação, entretanto, a demanda de resíduos sólidos 

gerados pela população é maior do que a prefeitura tem condições de prestar serviços 

urbanos. Essa situação demonstra a necessidade primordial de uma obra de engenharia 



para resolver este problema de forma sustentável. As figuras 3 e 4 mostram a evolução do 

processo de ocupação da área do aterro em Mangabeira. 

 

Figura 3 Ocupação da área do aterro em 

2001 

Figura 4 Ocupação da área do aterro em 

2015 

  
Fonte: Google Earth Fonte: Google Earth 

 

A partir da análise visual das imagens de satélite da área foi possível identificar os 

impactos que mudaram a vegetação com o passar dos anos. Em 2001, a área possuía 

vegetação uniforme e intensa, quando o aterro ainda estava afastado da área urbana. 

Entretanto, com a expansão da malha urbana, o aterro integrou-se à área urbana. 

 

O Diagnóstico da Cáritas (2009/2010) citou o início do povoamento do bairro, quando era 

uma região especificamente agrícola e frutífera, com vegetação diversificada de cajueiros, 

mangueiras, jaqueiras, goiabeiras e mangabeiras – que deu o nome à comunidade. 

 

A imagem de satélite da área referente ao ano de 2015 (Figura 4) apresenta uma vegetação 

devastada, característica de área sem produtividade e com o processo visível de erosão do 

solo. 

 

5  CARACTERIZAÇÃO ATUAL DA ÁREA DA MANGABEIRA 

 

De acordo com Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Saneamento – SEMASA, o 

Aterro Municipal, assim chamado a partir de 2005, tem tempo de vida útil de 8 a 10 anos. 

Até 2013, o aterro funcionava de forma precária como aterro sanitário. Porém, em 

fevereiro de 2014, a administração do aterro declarou juntamente aos órgãos municipais 

responsáveis que o aterro não mais teria espaço disponível para depositar mais resíduos 

sólidos. A proposta do município foi em ampliar o aterro. Porém, o Instituto do Meio 

Ambiente de Alagoas (IMA/AL) foi contra a proposta alegando que a ampliação tornaria o 

aterro sanitário muito próximo a área urbana – o que não seria permitido. Assim, como 

medida paliativa, optou-se pelo processo de compactação dos resíduos sólidos com vistas a 

ampliar a capacidade do aterro. No entanto, esse processo não foi feito de forma adequada.  

Apenas as células mais recentes possuíam impermeabilização de cobertura feita com 

geomembrana de polietileno de alta densidade. Porém, parte dos resíduos repousava sobre 

solos originais (lixão) e a outra parte sobre uma camada de um metro de argila 

compactada, com condutividade hidráulica (aterro controlado). Nesse momento, foi 

adotada a infraestrutura que permanece até os dias atuais, composta por sistema para o 



tratamento do chorume, com coleta 200 m³ de lixiviado por dia; 18 drenos para ventilação 

biogás (Figura 5); e controle do escoamento pluvial feito na lagoa (Figura 6) que impede 

que a maior parte da água se misture com o resíduo e se transforme em percolado, ou que 

escoe para dentro do sistema de tratamento do lixiviado. 

 

Figura 5 Drenos para ventilação dos gases 

 

Figura 6 Lagoa de acumulação 

 

  
Fonte: CONNEPI, 2009. Fonte: CONNEPI, 2009. 

 

5.1  Identificações das Áreas de Risco 

 

O Termo de Referência (TR) elaborado pela Prefeitura Municipal de Arapiraca, em 2013 

apresenta uma breve contextualização da realidade local e as diretrizes para o projeto 

executivo que deverá contemplar as seguintes abordagens temáticas: regularização 

fundiária, trabalho social, recuperação das áreas degradadas e estimativas das intervenções.  

As áreas ocupadas consideradas como de risco são aquelas que em função de sua 

localização, de particularidades físico-ambientais e do seu padrão construtivo, expõem seus 

habitantes a péssimas condições de moradia. O TR levou em consideração alguns critérios 

para demolição dessas casas: Casas em situação de risco de desabamento e de 

deslizamento; Casas construídas em Taipa; Barracos construídos com materiais 

inadequados; Casas sem banheiros ou instalação hidro sanitárias. 

Assim, O plano Diretor do município traça linhas de ação para sanar os problemas da 

habitação, entre elas, identificar e reservar áreas para habitação de interesse social; criação 

de programas habitacionais para famílias de baixa renda; viabilizar programas federais e 

estaduais para habitação popular; política de regularização fundiária; substituição de casas 

de taipa por casas de alvenaria.   

 

6  ATERRO DA MANGABEIRA SOB A ÓTICA DOS INSTRUMENTOS DE 

POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS 

 

A política pública do município de Arapiraca traz análises e proposições para área de 

estudo. De acordo com a legislação dos instrumentos de planejamento urbano, a Agenda 

21, o Plano Diretor Participativo e o Plano Decenal apresentam algumas definições de 

ações e diretrizes de acordo a legislação para áreas como a Mangabeira que consideram, 

em princípio, a sustentabilidade ambiental, já que a área se encontra fragilizada pela 

disposição inadequada dos resíduos no solo, comprometendo o meio ambiente e a saúde da 

população. 

 

6.1 Agenda 21 Arapiraca (2008) 



 

A Agenda 21 apresenta princípios de preservação e sustentabilidade em todas as áreas em 

que a ação humana impacta o meio ambiente, considerando a sua preservação e 

conservação. Esse documento é fruto de um processo de planejamento participativo que 

resulta na análise da situação de um país, estado, município, região, setor e planeja o futuro 

de forma sustentável. Para o município, a Agenda 21 apresenta um plano sustentável com 

ações prioritárias e seus respectivos prazos, a serem implementadas e monitoradas, através 

de indicadores, progressivamente. As propostas apresentadas objetivam maior distribuição 

de renda e maior esforço em parceria com a Prefeitura em apoiar as iniciativas de 

organização populares, com vistas a sua protagonismo social e sustentabilidade econômica, 

pautadas em programas de desenvolvimento local, associativismo e democratização do 

conhecimento técnico, científico e cultural. O Quadro 1 traz as propostas mais relevantes 

para Mangabeira de acordo com a Agenda 21 de Arapiraca. 

 

Quadro 1 Propostas da Agenda 21 para área da Mangabeira, local do aterro sanitário 

 
Ação 

Prioritárias 
Prazo Indicadores 

Mapear área de risco do município, 

lixão e definir ações preventivas. 
Curto prazo (até 5 anos) Áreas mapeadas até 2012 

Garantir a correta operação do aterro 

sanitário, para evitar que os mananciais 

subterrâneos sejam contaminados por 

resíduos oriundo do lixão de 

Mangabeiras. 

Curto prazo  - 

Capacitar os catadores de resíduos 

sólidos a trabalhar e manusear material 
reciclado agregando valores através de 

oficinas. 

Curto prazo (5 anos) 
Indicar a quantidade de 
catadores e a coleta realizada. 

Sensibilizar a sociedade para correta 

destinação do lixo e incentivar a coleta 
seletiva. 

Curto prazo (5 anos) 

Avaliar a quantidade de 

lixeira implantada nas áreas 

públicas. 
Avaliar a quantidade de lixo 

reciclável selecionado. 

Implantar projetos de reciclagem. Médio prazo (10 anos) Avaliar a cada 2 anos o 

número de pessoas 

envolvidas  nos projetos de 

reciclagem. 
Implantar área de proteção ambiental 

nas Serras: Mangabeira, Morro da 

Massaranduba e Ferreira. 

Médio prazo (10 anos) 

Fonte: Agenda 21 Arapiraca, 2008. 

 

Esse Plano de Ação da Agenda 21 propõe uma Arapiraca sustentável e trata-se de um 

conjunto de propostas de ações no qual foram enumerando os desafios a serem 

enfrentados, seguidos de um planejamento integrado como uma espécie de pacto social que 

delineia a proposta de cenários futuros. 

 

As propostas voltadas ao meio ambiente e ao desenvolvimento da sociedade estão 

incorporadas às políticas públicas e as práticas sociais do município por meio da Agenda 

21 (2008). Algumas ações são apresentadas para problemática dos resíduos, na qual os 

cenários futuros para área da Mangabeira visam a preservação da área por se tratar de área 

de preservação ambiental: a Serra da Mangabeira. Os prazos definidos para a efetivação 

dessas ações foram estabelecidos em curto (5 anos), médio (até 10 anos) e longo prazo 



(após 2018). No entanto, as mudanças desejadas a curto e médio prazos não se 

consolidaram no tempo previsto. Também não há expectativa para o cumprimento dessas 

ações. 

 

6.2. Plano Diretor Participativo do Município de Arapiraca (2006) 

 

O Plano Diretor Participativo do município de Arapiraca, Lei Nº 2424, de 23/01/2006, 

determina diretrizes do perímetro urbano. Na referida Lei, a Comunidade Mangabeiras, 

localiza-se no bairro Senador Arnon de Mello, dentro da Zona de Ocupação Dirigida da 

Macrozona Urbana. O bairro Senador Arnon de Mello está inserido na Zona Especial de 

Interesse Social (ZEIS). As ZEIS são porções de terra destinadas à produção de habitação 

de interesse social e a regularização fundiária e são divididas em 3 – ZEIS A, B e C –, de 

acordo com as necessidades de cada região. O bairro faz parte tanto da ZEIS A, quanto da 

ZEIS C. A ZEIS A é destinada, prioritariamente, à regularização fundiária, enquanto a 

ZEIS C destina-se a vazios urbanos, privados ou públicos de habitação de interesse social. 

 

De acordo com Art. 8 da referida lei, é objetivo da política urbana no município promover 

a regularização fundiária nas ZEIS e urbanização das áreas ocupadas por população de 

baixa renda, considerando aspectos ambientais. Em seu Art. 66 cita que a “Zona de 

Ocupação Dirigida compreende os bairros Senador Arnon de Mello, Senador Nilo Coelho, Zélia 

Barbosa Rocha, Olho D’água dos Cazuzinhas.[...]”. 
 

Como instrumento de política pública, o PDPMA (2006) além da demarcação do perímetro 

urbano estabeleceu diretrizes e propostas para a política de desenvolvimento urbano 

municipal. A legislação teve como meta a recuperação de áreas degradadas garantindo 

segurança para a população. O plano estabelece como princípios fundamentais para a 

política urbana do município a Função Social da Propriedade Urbana e a Função Social da 

Cidade, na qual está também a sustentabilidade e a gestão participativa. 

 

De acordo com Artigo 5, o princípio da função social fundamenta-se em proteger o meio 

ambiente e garantir a preservação do patrimônio natural e da propriedade urbana, levando 

em conta o interesse coletivo, desde que seja compatível com infraestrutura, saneamento, 

serviços públicos e comunitários, preservação e recuperação do ambiente natural e 

construído, dentre outros. Tem-se como objetivo principal, o de distribuir de forma 

igualitária os investimentos públicos e reduzir as desigualdades sociais. 

 

As perspectivas apresentadas pelo PDPMA (2006) são apresentadas no Quadro 2, que 

mostra as propostas para área de degradação ambiental da Serra da Mangabeira, área do 

atual aterro da cidade, localizada no bairro Senador Arnon de Melo. 

Quadro 2 Propostas para Mangabeira do PDPMA 

Características Propostas 

Mangabeira área de extrema pobreza. Área para ocupação restrita. 

Presença de aglomerados urbanos. Intensificar fiscalização. 

Elevado número de lotes irregulares. Regularizar e controlar as irregularidades. 

Abrange áreas de preservação natural com 

complexo de Serras Mangabeira/Serra dos 

Ferreiras, Porco e apresenta as nascentes dos 
rios da Bacia do Rio Coruripe. 

Potencial para policultura: abacaxi, milho, feijão, 

mandioca e outros. 

Fonte: Lei 2424 Plano Diretor Participativo do Município de Arapiraca, 2006. 



A Mangabeira é a área do atual aterro descontrolado de Arapiraca, visto que sua 

localização se encontra numa área de preservação natural pela presença de nascentes do rio 

Coruripe e serra da Mangabeira, no qual se apresenta como uma área degradada pelo 

destino final dos resíduos do município e sofreu ação impactante. No Art. 6 do Cap.II 

reforça também essa preocupação na busca da sustentabilidade e do desenvolvimento 

ambiental equilibrado para essa população. Assim, as propostas em evidência não estão de 

acordo com a realidade local, uma área que sofreu alterações devido aos impactos causados 

pelo despejo dos rejeitos, não apresenta um solo apropriado para policultura, o mesmo se 

encontra contaminado. 

 

O Plano define os objetivos que possuem um baixo grau de efetividade, porém não 

estabelece metas. Assim como não define a titularidade municipal do serviço ou o seu 

papel na gestão; nem indica privatização, nem dados sobre o contrato de prestação de 

serviço, que são objetivos do saneamento ambiental. 

 

Na legislação do PDPMA, nos critérios do plano de saneamento ambiental, tem como meta 

ações para a Mangabeira, como a preservação da área degradada e a recuperação dos 

mananciais conforme visto no item anterior, essas diretrizes não foram efetivadas até o 

momento e as ações citadas para área do aterro se encontram a passos lentos e não tem 

prazo determinado para efetivação. Existem vários problemas envolvendo gestão pública 

como a falta de planejamento e rigor na prática dessas ações. O plano de gestão dos 

resíduos foi adiado para 2018, o próprio governo não consegue ter esse controle ou assumir 

uma postura mais rígida, pois necessita de monitoramento e controle. 

 

6.3. Plano Decenal (2012) 

 

Na construção do Plano Decenal foram apresentadas propostas para o desenvolvimento do 

município, diretrizes e estratégias para os próximos anos da cidade de Arapiraca, como 

também fez um panorama do momento atual e citou os principais fatos históricos e 

identidade da cidade. 

 

O Plano Decenal trabalha com tendências para o futuro, com esse estudo é possível 

identificar as tendências para os próximos 10 anos para a Mangabeira. Esse plano se 

encontra alinhado com a Agenda 21, no seu conceito de sustentabilidade. 

 

Quadro 3 Tendências para Mangabeiras 

 
Diretrizes Ações 

Fomentar a cultura. Implantar fábrica comunitária de vassoura PET. 

Melhorar a limpeza urbana. Articular campanhas de conscientização da população. 

Melhorar a limpeza pública. 

Implantar equipamentos para o 

desenvolvimento da cidade. 

Implantar um novo aterro sanitário. 

Promover consciência ambiental Incentivar programas de destinação adequado do lixo. 

Conscientização do cidadão para redução dos resíduos 

sólidos e enviar para o aterro sanitário. 

Fonte: Plano Decenal, agosto 2012. 

 



Por fim, a tabela 2 apresenta a compatibilização de informações dos instrumentos de 

políticas públicas e da legislação vigente, organizados de acordo com o prazo de execução 

(curto, médio e longo prazo). Esses instrumentos, por sua vez, abordam vários temas com 

critérios de sustentabilidade. Entretanto, as propostas desenvolvidas, há mais de uma 

década permanecem inalteradas, sendo novamente inseridas nas revisões desses 

instrumentos. Esse fato constata que as diretrizes não estão sendo implementadas nos 

prazos inicialmente previstos e que constituem propostas que não estão sendo observadas 

pela gestão pública, perpetuando problemas já conhecidos da população. 

 

Tabela 2 Diretrizes estabelecidas de acordo com os instrumentos de política pública e 

legislação vigente no município de Arapiraca-AL. 

 
 DIRETRIZ PRAZO FONTE 

1 
Mapear área de risco do município, lixão e definir ações 
preventivas. 

Curto prazo (até 5 anos) 
PDPMA (2006); 
Agenda 21 (2008). 

2 

Garantir a correta operação do aterro sanitário, para evitar 
que os mananciais subterrâneos sejam contaminados por 
resíduos oriundo do lixão de Mangabeiras, promovendo 
consciência ambiental. 

Curto prazo (até 5 anos) 
PDPMA (2006); 
Agenda 21 (2008); 
Plano Decenal (2012). 

3 

Capacitar os catadores de resíduos sólidos a trabalhar e 
manusear material reciclado agregando valores através de 
oficinas. Implantar projetos de reciclagem. 

Curto prazo (5 anos) 
PDPMA (2006); 
Agenda 21 (2008). 

4 

Promover a recuperação ambiental da área degradada do 
atual aterro sanitário e implantar área de proteção 
ambiental na Serra da Mangabeira. 

Médio prazo (10 anos) 
PDPMA (2006); 
Agenda 21 (2008). 

5 

Restringir a área do lixão, intensificar fiscalização, 

regularizar e controlar as irregularidades. Implantar um 
novo aterro sanitário. 

Médio prazo (10 anos) 
PDPMA (2006); 
Plano Decenal (2012). 

 

7  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O conjunto das reflexões apresentadas revela claramente que os princípios orientadores dos 

instrumentos públicos e legislações vigentes não são naturalmente consensuais ou isentos 

de valores. É notável no Plano Diretor de Arapiraca que a abordagem ambiental prevalece 

permeando todos os temas prioritários, atendendo as exigências da Agenda 21 como 

instrumento que auxiliou na sua elaboração. O próprio Plano Diretor deixa a questão 

explícita ao afirmar que “a abordagem ambiental permeia todos os temas prioritários, 

desde as definições dos seus objetivos, passando pelas questões de ordenamento territorial 

e da definição de função social da propriedade urbana”. 

 

O Plano Decenal apresenta características conceituais similares, determinando diretrizes e 

estratégias, uma vez que são portadoras de capacidade de influência nas tomadas de 

decisões operacionais. Entretanto, o mesmo tem implícita, a ausência de prioridade nos 

processos de tomada de decisão, sendo as problemáticas resolvidas de forma conivente à 

gestão municipal. Porém, a análise do Plano Decenal comprova similaridade entre os 

instrumentos e a demora na efetivação das ações estabelecidas. As mesmas questões 

permeiam o PDPMA, a Agenda 21 e o Plano Decenal, onde os instrumentos apresentam a 

mesma realidade com um baixo grau de concretude. 

 

Ao analisarmos as políticas públicas municipais, relacionadas aos resíduos sólidos urbanos 

e questões ambientais, concluímos que, muito do que foi disposto em Leis e Decretos 

Municipais permanecem em sua forma escrita sem, contudo, alcançar sua efetividade 

prática, apesar das penalidades instituídas em caso de descumprimento das mesmas. 



Evidencia-se, portanto, que sem o engajamento da população, a partir da conscientização e 

da mobilização da sociedade civil, o cenário permanecerá o mesmo, apenas com ações 

paliativas, por muitas outras décadas. 
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