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RESUMO 

 

A cidade contemporânea tem sido o espaço dicotômico de expressão e de expansão urbana 

por meio da instalação dos empreendimentos privados – loteamentos e condomínios 

fechados. A questão central desta investigação foi compreender até que ponto esses 

empreendimentos se afirmam como os principais vetores que contribuiram para a definição 

do desenho urbano de Arapiraca/AL. A metodologia consistiu em pesquisa de 

levantamento em campo, produção cartográfica e entrevista a um agente técnico relevante. 

Compreendeu-se que a infraestrutura instalada em Arapiraca, em especial a água, foi o 

marco fundamental para a consolidação dos empreendimentos privados na malha urbana 

arapiraquense. Constatou-se que a cultura da prática imobiliária está diretamente associada 

à lógica de intervenções públicas, em relação a infraestrutura instalada, e como essa prática 

vem ditando as regras de controle e ocupação urbanas. 

 

1  INTRODUÇÃO 

 

Na busca de compreender o processo de formação da malha urbana de Arapiraca, 

percebeu-se que a gênese desse tecido espacial se deu pelos vetores de ocupação dos 

empreendimentos privados. Arapiraca é considerada a 2ª maior cidade do Estado de 

Alagoas, segundo dados estatísticos de participação no PIB tem-se 6,28% (ROMÃO, 

2008), e possui uma população estimada em 216.108 habitantes (IBGE, 2011), sendo 

considerada uma cidade de porte médio. A localização geográfica central contribuiu para 

ser uma cidade pólo da região do agreste alagoano, consequência da oferta de comércio e 

prestação de serviços. Esse desenvolvimento atraiu famílias migrantes e negociantes, o que 

gerou a necessidade de se produzir habitação, seja oferta pública ou privada. Em relação 

aos desafios da dinâmica urbana no cenário atual, o município vem se desenvolvendo com 

os mesmos problemas que afetam as cidades brasileiras de médio e grande porte como: 

uma forte segregação socioespacial em virtude da perversa lógica do mercado imobiliário; 

fragmentação do tecido urbano; loteamentos clandestinos e irregulares, assentamentos 

precários e vilas; infraestrutura urbana deficitária; legislação urbana e fiscalização 

ineficiente para fazer o controle de uso e ocupação do solo urbano; problemas ambientais; 

depredação do patrimônio público; desemprego; violência; analfabetismo; pobreza e 

miséria. A questão central desta investigação foi compreender até que ponto os 

empreendimentos privados se afirmam como os principais vetores que contribuem para a 

definição do desenho urbano. Neste artigo, adotou-se a ideia de desenho urbano como a 

questão da conformação da malha urbana, e, a sua relação entre a questão da fragmentação 

do tecido e a consolidação da ocupação na cidade.  

 



 

2 A CIDADE CONTEMPORÂNEA E SEUS PROCESSOS ESPACIAIS 

 

As transformações no campo econômico, que afetaram a ordem mundial nas décadas de 

1970 e 1980, continuam produzindo efeitos em diversos níveis e escalas espaciais. A 

cidade contemporânea tem sido compreendida como a espacialização dos ditames do 

capitalismo dito globalizado, caracterizado pela disrupção de fronteiras à livre circulação 

de mercadorias, à desregulamentação dos mercados, à flexibilização das relações de 

trabalho, à redução do papel do estado como agente regulador vis a vis o empoderamento 

dos agentes econômicos nas agendas de tomada de decisão. 

 

No campo da produção do espaço urbano, esses efeitos apresentaram múltiplas facetas, que 

cabem aqui ser discutidas. A disrupção de frontearias foi traduzida na frequente ampliação 

do perímetro urbano com vistas a abrir novas áreas à atuação do mercado imobiliário. 

Outro efeito foi a urbanização dispersa, marcada pela proliferação de empreendimentos 

residenciais fechados destinados a públicos-alvo específicos em função da renda. Portanto, 

na cidade, o efeito da disrupção guarda alguma semelhança com o que foi experimentado 

no âmbito global1: às mercadorias, o mundo; às pessoas, os muros. 

 

Quanto à desregulamentação dos mercados, observamos os agentes econômicos 

construírem um discurso que visa deslegitimar o planejamento urbano com vistas a 

comprometer sua capacidade regulatória. O descumprimento da legislação urbanística ou 

sua baixa aplicabilidade são indícios de que o discurso em questão está sendo bem 

sucedido em suas estratégias. Na cidade contemporânea, assistimos também à 

desregulamentação do mercado, no caso, o imobiliário. A produção do espaço urbano 

passa a ser pautada pela lógica do laissez-faire – o livre comércio de terras urbanas e 

habitações – comprometendo o desenvolvimento social e ambiental. 

 

Somado a isso, assistimos à inoperância das administrações municipais no que tange ao 

cumprimento do que estabelecem os planos diretores. Tal inoperância pode ser 

consequência da baixa capacidade técnica dos quadros municipais ou da complacência 

com os agentes do mercado imobiliário. É perceptível que está em curso a redução do 

papel do poder público municipal na condução das políticas urbanas. A expansão urbana 

que observamos nas cidades brasileiras nas últimas décadas está, de certa forma, 

consubstanciada em processos espaciais cujos efeitos têm sido nefastos para o 

desenvolvimento urbano: dispersão urbana, segregação socioespacial, especulação 

imobiliária e favelização. 

 

Apesar dos avanços experimentados na última década, em que observamos a aprovação de 

marcos regulatórios importantes para o desenvolvimento urbano no âmbito federal, 

constatamos que nossas cidades continuam a ser o locus de desigualdades profundas e 

fraturas sociais cada vez maiores. De acordo com Nestor Goulart Reis Filho (2007) a 

dispersão urbana pode ser definida como o esgarçamento do tecido urbano dos principais 

centros urbanos, embora o fenômeno também já se apresenta em cidades de médio porte. A 

frequente expansão dos perímetros urbanos das cidades por pressão do capital imobiliário é 

um efeito desse processo espacial.  

                                                 
1 Sobre essa contradição inerente do capitalismo globalizado, Doreen Massey (2007, s/p) rebateu: “enquanto 

o capital tem se movido mais livremente ao redor do mundo – e tem sido encorajado a fazê-lo sob o signo de 

‘livre-comércio’ –, as pessoas que desejam vagar pelo mundo em busca de trabalho enfrentam obstáculos 

criados com o objetivo de mantê-las em seus lugares”. 



Associado a esse fenômeno, a especulação imobiliária também avança nas cidades 

brasileiras de porte médio, e pode ser observada na permanência de grandes vazios no 

espaço intraurbano. De acordo com Cândido Malta Campos Filho (2001, p.48), a 

especulação imobiliária pode ser definida como “uma forma pela qual os proprietários de 

terra recebem uma renda transferida dos outros setores produtivos da economia, 

especialmente através de investimentos públicos na infraestrutura e serviços urbanos”.  A 

retenção especulativa de terras urbanas se alimenta da inoperância ou da complacência do 

poder público municipal que não regulamenta aplicação dos instrumentos previstos no 

Estatuto da Cidade, a saber: o Parcelamento, Edificação e utilização compulsórios, o IPTU 

progressivo no tempo e a Desapropriação para fins da Reforma urbana. 

 

Associado à dispersão urbana e à especulação imobiliária, outro processo espacial vem 

tomando corpo nas cidades de porte médio: a segregação socioespacial. Grandes áreas 

localizadas nas franjas do perímetro urbano passam a receber empreendimentos 

residenciais destinados a segmentos de renda específicos. De acordo com Manuel Castells 

“se entenderá por segregação urbana a tendência à organização do espaço em zonas de 

forte homogeneidade social interna e de forte disparidade social entre elas, entendendo-se 

essa disparidade não só em termos de diferença como também de hierarquia” (CASTELLS 

apud VILLAÇA, 1998 p.148).  

 

Por fim, a cidade contemporânea apresenta fragmentações de toda ordem. No aspecto 

físico, a fragmentação se apresenta através dos novos loteamentos, ocupando áreas cada 

vez mais distantes do tecido urbano consolidado. No aspecto social, pode ser percebida 

através da proliferação desses novos empreendimentos residenciais que passam a reunir 

segmentos de renda específicos, produzindo ilhas de prosperidade e ilhas de pobreza. Tais 

tendências são preocupantes porque ameaçam a definição mais difundida do que seja 

cidade: lócus da urbanidade e do encontro. 

 

3  ARAPIRACA: CARACTERIZANDO O OBJETO DE ESTUDO 

 

Este tópico contém uma breve compreensão da evolução da cidade de Arapiraca, 

destacando os seus marcos físicos e temporais urbanos. Paralelamente, a forte indução da 

lógica do mercado imobiliário, em Arapiraca, tem sido um fato singular de ocupação no 

interior alagoano e que despertou a pensar na questão da gênese de sua ocupação até a 

composição do seu desenho urbano atual. Metodologicamente, a pesquisa se iniciou com a 

revisão bibliográfica sobre a formação do espaço urbano a partir da produção de 

loteamentos e condomínios. Posteriormente, ocorreu o levantamento de dados nos órgãos 

públicos, buscando cartografias, alvarás e os projetos desses empreendimentos em bases 

digitais. Houve o cruzamento dessas informações na base cartográfica atual, onde se 

distribuiu os empreendimentos nos bairros. Percebeu-se que havia uma lógica de ocupação 

espacial que antecedia a instalação desses empreendimentos. Então, para compreender os 

vetores de expansão e de ocupação espacial, foram entrevistados profissionais e gestores 

municipais que atuaram decisivamente nos principais projetos de intervenção pública 

desde a década de 60 até os dias atuais.  

 

3.1 Um olhar técnico frente aos indicadores de ocupação 

 

Neste subtópico, apresentamos um relato síntese de Adailton Barbosa, profissional atuante 

na gestão pública, colhido através de uma entrevista numa reunião no grupo de pesquisa, 

que nos clareou frente as indagações de como foi ocorrendo a ocupação ao longo das 



décadas e quais os elementos urbanos propulsores. Esse método foi adotado em virtude da 

limitação de fontes documentais que pudessem nos relatar a concepção da ocupação inicial 

e a dinâmica urbana proporcionada com a instalação dos loteamentos e condomínios. Para 

tanto, os referenciais históricos do livro de Zezito Guedes, Arapiraca através dos Tempos 

(1999), e do livro A cidade do futuro: Agenda 21 Arapiraca (2008) contribuíram para a 

compreensão histórica do processo de formação da cidade.  

 

Adailton Barbosa é arapiraquense e engenheiro civil. Atua profissionalmente na cidade de 

Arapiraca e no Estado de Alagoas. Ele fez parte do corpo técnico na gestão municipal da 

década de 1980 até os dias atuais. Devido a sua atuação como engenheiro civil, 

acompanhou as grandes intervenções públicas em Arapiraca, sendo testemunha ocular da 

chegada de empreendimentos privados que foram alterando a paisagem urbana. Devido a 

este legado de poder relatar as transformações e dinâmicas urbanas que a cidade vem numa 

intensidade, tanto em relação a atuação do poder público, quanto na do poder privado, que 

trazemos os pontos fundamentais da entrevista que nos auxiliaram a compreender as 

lacunas devido a falta de informação. Em sua entrevista, Adailton relata como se deu a 

expansão da cidade de forma que fosse possível compreender os agentes influenciadores e 

as peculiaridades do processo de urbanização da cidade de Arapiraca. Segundo ele, 

Arapiraca possui uma característica própria desde o seu surgimento, posta no diagnóstico e 

reconhecida na lei do Plano Diretor (2006), o conceito de ‘rurbanização’, que consiste na 

interação entre o espaço urbanizado e o espaço rural. Os núcleos de povoamento se deram 

a partir do bairro Centro, como marco inicial de ocupação e uma expansão de forma 

pontual, mas não sequente à malha urbana original com pequenos núcleos de habitação em 

meio as roças de fundo. Isso é compreendido pela influência dos pequenos latifúndios de 

produção agrícola incorporados ao tecido urbano. As famílias loteavam partes dos terrenos 

que serviam de plantação seguindo uma ordem aleatória e polinucleada. 

 

Arapiraca, a partir da sua emancipação política, em 1924, demonstrou um crescimento 

muito intenso, a ponto de hoje, se tornar a segunda maior cidade do Estado de Alagoas, 

segundo dados populacionais e econômicos. Este crescimento rápido se deu pela sua 

localização, estrategicamente no centro do Estado, dando a ela uma vocação 

empreendedora. Entretanto, o grande limitador do seu crescimento foi a falta de 

infraestrutura. Houve por parte da iniciativa da própria população a busca de suprir 

suas necessidades, a exemplo, do primeiro gerador de energia elétrica implantado na 

década de 1940 por Valdomiro Barbosa que alimentava o centro da cidade. Posteriormente, 

ele conseguiu a concessão da CHESF (Companhia Hidrelétrica do Rio São Francisco) e 

ampliou tal fornecimento, se tornando a primeira concessionária de energia de Arapiraca e 

das regiões do Agreste e do Sertão. O mesmo aconteceu com a primeira rádio criada na 

década de 1960, por iniciativa de um grupo de moradores, a rádio Novo Nordeste, 

localizado no bairro Brasília, onde se concentravam parte das residências das famílias 

abastadas da cultura do fumo. 

 

O auge da cultura fumageira em Arapiraca se deu entre as décadas de 1970 e 1980. Nesse 

período, o Banco do Brasil instalou sua primeira agência no centro urbano e, começa a 

financiar os galpões de fumo na cidade. Estas construções não eram feitas no perímetro 

urbano da cidade, mas sim na zona rural, como estratégia para estocar e beneficiar o fumo, 

e consolidar a principal cultura econômica da época. Entretanto, devido ao modo de 

expansão da cidade, percebe-se que esses galpões foram se integrando a malha urbana, e, 

tornou-se uma característica de tipologia arquitetônica e que alterou também a 

configuração espacial e a paisagem local. Mas, o ponto chave que contribui para a 



ocupação dos empreendimentos públicos e privados foi a chegada da água encanada. A 

falta de água sempre foi um problema que limitava o crescimento da cidade e a sua 

chegada foi o grande motor de desenvolvimento urbano. A adutora que abastece a cidade 

com água do rio São Francisco foi inaugurada, em 1973, e, devido à grande demanda, logo 

se torna escassa, a ampliação do abastecimento de água demorou 26 anos e, com isso, após 

sua instalação já necessitava, novamente, de outra ampliação. A segunda adutora abastecia 

o centro da cidade e os bairros Alto do Cruzeiro, Brasília e Baixão com a caixa d’água 

localizada no bairro Centro. 

 

Como consequência, houve um grande aumento de loteamentos, assim como a 

consolidação dos existentes, a exemplo, dos lotes da Avenida Ceci Cunha que chegaram a 

custar R$ 3 mil reais, e, com a chegada da água no local, passaram a valer em torno de R$ 

150 mil reais. Esse exemplo, nos demonstra o aumento do valor do imóvel em função da 

infraestrutura local. Em relação ao planejamento urbano e o pensamento de uma cidade 

melhor no futuro, do ponto de vista da sua organização espacial e de um controle 

urbanístico, começou a ser discutido no governo municipal do prefeito Severino Leão entre 

1982 e 1992. Este período, segundo Adailton, se caracteriza como a fase em que houve 

uma atuação marcante na fiscalização e no controle dos projetos de loteamentos privados.  

 

Nas duas gestões da prefeita Célia Rocha, em fins da década de 1990 até 2004, houveram 

como principais avanços, em relação a infraestrutura, a implantação do conjunto 

habitacional do Jardim das Paineiras, na franja urbana, para onde migraram as famílias da 

favela do Caboje, no canal do Riacho Piauí, no centro urbano, e a exclusão da principal 

favela da cidade. Além disso, houve os primórdios da urbanização da bacia do Perucaba 

com o desvio do canal; a instalação do aterro sanitário, na zona rural da Mangabeiras, que 

resolveu o problema das moscas; e a implantação da Barragem da Bananeira como projeto 

para abastecer o lençol freático e beneficiar a área do cinturão verde, ou seja, a incentivar a 

agricultura no município. Ainda segundo relato de Adailton, outras obras do mandato da 

prefeita em exercício, que contribuíram para uma melhoria da paisagem urbana e que 

impactaram na continua implantação de empreendimentos privados, foram: a construção 

do primeiro Parque Urbano, o Ceci Cunha I, algo inimaginável, em função da existência da 

favela do Caboje, adjacente a esta área; o Calçadão do Comércio, que mudou a mobilidade 

e acessibilidade ao marco urbano zero de Arapiraca; a mudança da Feira Livre, que 

incialmente, se concentrava nas principais ruas do Centro, foi transferida para as franjas do 

Centro, para onde também foi implantado o Mercado Público Municipal. E, 

principalmente, a chegada da pavimentação nos bairros Brasília, Primavera, Poço Frio, 

Eldorado, Baixão, Jardim Esperança, Planalto, Canafístula e em áreas rurais, como na 

Bananeiras, na Vila São Francisco, na Vila São José e no Pau d’Arco. 

 

Já no governo do prefeito Luciano Barbosa, compreendido entre 2005 a 2012, a cidade 

teve seu boom de investimentos em infraestrutura urbana e em equipamentos públicos, que 

elevou a cidade a um nível de conhecimento público como uma cidade em pleno 

desenvolvimento, o que atraiu investimentos privados em maior escala. Foi feito a 

implantação do sistema de esgotamento sanitário urbano; uma nova urbanização do Centro, 

em relação a repaginação das praças urbanas e da mobilidade em áreas centrais; a 

urbanização da bacia do Perucaba, com a implantação do maior parque público linear de 

Arapiraca e a implantação do Planetário nesta área; as Escolas Públicas de tempo integral; 

as bibliotecas públicas nos bairros denominadas de ‘Arapiraquinhas’; cobertura em torno 

de 80% da pavimentação em paralelepípedo ou aslfática, em todos os bairros; 

modernização da infraestrutura das escolas municipais e dos postos de saúde; e a 



implantação da grande avenida que liga a parte leste da cidade ao Centro, denominada de 

‘Marginal do Piauí’. Entretanto, cabe evidenciar que, as principais obras estruturantes em 

Arapiraca, como a chegada da terceira adutora e a subestação de energia, pois a demanda 

estava no limite, favoreceu a vinda do primeiro shopping center, e ocorreram uma 

explosão no mercado imobiliário com a intensa implantação de loteamentos e condomínios 

fechados.  

 

4 ANÁLISE ESPACIAL DA OCUPAÇÃO PELOS EMPREENDIMENTOS 

PRIVADOS 

 

Neste tópico, apresentamos uma distribuição dos empreendimentos privados por décadas, 

resultados parciais dos estudos que se encontra em andamento pelo grupo de pesquisa. 

Devido a intensa implantação desse tipo de empreendimento nesta fase contemporânea, foi 

o fator motivador para apresentar uma analisar do estado atual a partir do banco de dados 

por ora levantados. 

 

4.1 Análise da ocupação a partir das décadas  

 

O primeiro loteamento da cidade é datado do ano de 1962 denominado Santa Cecília, 

localizado na porção central de Arapiraca. Com a expansão das instalações hidráulicas 

implantadas pelo município na década de 1970, torna-se, então, o fator fundamental para 

localização dos futuros loteamentos, com suas instalações cada vez mais afastadas do 

centro urbano (ver Fig. 01). Outro fator caracterizante sobre a evolução dos loteamentos, se 

deu partir das famílias mais influentes da cidade, as quais detinham as melhores glebas em 

pontos estratégicos, que antes, a terra fora utilizada para o uso rural, para a plantação da 

cultura do fumo, entretanto, com a implantação de infraestrutura, como abertura de ruas, 

foram transformando-se em lotes, constituindo os primeiros loteamentos do município.  

 

Os lotes não seguiam um padrão definido ou lei urbanística, pois se caracterizava por 

diferentes dimensões de acordo com a vontade do loteador. Arapiraca traz consigo a 

cultura de crescer horizontalmente, destacando-se a ocupação progressiva de espaço rurais 

que se tornaram urbanos. A cidade possuía uma forma intensificada de fluxo de 

mercadorias (em função do fumo para exportação), serviços e informações, se firmando 

como pólo regional, atraindo pessoas que chegavam das cidades circunvizinhas, e até de 

outras regiões, resultando num fluxo migratório e numa demanda maior por moradia.  

 

Até o momento, a pesquisa em andamento, já levantou um número total de 225 

empreendimentos privados presentes na área urbana e na região na faixa limítrofe entre o 

perímetro urbano e o rural. Deste contingente, a distribuição quantitativa, por décadas, são:  

na década de 1960 – 01 loteamento (ver Fig.2); da década de 1960 até 1979 – 22 

loteamentos (ver Fig.3); na década de 1980 até 1989 – 53 loteamentos (ver Fig.4); da 

década de 1990 até 1999 – 31 loteamentos (ver Fig.5); na década de 2000 a 2009 – 53 

empreendimentos, considerando loteamentos e condomínios, que passam a existir com a 

chegada do Condomínio Ouro Verde (ver Fig.6); e por fim, no período de 2010 a 2015 – 

65 empreendimentos implantados (ver Fig.7). Ao observar os mapas de implantação desses 

empreendimentos por década, percebe-se que a lógica de periferização desse tipo de 

empreendimento, revela a expressão da lógica do capital, como uma forma de obtenção de 

lucro através da especulação imobiliária, ou seja, o mercado de terras se caracteriza como 

uma cultura econômica e de investimentos em Arapiraca, haja vista, como exemplo, a 



explosão dessa bolha imobiliária, dos empreendimentos distribuídos de maneira 

descentralizada na malha urbana, nestes últimos 5 anos. 

 

 
Figura 1 Base geral de ocupação de loteamentos por década. 

 

  
Figura 2 Loteamentos na década de 1960. Figura 3 Loteamentos na década de 1970. 

 



  
Figura 4 Loteamentos na década de 1980. Figura 5 Loteamentos na década de 1990. 

 

 

  
Figura 6 Loteamentos na década de 2000. Figura 7 Loteamentos entre os anos 2010 a 

2015. 

 

 

 

 



4.2 Analisando os fenômenos urbanos 

 

O fenômeno de fragmentação do espaço urbano, principalmente nas cidades de porte 

médio, como Arapiraca por exemplo, vem ganhando maior amplitude no âmbito do país. 

Visto que essas cidades apresentam um espaço urbano dinâmico e que têm manifestado 

novas formas de produção, principalmente pelo surgimento de empreendimentos 

residenciais fechados, como loteamentos e condomínios. Compreende-se que o surgimento 

de empreendimentos residenciais fechados no município de Arapiraca está associado a 

uma nova tendência de ambientes privativos que estão obtendo interesse dos moradores, 

atraídos, sobretudo, pela infraestrutura no geral que eles oferecem, dando destaque à 

segurança e lazer, uma vez que no restante da cidade esses itens se apresentam de maneira 

escassa ou deficiente. A partir da implantação do condomínio Ouro Verde, em 2007, o 

interesse por essa tipologia de moradia foi se intensificando. O condomínio Ouro Verde foi 

o primeiro dessa tipologia, em seguida, diversos outros foram surgindo.  

 

Os principais aspectos que estão relacionados ao surgimento dos loteamentos e 

condomínios fechados, fazem referência à segmentação socioespacial que se torna 

expressiva por meio das demarcações físicas de áreas residenciais que estão inseridas no 

perímetro urbano de Arapiraca, e estão se estendendo também para fora desse limite, por 

meio do processo de autossegregação. Assim, tem sido expressivo o surgimento de espaços 

desse tipo destinado também, às pessoas com um poder aquisitivo menor, especificamente 

a classe média baixa, uma vez que têm procurado esses espaços para morar. Deslumbrados, 

sobretudo, pela questão simbólica do status representado por parte das pessoas, e da mídia 

sobre a moradia em espaços fechados, principalmente, no âmbito da segurança e da 

qualidade de vida tem atraído como uma ‘moda no estilo de ser e estar na cidade’.  

 

Nesse contexto, a questão da publicidade em cima desses empreendimentos, coloca toda a 

sua atenção sobre a segurança, enfatizando que esta é um aspecto fundamental, seguido da 

qualidade de vida, ressaltando o contato com a natureza. Essa constatação pode ser 

identificada na cidade de Arapiraca por meio da localização dos empreendimentos 

fechados que se apresentam de maneira crescente em torno do Lago da Perucaba e nas 

proximidades do Arapiraca Garden Shopping, em quantidade maior, reforçando a questão 

da especulação e produção imobiliária em torno desse setor.  

 

Além disso, cabe ressaltar que há implantação desses empreendimentos fora do perímetro 

urbano de Arapiraca e que vem se intensificando com maior frequência, o que, de certa 

forma, incentiva a Prefeitura Municipal a investir recursos em infraestrutura urbana nessas 

áreas, sendo que há uma expressiva quantidade de vazio urbanos. É importante elencar 

alguns dos principais impactos que os condomínios e loteamentos fechados vem gerando 

na cidade: i) o isolamento, que é expresso em relação às outras áreas da cidade em que, 

geralmente, são localizados mais distantes da área edificada; ii) formação de áreas com 

forte homogeneidade social, do ponto de vista que seleciona um grupo com características 

socioeconômicas similares, dando enfoque às pessoas que possuem um poder aquisitivo 

maior, a quem é destinado esses empreendimentos; privatização de áreas verdes, uma 

vez que legalmente ou não, o cidadão comum não têm um acesso livre; a desvalorização 

de outros espaços da cidade, uma vez que esses empreendimentos chamam atenção pela 

questão da segurança e de aspectos de infraestrutura que possuem em comparação a 

deficiência observada em alguns pontos da cidade; desvalorização dos espaços públicos, 

considerando que os empreendimentos fechados resolvem problemas que seriam coletivos, 

como o da insegurança e o da falta de opções de lazer, solucionando-os apenas dentro de 



unidades isoladas, fato que acaba gerando um abandono de espaços como praças e áreas de 

lazer localizados na cidade; o esvaziamento dos imóveis localizados nos bairros, 

principalmente no Centro; e a alteração da paisagem urbana, em que, cada vez mais, se 

verifica a inserção de novas formas de produção do espaço, que o torna mais diversificado, 

uma vez que se observa que algumas pessoas convivem muito próximas, fisicamente, mas 

com realidades individuais distantes, sobretudo em termos socioeconômicos, como 

exemplo, os muros dos condomínios que vem impactando na mobilidade e no acesso à 

cidade.  

 

Cabe ressaltar que há uma grande alteração da paisagem urbana, principalmente, pela 

segregação socioespacial e a fragmentação do tecido urbano, que refletem a preocupação 

com o desenvolvimento econômico apenas, comprometendo o desenvolvimento 

socioespacial. Diante desse contexto, esse tipo de empreendimento ganha espaço dentro da 

cidade de Arapiraca, mesmo que nocivamente, vem tornando o espaço da cidade cada vez 

mais fragmentado e aprofundando a segregação socioespacial.  

 

 

 

 

 

 

 
(A) Loteamento do Colorado com o 

outdoor da chegada da água. 

 
(B) Áreas à venda sem infraestrutura 

instalada. 

 
(C) Novo loteamento sem 

infraestrutura com lotes à venda. 

             
(D) ESPACE: 1º condomínio 

vertical. 

Figura 8 Tendências ocupacionais contemporâneas 



Para concluir este tópico, importante ressaltar que, a lógica da chegada da água ainda é 

uma forma de atração de clientes para à venda dos lotes, como o caso recente do 

loteamento Colorado (Fig.8-A), em uma das entradas da cidade. E também, continua 

recorrente a prática da venda informal de lotes (Fig.8-B e C) sem a implantação devida de 

infraestrutura nesses empreendimentos privados, ou enquanto, a infraestrutura está sendo 

implantada, atividades que vem ocorrendo de forma paralela, revelando a deficiência ou a 

omissão de fiscalização pelos órgãos competentes para uma efetivação do controle 

urbanístico do solo, bem como a efervescência do mercado de terras em Arapiraca. Além 

disso, a verticalização vem se intensificando nesta última década, a exemplo, do primeiro 

Condomínio, o Espace (Fig.8-D).  

 

4  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A região do agreste alagoana, compreendida como uma área de transição na região do 

Nordeste do Brasil, entre a Zona da Mata e o Sertão, região onde situa-se o município de 

Arapiraca, contribuiu para que a cidade se consolidasse como rota de passagens em função 

da confluência de caminhos o que potencializou as interações das trocas comerciais, 

serviços e sociais. Neste contexto, as fontes históricas estudadas, os levantamentos de 

campo e a entrevista com profissional da área da engenharia, nos apontam que a chegada 

da infraestrutura, principalmente, a instalação dos sistemas e o fornecimento de água e, 

posteriormente, a energia elétrica, bem como as melhorias urbanas realizadas pela 

gestão pública municipal, foram e ainda continuam sendo, critérios fundamentais para a 

instalação dos novos empreendimentos privados. Embora sendo uma pesquisa em 

andamento, conseguiu-se compreender a lógica de ocupação e os vetores de ocupação 

urbanos a partir da produção cartográfica, que possibilitou compreender o processo 

evolutivo de ocupação, através da periodização histórica da instalação desses 

empreendimentos. Em suma, compreende-se que o surgimento desses empreendimentos 

em cidades de médio porte, como Arapiraca, tem contribuído para concretizar e reforçar a 

segregação socioespacial urbana, característica das cidades médias e metropolitanas, 

principalmente, relativo à autosegregação que consiste no tipo de exclusão que serve para 

explicar o surgimento e crescimento desses empreendimentos, subjulgando o direito à 

cidade, promulgado no Estatuto da Cidade e do Plano Diretor Municipal a uma condição 

de esquecimento. 
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