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RESUMO 

 

Nos últimos dez anos, as cidades brasileiras apresentaram notável expansão em seus 

tecidos urbanos, e, é sabido que, um Plano Diretor Municipal é o principal instrumento 

legal norteador das decisões quanto à gestão territorial. Neste estudo de análise espacial 

procurou-se compreender a evolução na forma de ocupação e de consolidação do espaço 

urbano do município de Arapiraca a partir da leitura e do cruzamento da produção 

cartográfica oriunda de seu Plano Diretor, relacionando-a com os mapas georreferenciados 

atuais. O desafio tecnológico consistiu de que, embora o referido Plano exigia um 

mapeamento das delimitações de suas zonas, sem precisão cartográfica, constatou-se que o 

principal indicador da morfologia de Arapiraca não é compatível com a base cartográfica 

georreferenciada. Enquanto resultados alcançados, esses dados cartográficos comparados, 

nos levaram a perceber as discrepâncias entre aquilo que foi estabelecido como meta de 

desenvolvimento territorial e o que foi executado. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Segundo o jurista Hely Lopes Meirelles (2006), um Plano Diretor é o complexo de normas 

legais e diretrizes técnicas para o desenvolvimento global do território municipal, sob os 

aspectos físico, social, econômico e administrativo, desejado pela comunidade local, e em 

consonância com o Artigo 182º, Parágrafo Primeiro da Constituição Federal de 1988, que 

torna obrigatório um Plano Diretor para cidades acima de 20 mil habitantes. O município 

de Arapiraca, localizado no agreste alagoano, adotou esse instrumento (Lei municipal 

2.424/2006) para orientar as decisões quanto ao espaço urbano edificado (BRASIL, 1988), 

entretanto, levando em consideração que suas diretrizes estabelecidas não foram seguidas a 

contento, após esse tempo, a gestão municipal, dada a dinâmica ocupacional e a imprecisão 

na leitura dos seus mapas, recorreu a uma base cartográfica para a análise da evolução da 

malha urbana para o referido município. 

 

Visto essa dinâmica urbana do território, este estudo de análise espacial procurou 

compreender a sua evolução na forma de ocupação e de consolidação do espaço urbano a 

partir da leitura e do cruzamento da produção cartográfica oriunda do referido Plano 

Diretor, relacionando-a com os mapas georreferenciados do Departamento de Cadastro 

Territorial Multifinalitário em dois momentos de estudos específicos que apresentaram 

notável crescimento no processo de urbanização. Do ponto de vista metodológico, o 

desenvolvimento desta pesquisa se deu através da aquisição de dados geoespaciais do 

município dentro do lapso temporal compreendido entre os anos de 2006 a 2016, bases 

cartográficas, dados censitários, mapas anexos ao Plano Diretor, imagens de satélite e 

afins. 



Buscou-se a observação do cumprimento das diretrizes estabelecidas no referido plano 

diretor, dos métodos e direcionamentos das habitações e de outros vetores de expansão no 

município, bem como a preservação de zonas de proteção ambiental e a data da criação de 

algumas leis complementares, como a de Parcelamento de Solo, no sentido de 

compreender a inter-relação dos usos urbanos integrados ao meio ambiente. A presença de 

três diferentes possíveis leituras da cidade de Arapiraca – as óticas digital, legal e real – 

são usadas como meio para compreender seu espaço territorial a partir do ponto de vista 

cartográfico, explorando estes conceitos e relacionando-os. 

 

1.1 “A cidade digital”: base cartográfica de Arapiraca. 

 

O planejamento urbano efetivo é variante da disponibilidade de dados precisos sobre o 

ambiente edificado e suas dinâmicas. Se de um lado as relações humanas são subjetivas e 

difíceis de documentar com exatidão, de outro, as características físicas da cidade são bem 

descritas em representações textuais e gráficas. Hoje, softwares que funcionam em 

sincronia com a tecnologias de sensoriamento remoto permitem a representação digital 

com margens de erro mínimas e, consequentemente, uma leitura consistente do ambiente 

urbano, seus fluxos e necessidades. 

 

A base cartográfica digital de Arapiraca foi adquirida no ano de 2006 através da restituição 

de um voo aerofotogramétrico, as cartas estão em escala cadastral (1/1000) e 

georreferenciadas no sistema Universal Transversal de Mercator (UTM) datum SAD69, 

fuso 24 sul, e se encontram no setor de Cadastro Territorial Multifinalitário (CTM). Esses 

fatores são determinantes para esse estudo, pois as atualizações realizadas diariamente no 

cadastro imobiliário são espacializadas também nesse modelo digital, mantendo a 

representação do tecido urbano legal devidamente monitorado e atualizado, o que implica 

em dizer que novas ruas, loteamentos e edificações são inseridas na base cartográfica 

mantendo um registro com maior precisão de leitura espacial. 

 

No ano de 2012 foi criada dentro do CTM uma divisão de geoprocessamento, que tem por 

objetivo promover a catalogação, a sistematização e a espacialização dos mais diversos 

dados municipais, de dados inter-secretarias até de órgãos externos, dada essa 

característica no município de Arapiraca. A existência deste Núcleo de geoprocessamento 

dentro do departamento de cadastro imobiliário na Prefeitura Municipal de Arapiraca, 

atualizando a mesma base cartográfica, tornou possível o fornecimento de dados para a 

elaboração dessas pesquisas para este artigo (Departamento de Cadastro Territorial 

Multifinalitário, Arapiraca 2016). 

 

1.2 “A cidade legal”: base cartográfica do Plano Diretor. 

 

Muito embora o Estatuto das Cidades (Lei Federal 10.257/2001) indique que o Plano 

Diretor de um município deva conter a delimitação de suas zonas, não é exigido precisão 

no mapeamento de tais áreas, isso gera a inconveniência da falta de argumentos para a 

definição precisa de qualquer área, cabendo ao leitor a interpretação (ou seja, até onde vai 

a zona de preservação ambiental, por exemplo). Na Lei do Plano Diretor de Arapiraca é 

indicado que essa delimitação seria feita por leis complementares a serem criadas após a 

aprovação do plano, o que sanaria essa lacuna. Entretanto, essas leis nunca foram 

elaboradas e, no âmbito do Plano Diretor, o município carece de argumentos técnicos e 

legais para embasar qualquer tomada de decisão quanto à gestão, ordenamento e controle 

do território. 



A revisão do Plano Diretor agendada para o ano corrente (2016) evidencia como as 

diretrizes desta lei municipal foram descumpridas ao longo de seus 10 anos de vigência (de 

2006 a 2016), sendo cabido às autoridades competentes identificar as divergências entre o 

planejado e o executado para então adequá-lo. Esse fato revela a metodologia inversa de 

ordenamento, onde o plano é que se adequa ao edificado e, não o contrário, de forma que o 

impacto do crescimento nas dinâmicas do município não pode ser previsto ou amenizado, 

mas apenas remediado. A subversão das áreas que foram ocupadas de maneira contrária ao 

que foi determinado no Plano Diretor agora requerem reavaliações das funções dando dos 

zoneamentos pontuais e, consequentemente, municipais, tendo em vista a interdependência 

das partes da malha urbana como um todo (ARAPIRACA, 2006). 

 

1.3 “A cidade real”: características físicas e dinâmicas sociais. 

 

A legalização do espaço urbanizado e seu registro cartográfico não são precedentes da 

dinâmica social e fatores oriundos do ambiente natural na constituição das cidades. O 

centro de Arapiraca, não planejado, com vias sinuosas e quadras não ortogonais se 

consolidou primeiramente por fatores não econômicos. O relevo do território, os recursos 

hídricos, a vegetação e as condições climáticas são, em geral, os norteadores da expansão e 

abertura de caminhos, com intuito de diminuir distâncias e ligar elementos essenciais à 

vivência não rural. As estruturas religiosas, as centrais de abastecimento de víveres e as 

ligações com outras comunidades foram a base de formação da malha urbana central 

tradicional e seus arredores, mesmo que estes fatores não tenham sido utilizados na 

continuidade viária do município em toda sua extensão (ROMÃO, 2008). 

 

Nos empreendimentos habitacionais recentes, seguindo as diretrizes do urbanismo 

contemporâneo, valores humanos são menos levados em consideração, diante da 

priorização da funcionalidade, praticidade de execução e a rentabilidade econômica para as 

construtoras e incorporadoras imobiliárias. Loteamentos ortogonais, logicamente 

planejados para o maior aproveitamento financeiro, são expressões das prioridades 

adotadas como método de desenvolvimento e que tem sido a expressão da prática na 

relação entre o poder privado e o poder público (VAINER, 2011). 

 

1.4 Caracterização dos mapas 

 

Os mapas criados para essa análise foram elaborados utilizando o software de Sistemas de 

Informações Geográfica (SIG) Qgis. A partir dos dados do cadastro imobiliário foi 

definida uma base exibindo o sistema viário atual do município, e sobre esta mesma base 

se permitiu demonstrar os assuntos pertinentes, ressalta-se aqui, portanto, que o sistema 

viário representado não é contemporâneo ao lapso temporal do mapa, outrossim, apenas as 

camadas sobrepostas a essa base representam esse tempo. 
 

Os mapas anexos ao Plano Diretor de Arapiraca que serviram de comparação para a análise 

desse artigo não foram elaborados da mesma maneira, nem compartilham de sua projeção, 

escala ou métodos cartográficos. Dessa forma, o estudo aqui apresentado buscou associar 

nas hachuras e legendas desses mapas do plano diretor, seu referencial na base de mapa 

atual, através dos acidentes geográficos característicos da cidade para localização de suas 

zonas e indicadores, esses marcos espaciais foram principalmente a linha férrea que divide 

a cidade em leste e oeste, o espelho d’agua do Lago da Perucaba e rodovias. 

 

 



2. ANÁLISE 

 

É claro notar os efeitos do capital na expansão em Arapiraca, dentre eles os vazios urbanos 

que são assim evidências da presença do mercado imobiliário ativo e especulatório no 

município. Através deles, a propagação horizontal local é acentuada, ocasionando a 

ocupação das periferias e o crescimento do perímetro urbano. A ampliação de sistemas de 

abastecimentos e de serviços para logradouros afastados são degradantes do bom 

funcionamento de uma cidade e ocasionam prejuízos em manutenção, atribuindo ao poder 

público a responsabilidade pelo seu estabelecimento. 

 

Para este trabalho restringimos a ótica da análise em duas áreas de interesse onde ocorreu 

intensa expansão urbana. A primeira, nomeada como Área 01, está situada na parte norte 

da zona urbana compreendendo os bairros: Massaranduba, Planalto e Bom Sucesso, área 

caracterizada predominantemente rural em 2006 e que, atualmente, apresenta notável 

consolidação residencial. A segunda área, denominada de Área 02, localiza-se no entorno 

do açude municipal, no bairro Zélia Barbosa Rocha, área carente de infraestrutura e 

caracterizada como Zona Especial de Interesse Ambiental (ZEIA) Preservação 

Permanente/ Manejo, em 2006, pelo Plano Diretor, passou por uma intervenção urbanística 

entre os anos de 2007 e 2008, elevando o preço da terra e elitizando a área. As referidas 

áreas estão demonstradas conforme figura 1. 

 

 

Fig. 1 Mapa base com as duas áreas de estudo (Produção do próprio autor). 



2.1 Área 01 

 

Utilizando imagens de satélite fornecidas pelo programa Google Earth foi possível 

identificar a expansão na área 01 utilizando a ferramenta de imagens históricas. Vemos na 

figura 02, uma imagem de satélite da área em 2004, apenas um ano antes do diagnóstico do 

Plano Diretor de Arapiraca, assim, torna perceptível o modelo de ocupação urbana dispersa 

e adensada apenas em alguns pontos. 

 

 
 

Fig. 2 Área 01: Imagem de satélite em fevereiro de 2004. 

Utilizando o mesmo método, uma imagem de satélite da mesma área no ano de 2008, foi 

analisada, contudo, a imagem foi adquirida no período do inverno na região onde a 

presença de nuvens impossibilitou a visualização do solo, impedindo a realização de um 

estudo mais claro, conforme a figura 03 apresenta. 

 

 
 

Fig. 3 Área 01: Imagem de satélite em julho de 2008. 

Já no ano de 2015, uma nova imagem de satélite da área nos revela uma verdadeira 

revolução na ocupação do solo. Podemos perceber diversos loteamentos implantados em 

áreas antes produtivas, percebe-se também que, aparentemente, a instalação desses 



empreendimentos ocorreu sem nenhum planejamento de vias, ou plano de uso e ocupação. 

Vemos ruas que não se conectam ou continuam, diversos loteamentos fechados e uma 

densa ocupação residencial causando também a impermeabilização do solo, conforme 

figura 04. 

 

 
 

Fig. 4 Área 01: Imagem de satélite em junho de 2015. 

Visando ampliar o estudo da área, não se limitando a imagens de satélite, foi construído 

um SIG com dados do cadastro imobiliário, espacializando os loteamentos no lapso 

temporal estudado e categorizando-os por ano de aprovação através do poder executivo em 

dois períodos 2006-2008 (verde) e 2009-2015 (magenta). Os períodos foram escolhidos a 

fim de comparar a aprovação do Plano Diretor Municipal frente ao impacto da criação do 

Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV). É digno de ressalva também, a quantidade 

de loteamentos fechados presentes nessa área, no período 2009-2015, entre os 14 

loteamentos encontrados totalizando 4.698 novos lotes, quatro são fechados totalizando 

1.243 lotes, isso quer dizer que 26.46% dos novos moradores dessa área que até pouco 

tempo era predominantemente rural estão trancados entre muros, diga-se, ainda que, o 

tamanho de lotes médio nessa área é o mínimo permitido pela lei de parcelamento do solo 

municipal, o que indica a caracterização da população instalada como sendo de renda 

média e média-baixa. O SIG pode ser visualizado na figura 05. 

 

 
Fig. 5 SIG da Área 01 (Produção do próprio autor). 



Embora o Plano Diretor direcione essa área como uma Zona Especial de Expansão Urbana 

(figura 06), ele categoriza também, conforme o Quadro 2 da Macrozona Urbana anexo a 

lei, a área do Planalto como parte da macrozona de recuperação urbana, isso implica em 

dizer que na época da realização do diagnóstico que deu embasamento ao Plano Diretor, a 

área já era considerada carente de infraestrutura e equipamentos públicos, além de um alto 

índice de loteamentos irregulares e incidência de núcleos habitacionais de baixa renda, não 

existe portanto, razão para ter sido permitidas tantas implantações de loteamentos e 

condomínios fechados em uma área decididamente desprovida de infraestrutura urbana, de 

fato, a incidência de loteamentos fechados nessa área pode ter sido em decorrência da 

carência da vizinhança, e é evidente que expandir o perímetro urbano duas vezes em um 

espaço de 5 anos intensificou a fragilidade da infraestrutura da área.  

 

 
 

Fig. 6 Recorte da Área 01 na prancha nº04 da ZEIS do Plano Diretor. 

Assim como na região do Lago da Perucaba, acima analisado, o mesmo ocorre na área 

norte, onde há distorções no comparativo entre as informações contidas no Plano Diretor e 

o que realmente existe. Áreas indicadas no mapa atual da cidade com funções de uso 

específico não cumprem o que foi previamente estabelecido no Plano Diretor. A área do 

atual grupo Coringa, uma indústria alimentícia tradicional de grande atuação na região 

aparece destinada ao uso residencial, mesmo sua ocupação sendo mais antiga que a própria 

criação do Plano. Outro ponto importante a destacar é o zoneamento de áreas considerando 

a permanência de vazios urbanos como se estes fossem, também, ali zoneados. 

 

2.2 Área 02 

 

A área no entorno do açude municipal, hoje Lago da Perucaba, teve nos seus últimos anos, 

uma grande valorização imobiliária, onde se instalaram e continuam se instalando grandes 

empreendimentos de médio a alto padrão, buscamos aqui, portanto, entender a ligação 

entre a recente alta no preço da terra em comparação com o que havia sido prospectado no 

Plano Diretor. Metodologicamente, foram então utilizadas imagens de satélite adquiridas 

através do programa Google Earth usando recursos de retrocesso histórico. 

 

Observando a figura 7, área do atual Lago da Perucaba no ano de 2004, é perceptível a 

inexistência de qualquer empreendimento imobiliário no seu entorno, talvez pelo fato de 

não existir interesse econômico na região ou do açude ser poluído nessa época, a área 



também não possuía ações públicas ou edificações relevantes instaladas às suas margens. 

Dois anos depois, ano de conclusão do Plano Diretor, foi definido que aquela área seria 

destinada a duas ZEIAs (Zonas Especiais de Interesse Ambiental), ZEIA A/B (Zona de 

Preservação Permanente/Manejo) e ZEIA B (Zona de Manejo). Elas são caracterizadas por 

porções do território destinadas à proteção e recuperação do patrimônio ambiental natural e 

cultural e tem como objetivos, conservar áreas de Mata Atlântica propondo a criação de 

área de proteção ambiental (APA) ou parque ecológico, além da proteção dos mananciais e 

remanescentes de cobertura vegetal, a exemplo, da vegetação do entorno do açude DNOCS 

(Departamento Nacional de Obras Contra a Seca), atual lago da Perucaba (ARAPIRACA, 

2008). 

 
 

Fig. 7 Área do açude municipal, imagem de satélite em fevereiro de 2004. 

Seguindo o mesmo método comparativo de análise, foi constatado que entre os anos de 

2006 e 2008, foi realizada uma grande intervenção urbanística no entorno do açude, 

tratando também da sua despoluição, o açude passa a ter uma nova denominação, passa a 

ser chamado agora de “Lago da Perucaba”, dessa forma, a figura 08 demonstra esta 

intervenção. 

 

 
 

Fig. 8 Área do Lago da Perucaba, imagem de satélite em julho de 2008. 



Após essa intervenção urbanística que não foi prevista no Plano Diretor, a área 02 passou a 

ser palco de shows e eventos públicos e privados, foi direcionado para lá também a 

construção de grandes equipamentos urbanos, como o centro de convenções e um 

planetário que também não haviam sido previstos. Toda essa projeção de equipamentos 

públicos de grande porte caracterizaria a área como uma Zona Especial de Grandes 

Equipamentos Urbanos (ZEGEU), como previsto no Plano Diretor, contudo essa área 

valorizou-se rapidamente e chamou a atenção de incorporadoras. 

 

Essa ultra valorização acabou elitizando a área, que atualmente abriga os empreendimentos 

de mais alto padrão construtivo do município, já estão sendo comercializados a primeira de 

duas etapas de um loteamento fechado, um condomínio empresarial, e dois loteamentos 

fechados dentro de um macro loteamento de mais de 1.000.000 m² autodenominado 

“Bairro Planejado”. Embora, como vimos não ter sido planejado pelo poder público, resta 

então as perguntas: Planejado por quem? E para quem? ... uma vez que a tendência da 

parte oeste da cidade é a sua privatização através do processo de confluência de conjunto 

de empreendimentos privados. 

 

A expansão urbana de Arapiraca, neste lapso temporal estudado, compreendeu uma 

dinâmica de desenvolvimento territorial ditada pelo mercado, desconsiderando pareceres e 

estudos técnicos a respeito da expansão da cidade para dar lugar ao crescimento físico 

como forma de arrecadação financeira rápida e lucrativa das incorporadoras imobiliárias, 

ditando vetores de consolidação urbana e fortalecendo fronteiras sociais que deveriam ser 

combatidas pelo Estado, atuando na desarticulação de estratégias de vendas prejudiciais ao 

funcionamento do município, da especulação do solo, e, deveria promover a equidade 

social e o direito à cidade. A desobediência das diretrizes estabelecidas no Plano Diretor 

(2006) de forma manipulada ilustra exatamente o cenário de dominância do mercado 

capitalista no planejamento territorial, mesmo que este não seja por interesses da iniciativa 

privada. A situação do parcelamento de solo na região pode ser observada na figura 9. 

 

 
 

Fig. 9 Imagem de satélite em abril de 2015. 



Nesse ponto também foi necessária a análise sob a ótica de um SIG, pois essa ferramenta 

permite a análise quantitativa e qualitativa de alguns dados, a figura 10, exibe uma vista do 

SIG 

.  

 

Fig. 10 SIG área 02 (Produção do próprio autor). 

Em uma breve interpretação dos dados constantes no cadastro imobiliário do município 

podemos observar que: 

 

a) Todos os loteamentos no entorno do lago foram aprovados pelo poder público entre 

os anos de 2013 e 2014; 

b) Foram criados por volta de 1000 lotes para venda, distribuídos em zonas 

residenciais, de serviços e empresariais; 

c) A área já parcelada e à venda corresponde a cerca de 1.000.000 m², isso implica em 

dizer que os lotes desta região têm área aproximada de 1.000 m². 

 

Grandes parcelamentos de solo como esses, em tão pouco espaço de tempo, indicam um 

mercado imobiliário especulativo em ebulição, e talvez seja esse o indicador que aponte as 

razões para o descumprimento das diretrizes do Plano Diretor de Arapiraca. A própria área 

de interesse é caracterizada pelos mapas anexos ao Plano como uma Zona Especial de 

Interesse Ambiental de Preservação Permanente e Manejo, conforme a figura 11 aponta. 

 



 
 

Fig. 11 Recorte da área 02 da prancha 04 da ZEIS do Plano Diretor. 

5. CONCLUSÕES. 

 

Enquanto resultados alcançados, os dados cartográficos existentes nos levaram a perceber 

as discrepâncias entre aquilo que foi estabelecido, em 2005, como meta de 

desenvolvimento territorial e o que foi executado, observando diversos fatores analisados 

em apenas essas duas áreas. A partir da leitura das propostas da lei do Plano Diretor, 

conclui-se que a cidade prospectada legalmente foi muito bem elaborada, contudo a 

vontade de criar uma cidade que cumprisse a função social da propriedade parece ter sido 

descontinuada através dos anos, exemplo notório disto são alguns fatos decisivos, mesmo 

após 10 anos da lei aprovada, o Conselho Municipal da Cidade ainda não foi instituído. 

Essa divisão administrativa é essencial para que o cumprimento das leis de interesse da 

cidade não fique ao bel prazer de técnicos, gestores e empreendedores. 

 

Ainda no mesmo ano de aprovação do Plano Diretor, uma nova lei de bairros e perímetro 

urbano foi criada (Lei municipal nº 2.470/2006). Essa decisão já deixara o referido plano 

diretor desatualizado, pois criou novos bairros através da ampliação do solo urbano que 

não haviam sido previstos. Outro fator impactante ao Plano foi a criação da lei municipal 

de parcelamento do solo (lei municipal nº 2.770/2011), somente 5 anos depois, essa mesma 

lei trouxe também uma outra ampliação do perímetro urbano, provavelmente, em vista da 

especulação imobiliária, pois a cidade ainda conta com muitos vazios urbanos não havendo 

a necessidade de uma nova ampliação. 

 

Em Arapiraca, assim como outras cidades interioranas de porte médio, nota-se que a 

expansão urbana descontínua do tecido consolidado da cidade, com a existência de 



diversos vazios urbanos, tem apontado um fator de grande relevância para que um estudo 

mais aprofundado venha ser desenvolvido. Nesse contexto, a atuação do mercado 

imobiliário tenta se beneficiar de uma parcela da cidade, desrespeitando leis de 

instrumentos norteadores de expansão e de desenvolvimento urbano. Entre as ações 

desejadas para os próximos anos de regimento do novo Plano Diretor, a execução rígida 

das diretrizes nele descritos é uma delas, e a sincronia com meios de mapeamento 

georreferenciado, pode ajudar na fiscalização e cumprimento mais rigoroso do que foi 

tecnicamente estabelecido, ou seja, a cidade legal, a digital e a real precisam estar 

alinhadas. A coordenação do espaço urbano deve contribuir como o melhor para o futuro 

da cidade, visando o bem geral da população e não apenas daqueles envolvidos no 

mercado imobiliário já muito atuante. 
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