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RESUMO 

 

Na pendência de revisão do Plano Diretor e cientes do desafio do planejamento territorial, o 

trabalho discute a preocupação do cumprimento da função social da cidade e da propriedade 

no ordenamento brasileiro, bem como seus possíveis impactos sociais, ambientais e 

econômicos. Em seguida, pretende-se descrever a ocupação desordenada de usos urbanos na 

zona rural do Município de Arapiraca – AL, após aprovação do Plano Diretor e apontar 

violações em áreas protegidas por legislação ambiental e destinadas à atividade agropecuária. 

O desenvolvimento metodológico apoia-se em histórico de banco de dados dos Censos 

Agropecuários do IBGE, realizados nos anos de 2006 e 2017, assim como dados geográficos 

e dados referentes a parcelamentos do solo com fins urbanos instalados no Município e acervo 

de leis, imagens e documentos sobre os usos e ocupações no território, disponíveis nos órgãos 

do Município. A partir da interpretação de imagens, mapas, documentos cartográficos e apoio 

na legislação e literatura brasileira existentes pôde-se realizar um diagnóstico e análise do uso 

da terra. Utilizando-se do período de referência correspondente aos anos de 2006 e 2017, 

aproxima-se de resultados que, de um lado, evidenciam uma alteração substancial no meio 

rural, como a redução da área e de unidades de estabelecimentos agropecuários, redução da 

população rural e redução de áreas ambientais com regime especial de proteção e, de outro, a 

expansão dos perímetros e usos urbanos em desacordo com o Plano Diretor da cidade. 

Inobstante o não incentivo das leis federais de parcelamento do solo, estatuto da cidade, 

estatuto da terra e do próprio Plano Diretor, a partir da observação de mapas 

georreferenciados, foi possível observar que a prática de parcelamento do solo rural com fins 

urbanos em alguns casos foi realizada com anuência do Poder Público. Ao final, pode-se 

concluir que o crescimento urbano desordenado expõe a risco bens especialmente protegidos 

pelo ordenamento jurídico e essenciais à sadia qualidade de vida, ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado e ao adequado ordenamento do solo.  

 

Palavras-chave: Crescimento Urbano; Parcelamento do Solo; Impactos; Meio Ambiente; 

Zoneamento.  
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ABSTRACT 

 

Pending revision of the Master Plan and aware of the challenge of territorial planning the 

paper discusses the concern with the fulfillment of the social function of the city and property 

in the Brazilian order, as well as its possible social, environmental and economic impacts. 

Then, it is intended to describe the disordered occupation of urban uses in the rural area of 

Arapiraca - AL, after approval of the Master Plan and point violations in areas protected by 

environmental legislation and intended for agricultural activity. The methodological 

development is based on the historical database of the Agricultural Census of the IBGE, 

carried out in 2006 e 2017, as well as geographic data and data related to urban land 

subdivisions installed in the Municipality and collection of laws, images and documents on 

the uses and occupations in the territory, available in the organs of the Municipality. From the 

interpretation of images, cartographic documents and support in existing Brazilian legislation 

and literature, a diagnosis and analysis of land use could be realized. Using the reference 

period corresponding to the years 2006 and 2017, we approach results that, on the one hand, 

show a substantial change in the rural environment, such as the reduction of the area and units 

of agricultural establishments, reduction of the rural population and reduction of 

environmental areas with special protection regime and, on the other, the expansion of urban 

perimeters and uses in disagreement with the city's Master Plan. Notwithstanding the non-

incentive of the federal land parceling laws, city statute, land statute and the Master Plan 

itself, from the observation of georeferenced maps, it was possible to observe that the practice 

of rural land parceling for urban purposes in some cases was carried out with the consent of 

the Government. In the end, it can be concluded that disordered urban growth exposes to risk 

goods especially protected by the legal system and essential to healthy quality of life, 

ecologically balanced environment and proper land management. 

 

Key words: Urban growth; Soil Installment; Impacts; Environment; Zoning.
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1. INTRODUÇÃO 

 

A Constituição prevê o direito fundamental à propriedade indissociável ao princípio da 

função social, uma vez que, além de prescrevê-los em incisos distintos no Art. 5º (incisos 

XXII e XXIII), também traz mandamentos sobre o exercício legítimo da propriedade 

(BRASIL, 1988), logo, o proprietário de um imóvel não estará exercendo seu direito de modo 

legítimo se seu uso resultar ou tiver potencial de causar dano à coletividade. E mais, o uso da 

propriedade deve se adequar à realidade social, econômica, urbana e ambiental, sob pena de 

intervenção estatal (MIRANDA, 2009; MIRANDA et al., 2014). 

Igualmente, não se concebe coerente exigir a função social da propriedade se a própria 

cidade não a cumpre. Aliás, para que se possa cobrar do indivíduo o uso regular e planejado 

do bem particular, deve-se, previamente, entender a rua onde se situa, o bairro, a zona onde 

está inserido e a cidade a que pertence, identificando sua propriedade segundo uma ordem de 

planejamento de todo o meio ambiente urbano e rural (MARTINS, 2019; RIGHI  & 

SQUAIELLA, 2019). 

Atentos às diretrizes constitucionais do adequado ordenamento do território, da função 

social da cidade, bem-estar dos habitantes e meio ambiente ecologicamente equilibrado, o 

planejamento municipal é instrumento legítimo a afetar o direito de propriedade do indivíduo, 

em nome da supremacia do interesse público, in casu, da inovação ou conformação da 

realidade urbana e da preservação e reparação do meio ambiente natural e rural (BRASIL, 

1988). Nos termos do Art. 40, §1º do Estatuto da Cidade, o planejamento urbano será 

instrumentalizado pelo plano diretor, plano plurianual e leis orçamentárias, ao que se 

acrescenta leis esparsas sobre posturas, meio ambiente, edificações e demais legislações 

urbanísticas específicas (BRASIL, 2001; MIRANDA et al., 2014). 

O parcelamento do solo urbano, definido no Art. 2º da Lei Federal nº 6.766/1979, 

quando planejado pode ser um instrumento de gestão urbana efetivo no estabelecimento do 

ordenamento territorial da cidade, pois a partir da aplicação prévia do planejamento municipal 

de uso e ocupação, estará previsto a criação e preservação de áreas de interesse ambiental, 

definição dos lotes, zona onde será situado, padrões de uso na construção, instalação da 

infraestrutura urbana, reserva de áreas para equipamentos comunitários, habitação de interesse 

social, tudo de acordo com a nova demanda populacional esperada (SANTOS et al., 2016). A 

Lei Federal de Parcelamento do Solo Urbano além de dispor sobre obrigação de implantação 

desses empreendimentos apenas em zonas urbanas e de expansão urbana e com infraestrutura 

mínima para se subdividir uma gleba em lotes alienáveis, também dispõe sobre a necessidade 
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de implantação de infraestrutura, reserva de áreas públicas para espaços livres de uso público 

e áreas de lazer, cultura e similares (Art. 4º, inciso I e §2º), incluindo-se aqui as áreas verdes 

(BRASIL, 1979; & 2012).  

De outro lado, o parcelamento pode ser considerado um meio nefasto para o equilíbrio 

do meio ambiente urbano e natural. Neste sentido, quando os empreendimentos não são 

aprovados segundo um planejamento macro da região ou não são fiscalizados e reprimidos a 

tempo de conter suas ilegalidades, permite-se que sejam implantados em áreas mais distantes 

do centro urbano, com o consequente aumento das zonas de expansão urbana e, no mesmo 

ritmo, a redução da zona rural e de proteção ambiental, tão importantes para a economia e 

para a qualidade de vida da população (GROSTEIN, 2001; DORNELLAS & CAMPO, 2008; 

MIRANDA, 2009).  

Atentos à área de perímetro urbano e zona rural, acredita-se que a expansão urbana 

desenfreada pode ter como uma de suas principais causas os parcelamentos de solo com fins 

urbanos. Enquanto o empreendedor aufere o máximo de lucro e o Poder Público Municipal 

não o fiscaliza, criam-se núcleos urbanos que produzem problemas como o distanciamento do 

centro, esterilização do solo rural, violência urbana e degradação ambiental (MANCINI, 

2008; AMARO, 2016; REIS & OLIVEIRA, 2017). Os mais destinados à população de baixa 

renda, apresentam-se sem infraestrutura capaz de atender seus moradores; com equipamentos 

comunitários e serviços públicos distantes do centro da cidade e sem suporte para 

atendimento de usuários em número superior ao planejado e cidadãos que exercem apenas o 

direito de dormir em seus imóveis, sem o bem estar e tranquilidade de uma moradia digna 

(DORNELLAS & CAMPO, 2008). Os de alto padrão, a seu turno, promovem o aumento de 

automóveis individuais, atração de outros usos urbanos, controle da circulação e isolamento 

de núcleos sob a falsa ideia de segurança (GROSTEIN, 2001; SANTORO et al., 2010; 

SANTOS et al., 2016). 

As zonas rurais, ao passo que são devastadas, têm se transformado em “cidades 

dormitórios”, com urbanização deficiente, desmatamento, atividades agropecuárias 

prejudicadas pela especulação imobiliária, pela invasão de novos moradores, pela poluição, 

degradação do solo e sua vegetação, pela redução da produção e economia do campo, 

exclusão social, déficit de habitação, ofensa ao legítimo direito à moradia digna, ofensa ao 

meio ambiente ecologicamente equilibrado e ofensa à função social da cidade. Quebra-se, 

então, o tripé do desenvolvimento sustentável (GROSTEIN, 2001; HESPANHOL, 2013; 

AMARO, 2016). Deparam-se, assim, com espaços cada vez mais reduzidos para atividade 
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rural, cidades e seus gestores carentes de programas de intensificação e aproveitamento dos 

espaços na zona rural.  

Nesse sentido, estudos revelam que, em pouco mais de 50 anos, o Brasil deixou de ser 

um país majoritariamente rural para abrigar cerca de 80% de seus habitantes nas cidades 

(HESPANHOL, 2013; MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2017). É nítido o ritmo de 

crescimento e a concentração de pessoas na área urbana e, quase na mesma frequência, a 

velocidade dos prejuízos ao meio ambiente natural e rural. Os problemas acabam sendo 

observados tardiamente pelo Ente Estatal e órgãos de fiscalização, quando não se localiza 

imóveis públicos para execução de políticas de implantação de equipamentos e aplicação de 

verbas públicas; quando áreas de interesse ambiental já estão devastadas; quando os serviços 

públicos são insuficientes para atender a demanda de usuários, entre outros aspectos. Na zona 

rural esse cenário pode ser ainda mais alarmante em cidades com relevante parcela da 

economia advinda da agropecuária.  

O mercado imobiliário apresenta-se tentador a seus atores quando se cria a expectativa 

do enriquecimento rápido e sob a negligência do Estado. É nesse cenário que surgem os 

grandes e pequenos construtores, a multidão de corretores imobiliários, as famílias em busca 

da aquisição do primeiro e tão sonhado imóvel, os “grileiros de terras” e o Poder Público com 

suas mais variadas limitações para controlar o uso e a ocupação coordenada de seu território, 

desde a escassez de mão de obra especializada e tecnologia precária até os atos ímprobos de 

agentes públicos (MENDONÇA & SACHSIDA, 2012). No entanto, mesmo diante de 

justificativas de índole econômica ou política, acredita-se que, se não existir um 

planejamento, haverá um caos urbano, social e ambiental. A busca pelo crescimento 

econômico e de melhoria dos principais índices de bem estar social, deve passar pelo esforço 

no controle da distribuição de espaços e pessoas nas cidades.  

É nesse cenário que a presente pesquisa pretende intervir. Apresentam-se dados do 

Município de Arapiraca – AL que demonstram estar acometido do mesmo padrão periférico 

de crescimento das demais metrópoles brasileiras, com problemas como segregação 

socioespacial, fragmentação do tecido urbano, parcelamentos do solo ilegais e infraestrutura 

urbana deficiente (GROSTEIN, 2001; ARAPIRACA, 2006; BARROS, 2014; SANTOS et al., 

2016). E, por conseguinte, sofre um processo de diminuição do território rural, quando 

decorria dele grande parte da economia local e meio de subsistência de pequenos produtores 

rurais que há décadas se destacaram no mercado agropecuário (FIRMINO, 2016; FGV, 2018).  

Arapiraca possui uma população estimada em 231.747 habitantes (IBGE, 2019), mas 

que ganha relevância para Alagoas em virtude de sua área de influência geográfica e que atrai 
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uma população flutuante estimada em um milhão de pessoas (SOUZA, 2009; BALBINO, 

2017). Apontado em 2012 como o sétimo Município do país com o maior poder de consumo 

entre as cem cidades que integram as regiões metropolitanas brasileiras (EXAME, 2012; 

BARROS, 2014), Arapiraca é a segunda maior cidade alagoana e o maior centro comercial do 

interior do Estado (BEZERRA et al., 2015). Paralelo a isto, o Plano Diretor da cidade, norma 

geral de orientação do desenvolvimento territorial municipal, está pendente de revisão desde 

2016 e normas de hierarquia inferior declararam o aumento do perímetro urbano 

(ARAPIRACA, 2006; 2016). 

Há necessidade de compreensão dessa realidade pelos atores sociais, sob pena de 

submeter-se a um modo insustentável de viver e usufruir a cidade, onde não se conceberia 

imaginar cidades sem terras para produzir alimentos e criar animais, sem recursos hídricos e 

áreas de interesse ambiental e sem atividade de subsistência de pessoas com baixo grau de 

escolaridade e com experiência apenas na agropecuária. Do mesmo modo, o ambiente urbano, 

requer um diagnóstico e um olhar preventivo e repressivo contra desequilíbrios que exponham 

a risco a função social da cidade e da propriedade. Em outras palavras, torna-se relevante e 

essencial ao crescimento econômico e social pensar no planejamento urbano e rural adequado, 

servindo-se de estudos que identifiquem a dinâmica de crescimento urbano. 

Diante do exposto, o presente estudo objetivou realizar um diagnóstico, à luz do 

ordenamento jurídico vigente, sobre os usos urbanos incompatíveis na zona rural do 

Município de Arapiraca-AL, no período de dez anos de vigência do plano diretor, sob o 

desafio de propor uma análise do crescimento urbano desordenado e servir de subsídio para as 

ações de planejamento territorial, sem prejuízo do interesse da coletividade (BURGESS, 

2017). 

Em razão de a produção científica ter entre seus objetivos apropriar-se da realidade 

para melhor analisá-la e, posteriormente, produzir transformações, a discussão sobre os 

resultados do diagnóstico das ocupações ilegais na zona rural, além de possuir aspecto prático 

relevante, reveste-se de importância para o meio acadêmico e com repercussão 

multidisciplinar. Assim, conhecer o território da cidade e seus usos é importante para estudos 

em disciplinas como direito ambiental e urbanístico, geografia urbana, urbanismo, sociologia, 

agronegócio e gestão pública. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

2.1. Ordenamento Jurídico 

2.1.1. Planejamento Urbano e Zona Rural 

 

Antes de planejar a cidade é preciso conhecê-la, tomar ciência de seus aspectos 

positivos e negativos e traçar como se pretende atingir o seu desenvolvimento e adequá-la aos 

anseios e bem estar da coletividade. O planejamento urbano, no entanto, difere-se de 

planejamentos particulares, de gestão empresarial, por exemplo. Por envolver interesse 

público e normas de direito público, está pautado pelo princípio da legalidade estrita, isto é, 

não se trata de poder fazer o que a lei não proíbe, mas somente agir de acordo com o prescrito 

em lei ou, sendo uma atuação discricionária, observando-se os termos, condições e limites 

legais, traduzidos nos elementos formadores do ato administrativo. 

Com mais profundidade, Mello (2008) discorre da seguinte forma: 

 
(...) é a tradução jurídica de um propósito político: o de submeter os exercentes do 
poder em concreto – o administrativo – a um quadro normativo que embargue 
favoritismos, perseguições ou desmandos. Pretende-se através da norma geral, 
abstrata e por isso mesmo impessoal, a lei, editada, pois, pelo Poder Legislativo – 
que é o colégio representativo de todas as tendências (inclusive minoritárias) do 
corpo social –, garantir que a atuação do Executivo nada mais seja senão a 
concretização desta vontade geral. (...) Portanto, a função do ato administrativo só 
poderá ser a de agregar à lei nível de concreção; nunca lhe assistirá instaurar 
originariamente qualquer cerceio a direitos de terceiros. 

 

É o entendimento uniforme da doutrina: 

 
Deveras, para os particulares a regra é a autonomia da vontade, ao passo que a 
Administração Pública não tem vontade autônoma, estando adstrita à lei, a qual 
expressa a “vontade geral”, manifestada pelos representantes do povo, único titular 
originário da “coisa pública”. Tendo em conta o fato de que a Administração 
Pública está sujeita, sempre, ao princípio da indisponibilidade do interesse público – 
e não é ela quem determina o que é interesse público, mas somente a lei (e a própria 
Constituição), expressão legítima da “vontade geral” –, não é suficiente a ausência 
de proibição em lei para que a Administração Pública possa agir, é necessária a 
existência de uma lei que imponha ou autorize determinada atuação administrativa 
(PAULO & ALEXANDRINO, 2012, p. 191). 

  

Assim, em razão da relevância social, econômica, política e ambiental, o planejamento 

urbano é exigência legal, já da Lei Maior. Silva (2015), ao conceituar “planejamento” como 

“um processo técnico instrumentado para transformar a realidade existente no sentido de 

objetivos previamente estabelecidos”, explica que, atualmente, não se trata apenas de um 

mecanismo técnico, mas também uma imposição jurídica e com fundamento na Constituição 

de 1988, em seus Art. 21, inciso IX, Art. 30, inciso VII, Art. 174, §1º, Art. 182 e, acrescente-
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se, o Art. 225, também da Constituição, tendo em vista o dever de ações preventivas de 

proteção do meio ambiente. 

Além do caráter legal e técnico, o planejamento requer que seja adequado à realidade a 

ser transformada ou evidenciada, sob pena de ser mera abstração e um conjunto de 

posicionamentos, mapas e plantas sem sentido e ofensivos às propriedades particulares e à 

própria coletividade. Nessa medida a importância dos diagnósticos e das consultas públicas 

preconizadas no Estatuto da Cidade. 

Ao produzirem trabalho sobre a relação da densidade, dispersão e forma urbana com a 

cidade sustentável, Silva et al. (2016) alertam para a necessidade de nortear formas de 

planejamento e gestão urbana de cidades contemporâneas e complexas por meio da gestão 

territorial, da interpretação de aspectos físicos, da resposta às dinâmicas pós-ocupacionais, 

inclusive com o fim de formulação de legislações urbanísticas. Os autores consideram como 

pontos vitais no planejamento e gestão das cidades sustentáveis a eficiência de infraestrutura e 

disponibilidade ambiental. Ao final, sustentam que o planejamento deve ser alicerçado em 

informações e caracterizações da forma. 

Santoro et al. (2010), ao debater os instrumentos legais disponíveis, entendem como 

desafio do planejamento territorial no Brasil gerir as terras rurais que são convertidas em 

urbanas em razão do crescimento urbano, atentando-se para construções preventivas de 

espaços urbanos qualificados e inclusivos. Os autores firmam existir novas formas de 

urbanização que demandam novas formas de intervenção do Estado e relatam que, em cidades 

não metropolitanas, em especial as que possuem influência regional e local, tem-se 

disseminado modelos de parcelamento do solo que retratam um crescimento urbano 

horizontal e o modo de vida centrado no rodoviarismo, no veículo individual, na 

implementação de sistemas de segurança e controle de circulação. Ainda discorrem que a 

expansão da mancha urbana está mais além do que a possibilidade de cobrança do Imposto 

Predial e Territorial Urbano (IPTU), mas também vem acompanhada de despesas como a de 

extensão de serviços urbanos e a dinâmicas de esvaziamento populacional, subutilização e 

deterioração de áreas centrais, esvaziando áreas onde o estado já investiu.  

Os autores supracitados propõem, assim, um planejamento focado no plano de 

expansão urbana, no qual se articule nos projetos não somente a moradia, mas, por exemplo, 

mobilidade e reserva para equipamentos urbanos e comunitários. 

Sob a mesma preocupação, mas com ênfase nas áreas de transição entre o rural e o 

urbano, Miranda (2009) estuda as possibilidades de seu planejamento, sob o fundamento de 

que, na medida em que ocorre o crescimento urbano espraiado, aumentam os interesses e 
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conflitos nessas áreas que, apesar de requererem descrição técnica e controle dos usos 

conforme suas peculiaridades (estoque de terra, mananciais, mata, produção rural), não há 

ainda suporte conceitual e técnico para seu planejamento. 

Sobre o zoneamento, uma das faces do planejamento, Miranda (2014), conclui pela 

necessidade de sua previsão legislativa, sob o risco de prejuízos aos municípios do ponto de 

vista econômico e ambiental. Alerta para o esgotamento da natureza decorrente de atividades 

que ocupam a zona rural sem planejamento. Com fulcro na Lei Federal nº 6.938/81, entende 

que o desenvolvimento sustentável do Ente Municipal abrange o desenvolvimento e 

planejamento da região rural, via Plano Diretor, atentando-se, inclusive, para o princípio da 

função social da propriedade rural estampado na Lei Federal nº 4.504/64.  

Assim, entende-se o planejamento urbano como instrumento legal, imposto ao Poder 

Público na gestão do território, segundo o mandamento constitucional de adequado 

ordenamento do solo urbano, cujo objetivo é promover a função social da cidade e garantir o 

bem estar dos cidadãos (BRASIL, 1988). Isso inclui a preocupação com a zona rural, alvo de 

usos urbanos desornados que expõe a risco áreas de interesse ambiental e agrícola, exigindo-

se dos proprietários de terra rural condutas de mesma relevância, dando-se cumprimento à 

norma-princípio da função social da propriedade rural.  

 

2.1.2. Função Social da Propriedade Rural 

 

Em uma relação difusa e dependente da função social da cidade e seu consequente 

planejamento, há que se atentar, na mesma proporção, para a função social das propriedades 

rurais alvo das expansões urbanas desordenadas objeto do estudo. 

Partindo-se para o campo dos problemas atuais da reforma agrária, Delgado (2014) 

fundamenta-se na interpretação histórica equivocada que se pretendeu dar ao uso e posse da 

terra, o que também produz reflexos diretos na preservação do meio ambiente e ao que se 

planeja para a moradia social e demais questões sociais ligadas ao campo e sua produtividade. 

Conclui que há uma tendência histórica de resistir ao atendimento da função ambiental da 

propriedade, pois salvaguardar os recursos naturais “desmercadoriza” a terra, da mesma 

forma que proteger as terras indígenas, quilombolas e as relações sociais e de trabalho. 

 Explica que desde o período militar se incentiva o direito de propriedade absoluto e o 

tratamento da terra como bem de consumo comum, quando o fortalecimento do agronegócio 

era conservador e se direcionava a produtividade e mercantilização, com o enxerto de créditos 

rurais e afrouxamento das regras fundiárias e ambientais. Considera, assim, a necessidade de 
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uma lei orgânica da função social, com previsão de penas e circunstâncias agravantes, tendo 

em vista que a lei agrária vigente regulamenta apenas, e já desatualizada, o elemento 

produtividade, esquecendo-se que a constituição prescreve o atendimento simultâneo dos 

demais (ambiental, social e trabalho).  

Em sentido contrário, e posicionando-se como corrente majoritária, Barros & Oliveira 

(2008), partindo-se de uma reflexão sobre a evolução do pensamento jurídico ocidental acerca 

da propriedade privada, de Thomas Hobbes a Leon Duguit, demonstram haver força 

normativa suficiente para a sanção de desapropriação de propriedades rurais com fundamento 

nos elementos da função social, não lastreada somente no índice econômico da produtividade. 

Reconhecem a cultura histórica da produtividade, mas defendem a clareza do constituinte e 

eficiência dos Arts. 184 e 186 que, combinados com os Arts. 1º, inciso I, 5º, inciso XXIII, 7º e 

170, inciso III da Constituição, trazem uma obrigação constitucional de aplicação imediata, 

sem prejuízo da legislação fundiária e agrária recepcionadas e legislação ambiental, 

trabalhista e tributária em vigor. 

Santana (2014) relembra que a função social é exigida da propriedade desde o sistema 

das sesmarias, ainda que não expressamente. O viés era mais produtivista, todavia se entendia 

que o uso e posse seriam legítimos se realizado cultivo e moradia habitual. Cita que, apesar da 

Constituição Imperial de 1824 e Lei de Terras de 1850 não serem explícitas, esses requisitos 

também eram utilizados nas disputas de terras. A Lei de Terras de 1964 vem em seguida se 

expressar com mais detalhes. E sob a dimensão ambiental, ressalta-se o mandamento do Art. 

225 da Constituição, sobre a possibilidade de responsabilidade pelos danos causados, 

podendo combiná-lo com o inciso II do Art. 186, que dispõe sobre a condição ambiental do 

imóvel rural sujeito a desapropriação por interesse social. 

No mesmo sentido, Maia (2012) aborda a problemática histórica da concepção do 

direito de propriedade privada como bem meramente produtivo e reconhece a necessidade de 

assegurar a dimensão ambiental na função da propriedade, a fim de atender ao princípio da 

justiça social, ao aumento da produtividade e harmonizar o impacto do capitalismo no campo 

brasileiro com o desenvolvimento sustentável. Cita a existência de normas anteriores à 

Constituição de 1988, a exemplo do Estatuto da Terra de 1964, recepcionado posteriormente. 

Todavia, esclarece que o embate está na interpretação e prioridades que se pretende dar na sua 

aplicação, advertindo que:  

 

A chamada fase do Estado democrático e social de direito, do qual é corolário a 
Constituição de 1988, se caracteriza pelo controle da atividade econômica, com 
vistas ao bem estar social, por meio da inserção de princípios de tutela dos direitos, e 
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inclui o trabalho, a educação, a saúde, o meio ambiente. No sentido posto, a função 
social da propriedade aparece como emanação desse Estado e do equilíbrio entre 
direitos e obrigações do cidadão individualmente considerado, possibilitando dar 
efetividade à conformação do interesse individual com o coletivo e harmonizar as 
garantias constitucionais postas na Constituição com o meio ambiente (MAIA, 
2012, p. 157). 

 

A par de que o direito de propriedade legítimo carece do reconhecimento de que a 

terra não se trata somente de uma mercadoria produtiva, mas também de um bem passível e 

condicionado a gerar reflexos positivos à coletividade, entende-se que as normas ambientais e 

urbanísticas em vigor, desde suas diretrizes gerais às regras mais específicas, têm aptidão 

jurídica de impor aos proprietários de terra e aos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário o 

controle de usos e ocupações compatíveis com suas funções. E, no que se refere à propriedade 

rural, o requisito ambiental imposto no Art. 186, inciso II da Constituição, irradia as demais 

previsões sobre a necessidade de proteção dos bens ambientais ali existentes (BRASIL, 1988). 

Alicerçada na noção do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, na função socioambiental, no adequado ordenamento do solo urbano e nos 

direitos sociais básicos como o direito à moradia, à saúde, transporte, lazer e segurança, todos 

abarcados pela Constituição, a pesquisa parte para relacionar a legislação urbana e ambiental 

como vias hábeis a promovê-los, questionando-se a conformidade legal do planejamento da 

cidade de Arapiraca e alguns usos selecionados. 

 

2.1.3. Restrições Legais ao Uso da Propriedade 

 

A Lei Federal de Parcelamento do Solo combinada com o Estatuto da Cidade e 

Estatuto da Terra não incentivam o uso da propriedade rural para fins urbanos. A Lei de 

Parcelamento do Solo em seu Art. 3º proíbe claramente o parcelamento do solo para fins 

urbanos em áreas rurais, ao prescrever que somente será admitido “em zonas urbanas, de 

expansão urbana ou de urbanização específica, assim definidas pelo plano diretor ou 

aprovadas por lei municipal” (BRASIL, 1979). 

O Estatuto da Cidade, no Art. 2º, fixa como diretrizes de políticas urbanas, entre 

outras, a garantia de cidades com infraestrutura, saneamento, transporte, serviços públicos, 

trabalho e lazer; o planejamento da distribuição espacial da população e das atividades, de 

modo a evitar distorções de crescimento; proibição do uso inadequado dos imóveis urbanos; 

proibição do parcelamento ou edificação em desacordo com a infraestrutura e proibição da 

degradação ambiental. Em seguida, estabelece no Art. 42-B obrigações mínimas a serem 
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atendidas por àqueles Municípios que pretendam ampliar seu perímetro urbano, entre elas, a 

necessidade de projeto específico com definição de diretrizes e áreas a serem utilizadas com 

infraestrutura, sistema viário, equipamentos e instalações públicas, urbanas e sociais e a 

definição de parâmetros de parcelamento, uso e ocupação do solo. 

O Estatuto da Terra, por sua vez, dispõe em seu Art. 2º que a propriedade de terra rural 

desempenha sua função social quando, simultaneamente, favorece o bem-estar dos 

proprietários e dos trabalhadores que nela labutam; mantém níveis satisfatórios de 

produtividade agrícola; possui justas relações de trabalho e assegura a conservação dos 

recursos naturais.  

O Plano Diretor, lei urbanística de hierarquia máxima no âmbito local (Art. 182, 

Constituição; Art. 40, Estatuto da Cidade) e ainda em vigência, estabelece um referencial 

espacial para o uso e ocupação do solo, considerando estratégias de política urbana (Art. 53). 

Nesse sentido, no seu Art. 67 e seguintes, define a macrozona rural, com predominância de 

usos agropecuários e objetivos desenhados para o incentivo à policultura; à horticultura e 

olerícolas do “Projeto Cinturão Verde”; valorização de remanescentes de quilombolas; 

proteção de bens ambientais; incentivo a ovinocultura e pecuária e criação de perímetros de 

aglomerados urbanos já existentes (ARAPIRACA, 2006). 

   Na seara ambiental, os usos incompatíveis são agravados não somente pela violação 

a normas de âmbito federal e municipal, mas também pelo risco de dano ao patrimônio 

natural. De acordo com o disposto no Art. 3º do Código Florestal Brasileiro, as APP’s – Áreas 

de Preservação Permanente são protegidas, cobertas ou não por vegetação nativa, “com a 

função ambiental de preservação de recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e 

a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-

estar das populações humanas”. E segundo disposto em seu Art. 4º, entre as espécies de APP 

têm-se as faixas marginais a cursos d’água naturais ou artificiais, nascentes e olhos d’água, 

delimitadas de acordo com a largura destes, com extensões que variam de 30 (trinta) metros a 

500 (quinhentos) metros, contados desde a borda da calha do leito regular (BRASIL, 2012). 

Há também APP em encostas, topo de morros, montes, montanhas e serras, variando-se de 

acordo com o grau de inclinação, altura e nível de declividade (BRASIL, 2012). 

 

2.1.4 Dispersão Urbana, Crescimento Desordenado e Impactos 

 

O ordenamento jurídico tenta solucionar os conflitos gerados no mundo dos fatos, 

assentado nas outras ciências que estudam os impactos no urbanismo e suas nuances. O 
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atendimento à função socioambiental da propriedade rural, as normas de restrição de uso e a 

previsão de um planejamento na zona rural salvaguardam não somente as demandas do 

campo, mas toda cidade, não à toa o Estatuto da Cidade determina que o instrumento básico 

de planejamento municipal “deverá englobar o território do Município como um todo” 

(BRASIL, 2001). O englobamento da zona rural, portanto, justifica-se pela preocupação com 

a atividade agropecuária e com o meio ambiente natural, assim como com o meio ambiente 

urbano e com a eficiência e sustentabilidade da gestão pública municipal. 

Reis & Oliveira (2017), em referência a regularização fundiária urbana e rural, 

discorrem sobre a necessidade de marcos regulatórios e políticas públicas distintas para 

viabilizar o direito fundamental de acesso à moradia e ao uso social da terra produtiva, sem 

prejuízo do desenvolvimento sustentável. Nesse contexto, ressaltam os malefícios da ausência 

de planejamento de ocupações urbanas e rurais, tais como a baixa qualidade de vida dos 

moradores, maior risco de acidentes, aumento da violência, inacessibilidade a serviços e bens 

públicos e privados relevantes (saúde, educação, saneamento, etc.), insegurança jurídica das 

posses, formação de bolsões de extrema pobreza, baixa produtividade agropecuária, 

potencialização de impactos ambientais e descontrole de processos migratórios.  

Burguess (2017), por sua vez, ao estudar processos de expansão urbana e seus efeitos 

sobre o metabolismo social, afirma ser uma tendência natural os fenômenos urbanos 

antagônicos ou complementares ao processo geral de crescimento urbano, como a 

consequente organização do transporte local, servindo-se, para tanto, como mais um ponto de 

reflexão a ser inserido no planejamento municipal.  

Mancini (2008), ao estudar o fenômeno da urbanização dispersa, caracterizado pela 

fragmentação espacial e pulverização de áreas urbanizadas de baixa densidade, também o 

relaciona a problemas de infraestrutura urbana, no sentido de aumento de gastos públicos para 

atender essas ocupações dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário. 

Associa à degradação do meio ambiente, escassez de recursos naturais, uso extensivo do solo, 

diminuição da qualidade de vida, problemas de mobilidade e transporte, concentração de 

oportunidade de trabalho e isolamento das áreas residenciais. 

Em questionamento sobre o padrão insustentável de urbanização brasileira, Grostein 

(2001) afirma a importância assumida pela dimensão ambiental dos problemas urbanos, 

especialmente os associados ao parcelamento, uso e ocupação do solo. Para além da 

velocidade, atenta-se para o modo de urbanização que não se relaciona com as variáveis de 

disponibilidade de água, descarga de resíduos, mobilidade da população e qualidade de 

equipamentos e espaços públicos. E destaca que a falta de uma política de desenvolvimento 
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urbano-ambiental promove disfunções como a expansão da malha urbana para favorecer 

mercados, a dissociação dessa expansão com o transporte público e a permissão de sistema 

viário aleatório. 

Em estudo precursor sobre a definição, medição e avaliação da expansão urbana e seus 

impactos, Ewing et al (2002) reconhecem, dentre outros aspectos,  a acessibilidade como 

fundamental para o desempenho urbano e qualidade de vida. Defendem a importância de 

quadras curtas para acessibilidade e demonstram que os problemas relacionados ao tráfego e 

ao transporte parecem aumentar em áreas mais amplas. As pessoas tornam-se mais 

dependentes de carros, ao passo que respiram mais ar poluído e enfrentam maior risco de 

acidentes de trânsito. Dentre as cidades pesquisadas, cita Houston-TX como exemplo para 

concluir que se fosse mais compacta, milhares de pessoas iriam mais ao trabalho, dirigiriam 

menos e respirariam um ar mais limpo.  

Ao passo que define a dispersão urbana como a ocupação do solo com baixa 

densidade populacional em áreas periféricas, Amaro (2016) identifica duas formas de 

dispersão urbana no Brasil: a segregação urbana e a periferização. Em seguida, explica: 

 

A primeira é realizada especialmente por aqueles que possuem poder de escolha 
sobre o local onde querem morar, os quais ocuparão os condomínios murados e com 
serviços de vigilância 24 horas, situados em zonas pouco urbanizadas do município. 
Já a segunda vertente é aquela representada por aqueles que, por disporem de baixos 
rendimentos, só têm acesso a terrenos/residências em locais que, além de afastados 
do centro da cidade, são parcamente atendidos por serviços de transporte público, 
dificultando o deslocamento dessas famílias. (...) Esses dois tipos de urbanização, 
caracterizadas pela baixa densidade e cada vez mais dissociados dos núcleos 
urbanos consolidados, criam uma tendência de agravar ainda mais o quadro de 
desigualdade e iniquidade social brasileira (IPEA/IBGE/UNICAMP/IE/NESUR, 
2002). Isso porque esses processos dificultam e/ou encarecem a implantação dos 
meios de consumo coletivo (AMARO, 2016, p. 115,116). 

 

Frisa-se a teoria da economia de escala para tratar do impacto nos gastos públicos com 

manutenção, construção e implantação de equipamentos, serviços e infraestrutura públicos 

eficientes, sendo esta eficiência vinculada diretamente ao número de usuários. Segundo o 

autor, quanto maiores as distâncias percorridas, maiores serão os investimentos em serviços 

como saneamento básico, iluminação e destinação de resíduos, noutras palavras, a diminuição 

da densidade populacional causada pela dispersão urbana diminui também a economia de 

escala. 

Sob o olhar da literatura estrangeira quanto ao processo de dispersão urbana e a 

questão ambiental, Amaro (2016) relaciona diversos impactos, dentre eles: aumento do uso de 

veículos para encurtar as distâncias do centro urbano e consequente aumento das emissões de 
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gases poluentes, inclusive pelo aumento da frota de coleta e destinação de resíduos; gastos 

adicionais com combustíveis; aumento dos preços de fretes de mercadorias; tempo perdido no 

trânsito; qualidade do ar; aumento das taxas de obesidade, em virtude do tempo das pessoas 

paradas nos congestionamentos e impossibilidade de uso de outros meios de transporte de 

menor distância; gastos com saúde pública; arrecadação municipal; destruição de áreas de 

agropecuária e de preservação da vegetação nativa; desempenho das funções ecológicas 

básicas de ecossistemas; afetação do ciclo hidrológico pela poluição de cursos d´águas com o 

escoamento de águas pelas ruas e calçadas; aterramento de nascentes e córregos ou utilização 

destes como corpos receptores de esgotos domésticos e efluentes industriais.  

A literatura converge no sentido de que os agentes privados do mercado imobiliário 

atuam ou tentam atuar quase que de forma autônoma na construção da cidade, seja pelo poder 

econômico e influência política, seja pela conduta negligente do Poder Público. Mastrodi & 

Isaac (2016) exemplificam caso na cidade de Campinas – SP, cujo conflito de interesses 

culminou na transformação de área rural afastada em urbana para o favorecimento de 

empreendimento imobiliário, à revelia da situação fática de que os usos ainda eram 

caracterizados como agrícolas, ressaltando-se a ofensa ao direito à cidade e ao planejamento 

urbano. Compara o modo de fazer a cidade com o período da polis de Atenas de 400 a.c., 

quando quem tinha o direito de decidir o destino da cidade eram apenas os indivíduos que 

podiam participar da vida política, cuja cidadania estava associada a quem possuía a 

propriedade das terras agrícolas. 

Mastrodi & Sala (2017) denominam de “alphavillezação da cidade” um fenômeno 

mais recente de crescimento desordenado, também conduzido pelo mercado, sendo que 

caracterizado pela implantação de empreendimentos imobiliários destinados a um público 

mais sofisticado, com condições financeiras para adquirir um padrão elitizado de moradia, 

interessado no privilégio de habitar próximo à natureza, com infraestrutura completa, serviços 

públicos e privados nas proximidades e distante do caos urbano. Afirma-se que essa lógica de 

apropriação do espaço urbano pelo mercado imobiliário continua a favorecer interesses 

particulares e desprestigiam por completo o interesse público, na medida em que reforça a 

segregação espacial, não contribui com o déficit habitacional, interfere na dinâmica do 

tráfego, prioriza o uso de veículos e demanda serviços públicos adicionais. Causa ainda 

impacto no ambiente natural, em especial sobre o solo, recursos hídricos, qualidade do ar, 

vegetação e fauna. 

Em pesquisa sobre o impacto ambiental do crescimento urbano desordenado de 

Arapiraca sobre as águas do Riacho Piauí, Dornellas & Campos (2008) corroboram a 
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literatura ao concluírem que essa expansão não resultou em desenvolvimento social, ao 

contrário, agravou problemas socioambientais atestados por análises de água que indicaram 

níveis altos de contaminação do Riacho Piauí. Relatam também problemas nas nascentes do 

Rio, “desviadas, aterradas ou mesmo impermeabilizadas, o que provoca um desajuste no 

canal principal.” (p. 118). 

Em estudo de caso voltado para área urbana da cidade de Arapiraca sobre as mudanças 

socioespaciais e a contribuição de agentes públicos e privados, GOMES et al. (2015) 

reconhecem o aumento expressivo na quantidade de loteamentos aprovados pelo Poder 

Público e na oferta de lotes para construção e atribuem a estes, entre outros, a alteração 

socioespacial. Segundo levantamento, entre o período de 2005 e 2012, os anos de 2006 a 2009 

apresentam maior oferta de loteamentos aprovados, alegando-se correspondência com 

intervenções do poder público local e âmbito privado, visando à dinamização socioeconômica 

de áreas específicas.  

Os autores concluíram que as alterações urbanas ocorridas em determinadas áreas, 

apesar da contribuição para a dinâmica da economia local, pretenderam atender interesses 

privados específicos e refletem aspectos negativos como a ampliação da desigualdade 

socioespacial, citando a expulsão de moradores tradicionais de determinadas áreas para dar 

lugar a projetos imobiliários voltados para uma população de renda mais elevada. 

Ao passo que Gomes et al. (2015) discorrem sobre o impacto socioeconômico 

negativo com a revitalização da região do Parque Municipal da Lagoa Perucaba, dita 

direcionada a classe mais elevada, Anjos (2018) avalia como satisfatórias as práticas 

sustentáveis do referido bairro planejado. Parte-se da definição de que os bairros planejados 

são projetos que proporcionam qualidade de vida aos cidadãos, combinam infraestrutura 

completa, moradia, trabalho, lazer e práticas ambientalmente sustentáveis, bem como se 

destinam a perfis diferenciados de consumidores, dos mais simples aos mais luxuosos. 

Ressalta, todavia, que o empreendimento não possui certificação ambiental. 

Silva et al. (2016), em estudo sobre a evolução da malha urbana de Arapiraca entre os 

anos de 2006 e 2016, justificam que a ausência de precisão cartográfica do Plano Diretor, o 

qual delimita zonas de forma imprecisa, por haver gerado a inconveniência de interpretação e 

fundamentação técnica e legal, impediu a tomada de decisões legítimas sobre o ordenamento 

e controle do solo com base no próprio Plano Diretor. Em consequência, afirma-se que a 

gestão municipal desconsiderou as diretrizes do instrumento legal e passou a utilizar uma base 

cartográfica adquirida em 2006 e atualizada diariamente por um núcleo de geoprocessamento 

dentro do departamento de cadastro imobiliário da Prefeitura.  
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Em seguida, os referidos autores também atentam para os efeitos nocivos do 

crescimento horizontal acentuado vivenciado na cidade, ocasionando os vazios urbanos, 

ocupação das periferias e alteração do perímetro urbano. Apoiam a pesquisa nos mesmos 

casos de expansão de Gomes et al. (2015). 

Assim, é possível saber os prejuízos ambientais, sociais e econômicos decorrentes da 

ausência de um planejamento urbano, o que deve incluir a área rural da cidade. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo Geral 

 

Realizar um diagnóstico de usos urbanos incompatíveis na zona rural do Município de 

Arapiraca-AL, no período de 2006 a 2017, sob uma análise do ordenamento jurídico vigente. 

 

4.2. Objetivos Específicos 

 

• Apresentar o cenário da zona rural por meio de levantamento de dados 

comparativos entre os Censos Agropecuários de 2006 e 2017, referentes às áreas, 

quantidade e produção dos principais cultivos e dos estabelecimentos 

agropecuários do Município. 

• Levantar dados sobre as mudanças na extensão da zona rural e zona urbana do 

Município de Arapiraca; 

• Obter dados de usos e ocupações do solo incompatíveis na zona rural, conforme 

descrição do parâmetro legal para definição dos usos incompatíveis; 

• Diagnosticar causas dos usos incompatíveis de terras no Município e seus efeitos 

negativos; 

• Identificar as áreas de interesse ambiental na zona rural, conforme legislação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 
 

4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

O presente estudo direciona-se para Zona Rural do Município de Arapiraca, 

pertencente à mesorregião do Agreste Alagoano, localizado a oeste da capital Maceió, 

distante cerca de 130 km desta (Mapa 1). O Município apresenta uma altitude média de 264 

metros acima do nível do mar, com as seguintes coordenadas geográficas: latitude 09° 45’ 

09’’ e longitude 36° 39’ 40’’ (SEPLANDE, 2014). No Mapa 1 é apresentado o mapa de 

caracterização territorial de Alagoas, com destaque para a localização do Município de 

Arapiraca. 

 

 
Mapa 1 - Caracterização territorial de Alagoas, destacando a localização do Município de Arapiraca. Fonte: 
Adaptado de SEPLAG (2015) 

 

A macrozona rural do Município, segundo previsão do Plano Diretor (Mapa 2), 

caracteriza-se pelas áreas de usos agropecuários situadas fora do perímetro urbano e 

subdivididas em cinco zonas (Arts. 57 e 58, Plano Diretor). Além dessas, há a macrozona 

urbana e zonas urbanas e especiais (ARAPIRACA, 2006).  
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Mapa 2 - Macrozoneamento Rural do Município de Arapiraca-AL. Fonte: ARAPIRACA, 2006. 
 

Segundo os objetivos propostos, o presente estudo tem caráter descritivo e busca 

caracterizar e descrever o território estudado, bem como observa seus usos, explicando as 

normas aplicáveis. Tem natureza aplicada e segue um delineamento de pesquisa documental e 

bibliográfica, com apoio de dados bibliográficos, dados censitários, mapas, imagens e 

documentos públicos como instrumentos de coleta de dados submetidos à análise. A partir da 

interpretação de imagens, documentos cartográficos e apoio na legislação e literatura 

brasileira existentes pôde-se desenvolver um diagnóstico e análise, com um viés jurídico, do 

uso da terra na zona rural do Município.  

A obtenção dos principais dados provém do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatísticas – IBGE, da secretaria de urbanismo e meio ambiente do Município de Arapiraca 

e, ainda, de imagens de satélite, todos atinentes ao período de dez anos. O período de 

referência da coleta de dados, correspondente aos anos de 2006, 2016 e 2017, justifica-se não 

somente pela existência das pesquisas do IBGE datarem de 2006 e 2017, mas, principalmente, 



31 
 

em razão da data de entrada em vigor do Plano Diretor e data prevista para sua revisão. O 

plano diretor está em vigor desde 23/01/2006, quando, segundo prescreve o Art. 40, §3º do 

Estatuto da Cidade, deveria ser revisado, pelo menos, após dez anos de vigência, o que ainda 

não ocorreu (BRASIL, 2001). 

Os dados colhidos no IBGE são oriundos do Censo Agropecuário 2006 e Censo 

Agropecuário 2017, referentes às seguintes variáveis: ano de referência, população, número 

de estabelecimentos agropecuários, área dos estabelecimentos agropecuários, área de 

lavouras, área de pastagens, área de matas, rebanhos e produção vegetal (IBGE, 2006 & 

2018). A análise dessas variáveis permite retratar a realidade da zona rural do Município de 

Arapiraca. A identificação da dinâmica dos meios produtivos e do uso da terra e todas as 

alterações ocorridas no período ora proposto permitiu uma melhor aproximação dos 

resultados e visualização das possíveis necessidades. 

Os dados colhidos nos órgãos públicos municipais consistiram nos principais 

documentos de autorização (alvarás, plantas, memoriais descritivos e/ou licenças ambientais1) 

e arquivos digitais dos polígonos dos parcelamentos do solo com fins urbanos aprovados 

naquele período nas áreas da zona rural e áreas de transição rural-urbana. Obtiveram-se 

também arquivos digitais dos perímetros urbanos que vigoraram no período da pesquisa, 

disponíveis na área do portal “Geo Arapiraca”, no site da prefeitura, sendo um deles 

confeccionado para o estudo, conforme será maior detalhamento adiante. A delimitação 

desses perímetros permitirá a análise dos usos permitidos, tendo em vista que o perímetro 

urbano é a linha divisória entre a zona urbana e a rural. 

Para o mapeamento de uso do solo e cobertura vegetal do Município de Arapiraca 

foram utilizadas duas cenas das imagens de satélite Landsat, sendo a primeira referente ao 

Landsat  5, Sensor TM, relativo a órbita 215 e ponto 67, e data de registro em 12 de julho de 

2006. A segunda diz respeito ao satélite Landsat 8, Sensor OLI, pertinente a órbita 215 e 

ponto 67, e data de registro em 12 agosto de 2016. Ambas com resolução espacial de 30 

metros, obtidas através da página eletrônica do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 

(INPE). Para o tratamento das referidas imagens foi utilizado o software livre QGIS versão 

2.18. 

Posteriormente, foi realizada a composição colorida RGB das duas cenas, nas 

seguintes ordens: 5-4-3 para a do Landsat 5 e  6-5-4 para a do Landsat 8, obtendo-se cores 

                                                        
1 Não se obteve acesso integral aos alvarás, plantas, memoriais descritivos e licenças ambientais de todos os 
empreendimentos da amostra, em razão da fragilidade e desorganização do arquivo do Município, conforme 
informado pela secretaria municipal de urbanismo. Alguns empreendimentos, inclusive, estavam guardados em 
arquivo distinto dos demais e outros não foram localizados ou estariam com documentação incompleta. 



32 
 

que realçassem as feições da superfície, auxiliando na interpretação das classes de uso e 

cobertura do solo. A partir disso, foi realizada a correção geométrica de ambas imagens de 

satélite, assumindo como referência mosaico de imagens de satélite Landsat 5, devidamente 

ortorretificadas e, cedidas pelo Instituto do Meio Ambiente de Alagoas. 

Para auxiliar a identificação e balizamento das feições da área de estudo, foram 

realizadas atividades de campo utilizando aparelho receptor de sistema de navegação por 

satélite (GPS), modelo Garmin e-trex 30, além de imagens disponíveis no Google Earth de 

alta resolução espacial para os referidos anos. Isto permitiu aprofundar a acurácia durante o 

processo de interpretação das respectivas classes, uma vez que foi adotada como critério de 

classificação a chave de identificação e/ou elementos clássicos de interpretação como 

tonalidade, cor, textura, tamanho, forma, sombra, altura, padrão e localização, proposta por 

Florenzano (2011). Após todo o mapeamento foi realizada a mensuração das referidas classes 

obtendo assim as suas respectivas áreas, bem como a elaboração dos mapas temáticos. 

Para nortear a produção dos mapas foram utilizados parâmetros legais para indicação 

dos usos incompatíveis e confecção das camadas correspondentes, sejam em razão da 

restrição urbana por haver destinação rural da área, seja em razão das restrições ambientais. 

As leis federais prescrevem os limites ambientais e as normas para atendimento da função 

social da propriedade e da cidade, em especial as definições do Código Florestal Brasileiro 

sobre Área de Preservação Permanente, Remanescentes de Vegetação Nativa e Áreas com 

Declividade Superior a 45° (BRASIL, 2012). Já as leis municipais vigentes regram os limites 

entre os usos urbanos e rurais (perímetro), bem como algumas restrições ambientais 

complementares como os percentuais de áreas verdes de parcelamentos. A sobreposição de 

camadas confeccionadas com os atributos legais permitiu, assim, descrever os resultados. 

Para composição dos mapas apresentados foram utilizadas informações do 

departamento de geoprocessamento da Prefeitura. Cumpre destacar a peculiaridade do 

mapeamento dos dados do Plano Diretor, pois diante da pretensão de ilustrar seus mapas, 

tendo em vista se tratar de uma das referências da pesquisa e do próprio planejamento 

municipal, surgiu o impasse de que, conforme afirmado pela parte técnica do departamento de 

geoprocessamento, a base digital geoprocessada destes mapas não foi encontrada, restando 

apenas os mapas temáticos anexos ao plano em formato de imagem. Ainda segundo o 

departamento, os mapas do plano diretor não são compatíveis com a base cartográfica 

municipal por serem de anos diferentes, sendo os mapas temáticos do plano diretor realizados 

em 2005 e a base oficial adquirida apenas em 2006.  
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Face o exposto, para a confecção dos arquivos shapefile disponibilizados para essa 

pesquisa, os mapas temáticos do Plano Diretor em seu formato de imagem foram 

georreferenciados sobre a base cartográfica de Arapiraca, utilizando referências identificáveis 

nas duas bases (cruzamentos de avenidas, pontos nodais, limites de bairro, etc.). A partir 

disso, foi realizada a fotointerpretação das camadas do plano com a base oficial 

georreferenciada de Arapiraca, resultando como produto o redesenho das camadas em uma 

aproximação.  

Cabe ressaltar que as camadas oriundas da lei não tem a mesma finalidade das 

camadas da base cartográfica, as primeiras, por sua vocação de direcionamento do 

desenvolvimento urbano, possuem uma escala temática e sem acurácia cartográfica no que se 

refere a geolocalização e identificação de atributos cadastrais, já a base cartográfica digital do 

município de Arapiraca tem fins fiscais, e para tanto foi confeccionada e é mantida em escala 

cadastral (aproximadamente 1:2000) e tbm georreferenciada nos padrões definidos pelo IBGE 

( datum SIRGAS 2000 UTM 24s), seguindo a normativa para cartas cadastrais. O efeito dessa 

sobreposição de camadas em escalas distintas, tratando dos aspectos técnicos da normativa 

cartográfica, não converte os mapas do plano diretor para uma escala cadastral, servindo 

nesse estudo para justamente o oposto, levar as camadas em escala cadastral da base 

cartográfica oficial para a escala temática do plano, e assim, permitir análises e estudos em 

uma mesma base, de mesma resolução e acurácia.  

Portanto, as análises espaciais realizadas nesse trabalho são oriundas da união de 

camadas do plano diretor (ZEIA, ZEIS, Zonas, Perímetro) sobre a malha cartográfica 

municipal (Quadras, bairros, loteamentos, areas verdes, postes, etc). 

A análise de dados históricos, dentro do período de dez anos, da extensão do território 

rural, dos principais cultivos, das características dos usos incompatíveis e das áreas ainda 

ocupadas por atividades agropecuárias promoverá o conhecimento da dinâmica de usos 

urbanos no solo rural arapiraquense, ao passo que proporcionará um diagnóstico para 

planejamento e consecução da política urbana de uso e ocupação do solo por meio de seu 

maior instrumento legal que é o Plano Diretor.  

As informações agregadas, seus diferentes recortes e interpretações constituem, assim, 

um acervo a servir de base para análises sobre a importância que se pretenda dar à zona rural 

da cidade de Arapiraca, podendo ser útil para proposição de marcos regulatórios, 

considerando a relevância econômica do Município para a região e para o Estado de Alagoas, 

bem como os usos do solo que se pretendam estimular. Por fim, diante da necessidade de se 

estabelecer fluxos para propiciar que os legitimados possam realizar a regularização de suas 
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propriedades, foram confeccionados tramites legais por meio do estabelecimento das etapas 

do processo administrativo de regularização fundiária de propriedades rurais e urbanas, 

conforme determinações constantes na Lei n° 13.465/2017.  
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5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

5.1. Cenário da Zona Rural de Arapiraca 

 

O Município de Arapiraca caracteriza-se por possuir uma economia 

predominantemente rural, marcada por um sistema de produção mini fundiário, baseado na 

agricultura familiar, de subsistência, associado à diversidade de culturas e criações, com 

destaque para o cultivo de feijão de cor, milho, mandioca e de hortaliças (OLIVEIRA, 2007; 

FIRMINO, 2016; FGV, 2018). Nesse cenário, em 2008, a Agenda 21 de Arapiraca elencou 26 

comunidades rurais como responsáveis por 80% da produção que abastece o Estado, 

conferindo à cidade destaque nas feiras livres (ROMÃO et al., 2008).  

As Tabelas 1 e 2 corroboram com mais detalhes essa característica da região, na 

medida em que se observa que no ano de 2006, dos 4.461 estabelecimentos agropecuários, 

cerca de 90% possuíam até 50 ha, enquadrados, portanto, na classe de pequenos proprietários 

de terra, segundo o critério de possuir até quatro módulos fiscais do Município, 

correspondente a extensão de até 60 há para o Município de Arapiraca (BRASIL, 1993; 

INCRA, 2013). E em 2017 com mais relevância, quando dos 2.930 estabelecimentos, 2.877, 

ou seja, 98% possuíam até 50 ha. 

Partindo-se da análise dos dados colhidos do IBGE, Censos Agropecuários 2006 e 

2017, pode-se encontrar algumas evidências sobre a relação da ocupação na zona rural do 

Município e alterações na atividade agropecuária. De modo geral, segundo comparação entre 

os resultados dos dois Censos Agropecuários, houve uma redução de cerca de 92 mil ha na 

área total dos estabelecimentos agropecuários e redução de mais de 2 mil unidades de 

estabelecimentos agropecuários. Associado ao levantamento de que cerca de 5 mil pessoas 

deixaram de ocupar atividades agropecuárias (Tabela 1).  

 

Tabela 1 - Número e área total dos estabelecimentos agropecuários e pessoas envolvidas em atividade 
agropecuária no Município de Arapiraca, nos anos de 2006 e 2017. 

      Censo Agropecuário 
 2006 2017 Redução (%) 

Número de estabelecimentos agropecuários 4.461 2.930 34,3 
Área total dos estabelecimentos (ha) 106.085 13.195 87,5 
Número de pessoas em atividade agropecuária 13.847 8.822 36,3 
Fonte: IBGE, Censo Agropecuário 2006 e 2017. 

 

Verifica-se também que a redução, de número e área de estabelecimentos, foi mais 

acentuada nas terras acima de 50 ha (Tabela 2), o que pode se supor que tenha havido uma 
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maior facilidade de transação de imóveis com um número menor de proprietários envolvidos, 

mas detentores de uma maior extensão de área. 

 
Tabela 2 - Área de estabelecimentos agropecuários segundo a extensão da propriedade rural  no 
Município de Arapiraca, nos anos de 2006 e 2017. 
Grupos de área total dos estabelecimentos Número de estabelecimentos/Censo Agropecuário 

 2006 2017 Redução (%) 
Pequena Propriedade 

Mais de 0 a menos de 0,1 ha 39   19   48,71 
De 0,1 a menos de 0,2 ha 154   88   42,86 
De 0,2 a menos de 0,5 ha 733 497   32,20 
De 0,5 a menos de 1 ha 1.292 905   29,95 
De 1 a menos de 2 ha 791 577   27,05 
De 2 a menos de 3 ha 250 204   18,40 
De 3 a menos de 4 ha 238 180   24,37 
De 4 a menos de 5 ha 101   71   29,70 
De 5 a menos de 10 ha 189 203     7,41 
De 10 a menos de 20 ha 119   70   41,18 
De 20 a menos de 50 ha 90   63   30,00 
Total (unidades)  3.996 2.877 28 
Total (ha)  8.530 7.366 13 

Média Propriedade 
De 50 a menos de 100 ha 63   22   65,08 
De 100 a menos de 200 ha 83   14   83,13 
Total (unidades)  146 36 75 
Total (ha)  16.190 3.573 78 

Grande Propriedade 
De 200 a menos de 500 ha 71     5   92,96 
De 500 a menos de 1.000 ha 27     1   96,30 
De 1.000 a menos de 2.500 ha 9 - 100,00 
De 2.500 a menos de 10.000 ha 6 - 100,00 
De 10.000 ha e mais - - - 
Total (unidades)  113 6 94 
Total (ha)  80.062 - - 
Produtor sem área 206   11   94,66 
Fonte: IBGE, Censo Agropecuário 2006 e 2017. 

 

Observa-se, outrossim, e com maior preocupação, o risco ao meio ambiente natural, 

tendo em vista os registros de redução das extensões de áreas com matas e florestas naturais 

com uso de Áreas de Preservação Permanente (APP) e de Reserva Legal (RL), 

correspondendo a uma diminuição de mais de 1.600ha de área (Tabela 3). 
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Tabela 3 - Número e área dos estabelecimentos agropecuários por grupos de atividade econômica no Município 
de Arapiraca, nos anos de 2006 e 2017. 

Panorama da agricultura no Município de Arapiraca Representatividade em 
Alagoas (%) 

Número de estabelecimentos 2006 2017 2006 2017 
Lavoura Permanente    312      58 1,30 0,25 
Lavoura Temporária 3.888 2.670 4,40 3,41 
Pastagem (natural, degradada e em boas 
condições) 

   775    654 1,20 1,05 

Matas e Florestas Naturais uso APP ou RL     14      24 0,30 0,30 
Área dos estabelecimentos (ha)     

Lavoura Permanente   4.807      66   5,60 0,15 
Lavoura Temporária 75.353 4.734 10,00 1,03 
Pastagem (natural, degradada e em boas 
condições) 

15.016 6.820   1,70 0,83 

Matas e Florestas Naturais uso APP ou RL   1.726     49   1,60  0,006 
Fonte: IBGE, Censo Agropecuário 2006 e 2017. 

 

O estudo realizou levantamento do uso do solo referente aos anos de 2006 e 2016, 

consistentes na análise dos usos existentes na zona rural do Município, considerando o 

perímetro declarado na Lei nº 2.470/06 e todo o território da cidade (Tabelas 4 e 5 e Mapas 3 

e 4). A partir da Tabela 4 se pode observar que a redução da zona rural pós-perímetro, foi 

mais acentuada no uso de vegetação e uso de lavoura, enquanto que as áreas de pastagem, 

urbano rarefeito e urbanizada obtiveram aumento e passaram a ser registradas áreas de uso 

para loteamento, sítio industrial, vegetação capoeira e campo sujo.  

 

Tabela 4 - Dados do uso do solo da zona rural do Município de Arapiraca, nos anos de 2006 e 2016, 
calculados a partir do perímetro de 2006. 

Uso do Solo Zona Rural de Arapiraca – A partir do perímetro de 2006 
 2006 2016 

Usos Área (ha) (%) Área (ha)  (%) 
Vegetação 3.417,95 12,2 1.087,42 4,54 

Lavoura 14.974,29 53,45 9.653,57 40,29 

Pastagem 9.179,20 32,76 12.344,75 51,52 

Urbano rarefeito 119,28 0,43 345,98 1,44 

Área Urbanizada 28,13 0,1 57,06 0,24 

Solo exposto 74,86 0,27 125,42 0,52 

Corpos d'Água 222,24 0,79 199,95 0,83 

Loteamento - - 0,34 0,00 

Indústria - - 9,53 0,04 

Capoeira - - 135,48 0,57 

Campo Sujo - - 2,46 0,01 

Totais 28.015,95 100,00 23.961,96 100,00 
Fonte: Autora, 2019. 
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O cenário é o mesmo se considerado o território como um todo (Tabela 5), sendo que 

observada redução da área de corpos d’água e o registro de loteamentos já em 2006, por 

abranger a região do centro urbano. O aumento do uso para pastagem poderia ser uma 

exceção à hipótese de perda das áreas de agropecuária, no entanto, esse dado contradiz o do 

IBGE, que aponta redução das atividades de pecuária que carecem de maiores extensões de 

terras (pastagens), como a criação de bovinos (Tabela 7).  

 

Tabela 5 – Dados do uso e ocupação do solo do território de Arapiraca, nos anos de 2006 e 2016. 
Uso do Solo Território de Arapiraca 

 2006 2016 
Classes Área (ha) (%) Área (ha) (%) 

Vegetação 4042,48 11,68 1377,98 3,97 
Lavoura 17411,5 50,33 12648,87 36,57 
Pastagem 10092,41 29,18 15798,98 45,67 
Urbano rarefeito 166,4 0,47 678,44 1,95 
Área urbanizada 2114,53 6,11 2356,72 6,82 
Solo exposto 281,7 0,82 290,24 0,84 
Corpos d’água 342,73 0,99 310,23 0,89 
Loteamento 143,38 0,42 853,14 2,47 
Indústria - - 37,43 0,11 
Capoeira - - 181,95 0,52 
Campo Sujo - - 61,13 0,17 
Total 34595,13 100,00 34595,11 100,00 
Fonte: Autora, 2019. 

 

Além disso, pela comparação dos Mapas 3 e 4, observa-se que o aumento da área de 

pastagem foi mais notório nas áreas das franjas entre os perímetros urbanos de 2006 e 2016, o 

que se pode supor tratar, na realidade de áreas de especulação imobiliária, mas identificadas 

pela análise de satélite como pastagens (SOUZA, 2003; AMARO, 2016). Nota-se, ainda, que 

algumas áreas antes caracterizadas como de solo exposto, no período seguinte tornaram-se 

urbanas ou de uso industrial (Mapas 3 e 4), o que também pode indicar o futuro uso das áreas 

caracterizadas em 2016 como solo exposto, de vegetação capoeira e de campo sujo, já que 

não são destinadas especificamente a alguma atividade agropecuária. Souza (2003), traduz o 

pensamento da especulação imobiliária: 

 

O que pode confundir é que na franja rural-urbana, muitas vezes a face visível do 
espaço (a paisagem) continua tendo um aspecto "rural", às vezes até belamente 
bucólico - algumas plantações, muito verde, grandes espaços servindo de pastagem 
para algumas cabeças de gado - quando, na verdade, por trás disso se verifica uma 
presença insidiosa e cada vez mais forte da "lógica" urbana de uso do solo. Grandes 
áreas servindo de pastagem para umas tantas cabeças de gado, por exemplo, nada 
mais são, frequentemente, que uma "maquiagem" para glebas mantidas como 
reserva de valor por empreendedores urbanos; são, assim, terras de especulação, "em 
pousio social", por assim dizer, e que serão convertidas, depois de muitos anos ou 
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mesmo após algumas décadas, em loteamentos populares ou condomínios fechados 
de alto status, dependendo da localização (SOUZA, 2003, p.27-8). 

 

O mapeamento do uso do solo da zona rural demonstra ainda que esta área, a partir do 

perímetro 2006 sofreu uma redução de 4.053,99 ha (Tabela 4), enquanto houve um 

crescimento de usos urbanos de 265,5 ha, entre os usos urbano rarefeito, urbanizado, 

loteamento e indústria. Se incluídos os usos do solo exposto, capoeira, campo sujo e 

pastagem, como áreas potencialmente urbanas, o salto seria para 3.619,55 ha, aproximando-se 

da extensão de redução da zona rural. Em paralelo, de acordo com dados do IBGE, esse 

mesmo período foi marcado pela redução em 87% da área total dos estabelecimentos 

agropecuários (Tabela 1). 

 Noutro giro, na dinâmica de uso nos dez anos seguintes à aprovação do Plano Diretor, 

observa-se uma mudança nos padrões da agropecuária local, havendo um aumento de culturas 

e criações específicas, como o cultivo de abacaxi e graviola e das criações no ramo dos 

galináceos, ovinos e equinos. No entanto, houve redução da produção da maior parte dos 

cultivos na agricultura e dos efetivos na pecuária, conforme reprodução dos dados mais 

relevantes nas Tabelas 6 e 7.  

Sobre a produção de abacaxi, registrou-se mais de 50 estabelecimentos, uma média de 

mais de 37 ha de área colhida e uma diferença de mais de 800 mil frutos produzidos. 

Surgiram mais 6 estabelecimentos de cultivo de goiaba, mas a quantidade produzida caiu em 

cerca de 7 toneladas (t). O número de estabelecimentos que produzem graviola sofreu uma 

redução, acompanhado pela quantidade produzida, registrando-se menos 11 mil frutos (Tabela 

6). 

De outro lado, o cultivo de feijão de cor, fumo em folha seca, mandioca e milho em 

grão obtiveram uma redução significativa no período de dez anos. Houve uma queda de mais 

de 400 estabelecimentos produtores de feijão, de mais de 700 estabelecimentos produtores de 

fumo, de mais de 700 estabelecimentos de mandioca e de mais de 100 de milho. A extensão 

da área colhida de feijão, fumo, mandioca e milho reduziu, respectivamente, em mais de 7, 

21, 13 e 3 mil ha. 

Em 2006, Arapiraca representava 5% da área de estabelecimentos agropecuários do 

Estado, caindo agora para menos de 1%, ou seja, são cerca de 13mil ha a menos. A produção 

de fumo em folha, que representava 58%, hoje representa 14% da produção do Estado, 

apenas. A produção de mandioca, que era de 30%, caiu para apenas 5% no comparativo entre 

os dois últimos Censos Agropecuários. 
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Tabela 6 - Número de estabelecimentos, produção anual e representatividade no Estado, das principais culturas 
produzidas no Município de Arapiraca, nos anos de 2006 e 2017. 

Número de estabelecimentos produtores Representatividade em Alagoas 
(%) 

       2006    2017     2006 2017 
Alface 169 139 38,70 19,70 
Cebolinha 137 119 35,50 18,40 
Coentro 176 164 32,80 14,60 
Couve 53 65 35,30 14,40 
Berinjela 20 13 42,50 20,90 
Pimentão 57 44 17,30 10,60 
Repolho 3 9 6,10 30,00 
Tomate 15 7 7,30 2,30 
Abacaxi 33 85 6,00 5,20 
Feijão de cor 1.217 724 3,10 2,02 
Fumo em folha seca 1.608 844 14,20 11,20 
Mandioca 1.287 531 5,50 2,60 
Milho em grão 1.013 869 1,90 2,10 
Goiaba (com mais 50 pés) 4 10 12,10 10,10 
Graviola (com mais 50 pés) 11 8 5,20 3,40 
     

Produção anual     
Alface (t) 2.003 2.178 58,00 50,20 
Cebolinha (t) 833    259 25,70 25,90 
Coentro (t) 3.426 5.158 44,00 47,60 
Couve (t) 11.484    593 96,60 50,80 
Berinjela (t)        164     60 90,10 85,70 
Pimentão (t)     2.833    405 86,10 43,60 
Repolho (t)          20    233 8,80 95,10 
Tomate (t)      2.353    145 89,70 33,00 
Abacaxi (mil frutos)         291 1.163   0,70   7,79 
Feijão (t)      2.736      83   2,40   0,91 
Fumo em folha seca (t)    28.431    967 58,60 14,07 
Mandioca (t) 150.112 8.141 30,30   5,45 
Milho (t)     4.451 1.842   2,70   4,80 
Goiaba (t)         50      43 25,70 11,74 
Graviola (mil frutos)         74    63 13,90   2,79 
Fonte: IBGE, Censo Agropecuário 2006 e 2017. 

 

Apesar da diversidade, o milho, o feijão, o fumo e a mandioca são produtos 

historicamente relevantes na economia da cidade, sendo a mandioca o principal produto do 

comércio durante muito tempo, depois substituída pelo fumo, mas que até recentemente, após 

retomar uma posição importante, ainda possuía um grande número de casas de farinha 

(OLIVEIRA, 2007; FIRMINO, 2016).  

Segundo levantamento da Prefeitura, em 2010 Arapiraca era responsável por cerca de 

35% da área de cultivo de mandioca da região do agreste alagoano; de 32,5% da área de 

fumo; de cerca de 18% das culturas temporárias; 66% da produção de abacaxi; 27% da 
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produção de feijão. E, ainda, era a cidade com maior número de comunidades rurais que se 

destinam a produção de horticulturas (FIRMINO, 2016). 

Vislumbra-se também queda em alguns dos cultivos de horticulturas, com destaque 

para o de cebolinha, couve, berinjela, pimentão e tomate, plantios estes incentivados pelo 

Plano Diretor, ao prever uso manejado de áreas incluídas no Projeto Cinturão Verde 

(ARAPIRACA, 2006). 

Oliveira discorre sobre o Projeto Cinturão Verde: 

 

(...) consiste na produção de olerícolas, principalmente folhosas: alfaces, couve, 
cebolinha e coentro, além de pimentão, berinjela, tomate, repolho e pimenta, 
beneficiando cerca de 200 famílias. Previsão de produção de 6.4 toneladas/ano, que 
visam suprir o mercado interno e são exportados principalmente para Maceió e os 
estados de Sergipe e Bahia (SEMAG, 2003, p. 5). São culturas que promovem o 
desenvolvimento da região e absorvem a mão-de-obra local. São atividades 
praticadas por pequenos proprietários, arrendatários ou meeiros que dispõe de área 
que na sua maioria não ultrapassam 10 hectares (...) o Cinturão Verde surge na 
prática como resultado do processo de desarticulação da cadeia produtiva do fumo 
em Arapiraca.  (OLIVEIRA, 2007, pp. 54 a 55 e 63). 
 

A partir de dados do CEASA/AL, retrata-se que a evolução do comércio atacadista 

alagoano de certas hortaliças tem origem exclusiva no cinturão verde de Arapiraca 

(OLIVEIRA, 2007).  E, após estudo in loco, com apoio de questionários e entrevistas, o 

mesmo autor pôde concluir: 

 
O que se vislumbra com as comunidades envolvidas com o Projeto Cinturão Verde, 
em primeiro lugar é a melhoria das condições de vida, tanto social como econômica, 
isso foi confirmado pelas respostas dos produtores, quando mais de 90% afirmaram 
que a situação melhorou com a implantação do projeto. Os objetivos iniciais 
propostos foram alcançados, mantendo o sistema de produção agrícola centrado na 
estrutura minifundiária, característica do município, consolidando-se como uma 
alternativa para a agricultura familiar, evitando o êxodo rural, minimizando o 
processo acentuado de favelização nas cidades, gerando emprego e renda que 
permitem a permanência e a sobrevivência das famílias no campo (OLIVEIRA, 
2007, p. 93). 

   

Na pecuária, apesar de pequeno, houve aumento de equinos, com 146 efetivos a mais 

que no ano de 2006, sendo que com uma redução de 58 estabelecimentos criadores. 

Registrou-se um crescimento de cerca de 1.300 efetivos de ovinos e de mais de 100 novos 

estabelecimentos. Apesar de ter havido uma redução de cerca de 39 estabelecimentos 

agropecuários no último censo, quando comparado ao ano de 2006, percebeu-se um aumento 

expressivo no número de galináceos, com mais 790 mil efetivos e um aumento de cerca de 14 

milhões de ovos de galinha.  
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A redução na pecuária, dentre as mais expressivas, ocorreu nas espécies de bovinos e 

suínos que, respectivamente, sofreram redução de cerca de 35% e 77%. Quanto aos números 

de estabelecimentos de atividades pecuárias, salvo os de caprinos, ovinos e de ovos de 

galinha, todos apresentaram redução: queda de cerca de 290 estabelecimentos de bovinos, 

redução de 58 estabelecimentos de equinos, 78 de muares, 154 de suínos e 37 de galináceos. 

De caprino, mais 26 estabelecimentos, mais 126 de ovinos e mais 76 de ovos de galinha 

(Tabela 7).  

 

Tabela 7 - Número de estabelecimentos, efetivos, produção anual e representatividade no Estado, das atividades 
pecuárias no Município de Arapiraca, nos anos de 2006 e 2017. 

Número de estabelecimentos produtores Representatividade em Alagoas 
(%)  

  2006 2017 2006 2017 
Bovinos 860 565 1,90 1,39 
Caprinos 80 106 2,40 2,79 
Equinos 231 173 1,00 0,94 
Muares 150 72 2,60 1,43 
Ovinos 77 203 0,60 0,37 
Suínos 292 138 1,80 1,43 
Galináceos 658 621 1,30 1,37 
Ovos de Galinha 248 324 0,80 1,10 

     
Atividade pecuária     

Efetivos de bovinos 15.944 10.377 1,70 1,30 
Efetivos de caprinos 749 636 2,10 1,70 
Efetivos de equinos 703 849 1,50 1,90 
Efetivos de muares 165 87 1,80 1,20 
Efetivos de ovinos 645 1.950 0,40 1,00 
Efetivos de suínos 13.040 3.021 13,90 5,00 
Efetivos de galináceos 1.294 790.000 23,10 20,49 
Ovos de galinha (mil dúzias) 13.394 27.445 53,60 87,70 
Litros de leite de vaca/ano 
(Lx1000) 

1.864 1.638 1,00 0,94 

Fonte: IBGE, Censo Agropecuário 2006 e 2017. 
 

Na pecuária, a maior parte dos dados apresentaram pequena redução, mas a queda 

mais acentuada deu-se no número de efetivos de suínos, quando em 2006 representava 13,9% 

da criação no Estado e em 2017 caiu para apenas 5%. Em relação a representação de 

Arapiraca na criação de galináceos, apesar da pequena redução de efetivos, de 23% para 20%, 

houve um pequeno aumento em relação ao número de estabelecimentos produtores de ovos de 

galinha, de 0,8% para 1,1%, e um salto significativo da quantidade de ovos de galinha 

produzidos, de 53,6% para 87,7% da produção estadual. 

Inobstante algumas culturas apresentarem crescimento, a redução das demais 

atividades agropecuárias combinada com a ausência de uma política pública rural eficaz 
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parece uma tendência prejudicial do ponto de vista econômico, social e ambiental e ressalta 

uma intensificação de pessoas que passaram a residir em zona urbana. A prova disto são os 

registros, no mesmo período de dez anos, de aumento de usos urbanos na zona rural, sem 

qualquer planejamento municipal (Tabela 3 e Mapas 3 e 4). 

Em estudo recente da Fundação Getúlio Vargas, sobre o perfil socioeconômico do 

Município de Arapiraca, ressalta-se a importância da cidade para o abastecimento de grande 

parte das hortaliças folhosas na CEASA da capital, importância para a produção leiteira do 

Agreste e do Estado, sua produção bem sucedida no setor de frutas, com destaque para o 

abacaxi, bem como sua tradicional diversidade de cultivos e criações, justificada pela 

característica da estrutura fundiária fragmentada em pequenas propriedades, com destaque 

para produção de mandioca, fumo e criação de aves, caprinos, ovinos e bovinos (FGV, 2018). 

Os resultados são, portanto, alarmantes para a economia da própria cidade, das 

circunvizinhas e do Estado de Alagoas (OLIVEIRA, 2007; FIRMINO, 2016) e demonstram 

também o risco diante da representatividade das atividades agropecuárias do Município de 

Arapiraca face o abastecimento do Estado de Alagoas.  

 

5.2. Alterações dos Perímetros Urbanos no Período de 2006 e 2016 

 

Os Mapas 3 e 4, a partir da observação das legendas de usos urbanos (área urbanizada, 

urbano rarefeito e loteamento), permitem uma visão macro do crescimento urbano 

desordenado ocorrido entre os períodos de 2006 e 2016, ano de aprovação do Plano Diretor e 

quando deveria ser revisado, respectivamente. Esse período foi marcado pela alteração, via lei 

municipal, dos perímetros urbanos, sendo duas em 2006, outra em 2011 e a mais recente em 

2016 – Lei Municipal nº 2.424/2006; Lei Municipal nº 2.470/2006; Lei Municipal nº 

2.770/2011; Lei Municipal nº 3.238/2016 (Apêndice A). A última alteração do perímetro 

definiu, ainda, as chamadas “Ilhas Urbanas Isoladas”, situadas inteiramente na zona rural, 

mais afastadas da zona urbana, algumas, inclusive, nos limites do território municipal2.  

                                                        
2 A pesquisa obteve, via canal de acesso à informação da Câmara Municipal de Arapiraca, às cópias integrais dos 
processos legislativos das leis municipais nº 2.470/06, 2.770/11 e 3.238/16 que são constituídos, basicamente, 
pela mensagem do Executivo como documentação inicial, juntamente, com cópia do projeto de lei, em seguida 
com pareceres de comissão especializada, responsável pela análise anterior à votação. Apenas um deles possui 
parecer jurídico da assessoria da câmara e em um deles, aprovado em caráter de urgência, não foi submetido à 
comissão especializada, aprovado com parecer de relator especial. Após parecer, o processo segue para votação 
da casa e retorna ao Executivo para sanção. Na esfera do Poder Executivo, obteve-se acesso apenas ao processo 
administrativo do projeto de lei que resultou na lei municipal nº 3.238/16, não localizados os demais pelo setor 
competente. 
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A delimitação desses perímetros permite a análise dos usos permitidos do solo, tendo 

em vista que o perímetro urbano é a linha divisória entre a zona contínua urbana e a rural. 

Para fins tributários e urbanísticos, entende-se que o perímetro urbano abrange a área de 

edificação contínua, demarcada por lei municipal, bem como as áreas adjacentes que 

contenham pelo menos dois dos equipamentos listados no Código Tributário Nacional – CTN, 

em seu Art. 32, §1º (BRASIL, 1976; SILVA, 2015). A partir dessa delimitação e qualificação 

é que se poderá atribuir funções e usos das propriedades e respectivas restrições urbanísticas 

prescritas em lei. Com mais clareza, o disposto no próprio Plano Diretor de Arapiraca:  

 

Art. 56. O objetivo da delimitação é controlar e direcionar o adensamento urbano, 
em especial nas áreas centrais melhor urbanizadas, adequando-o à infraestrutura 
disponível e induzindo a ocupação de imóveis não utilizados e subutilizados 
(ARAPIRACA, 2006). 

 

A pesquisa analisa, todavia, que a expansão dos perímetros e a implantação de alguns 

usos urbanos, colhidos pelo estudo como representativos, não seguiram um planejamento 

atento à legislação federal, bem como modificaram as pretensões do legislador do Plano 

Diretor. Isso porque, o mapeamento do uso e ocupação do solo demonstra que as alterações 

do perímetro não atenderam à realidade de usos e consistiram em mudar de lugar os vértices 

do polígono, sem quaisquer disposições sobre restrições de usos, planejamento dos serviços 

públicos demandados, nem sobre instrumentos urbanísticos de direcionamento e controle da 

ocupação do solo. Não se visualiza no levantamento um uso urbano intenso e consolidado que 

demandasse uma declaração de aumento da área urbana, isto é, apesar de crescente, o uso 

urbano já era e continua a ser disperso desde 2006. Prova disso a comparação entre os anos de 

2006 e 2016 dos usos rurais às margens de todos os perímetros (Mapas 3 e 4). Surge assim o 

questionamento sobre o interesse público na edição das referidas leis municipais.  
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Mapa 3 - Uso e Ocupação do Solo do Município de Arapiraca, ano 2006. Fonte: Autora, 2019. 
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Mapa 4 - Uso e Ocupação do Solo do Município de Arapiraca, ano 2016. Fonte: Autora, 2019. 
 

Em estudo sobre as cidades que crescem horizontalmente de modo injusto, Santoro et 

al. (2010) destacam: 
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Desenvolvemos a hipótese de que as cidades têm ampliado suas manchas urbanas, 
pressionadas, sobretudo, pelos interesses imobiliários e fundiários. A análise do 
recente ciclo de planos diretores elaborados pós-Estatuto da Cidade (Lei Federal nº 
10.257/01) dá exemplos de diversas cidades no estado de São Paulo que estão 
estimulando o espraiamento urbano, inclusive algumas onde ocorreu uma 
diminuição da população (SANTORO et al.,  2010).  
 

E alertam: 

 

A expansão da mancha urbana significa, para as prefeituras, além da possibilidade 
de cobrar o IPTU, a necessidade de extensão de serviços urbanos e a construção e 
manutenção de novos equipamentos, entre outras despesas. Além disso, muitas 
vezes, a abertura de novos parcelamentos periféricos ocorre simultaneamente a 
dinâmicas de esvaziamento populacional, subutilização e deterioração do parque 
edificado de áreas centrais, esvaziando áreas onde o estado já investiu, implantando 
infraestrutura e equipamentos sociais, que continuam requerendo manutenção. 
Quase nunca novos parcelamentos periféricos estão vinculados à escassez de 
imóveis urbanos, sendo comum verificar municípios onde há milhares de lotes 
vazios ao mesmo tempo em que a implantação de novos loteamentos é intensa 
(SANTORO et al., 2010). 

 

O Plano Diretor de Arapiraca traçou o planejamento do território segundo zonas de 

uso e ocupação do solo, tudo segundo diagnósticos e sob o manto da democracia participativa, 

diretriz posta no Art. 2º, inciso II do Estatuto da Cidade. Os mapas integrantes do Plano são 

fruto, portanto, desses estudos. Pela relevância econômica, social e administrativa da norma, 

sua aprovação e revisão submetem-se a participação popular, atribuindo-lhes rigidez e 

segurança, nos termos do Art. 40, §4º do Estatuto da Cidade (BRASIL, 2001). Assim, por ser 

o instrumento básico de planejamento urbano (BRASIL, 1988), pela doutrina do 

escalonamento das normas e, sobretudo, pelo procedimento legislativo a que se submete, as 

leis municipais posteriores são hierarquicamente inferiores ou, caso pretendam alterá-lo ou 

revoga-lo, submetem-se aos mesmos procedimentos legislativos de aprovação, conforme 

critério da superioridade ou hierárquico (TEMER, 1998). Assim, os atos municipais 

contrários às normas do plano diretor estão sujeitos à nulidade ou controle de legalidade. 

Em 13 de dezembro do mesmo ano o Poder Executivo Municipal apresentou à Câmara 

o projeto que resultou na Lei nº 2.470/06 e, na exposição dos motivos, justifica a expansão 

urbana pela topografia plana do território e aquecimento do mercado com a chegada da 

universidade federal de Alagoas. Apesar de não constar no processo legislativo pareceres 

técnicos no âmbito da Administração, afirma que os técnicos do Município propuseram a 

ampliação da zona urbana para adequação do desenvolvimento urbano a uma nova estrutura 

organizacional do uso do solo urbano, solicitando-se, ao final, a tramitação do processo em 
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regime de urgência. Antes da votação da casa, o parecer do relator especial fundamenta que 

“a matéria encontra respaldo dentro das normas legais vigentes, e diante de sua importância 

para o Município de Arapiraca, o relator opina favorável pela aprovação da mesma.”.  

Não há, portanto nos autos do legislativo, nem mesmo no parecer do relator, 

informações sobre as razões concretas de modificação ou mesmo correção de matéria já 

tratada na Lei nº 2.424 daquele mesmo ano (Plano Diretor), assim como não está registrado o 

quórum de aprovação a que foi submetido o projeto, nem se houve participação popular em 

alguma das esferas, nem qualquer menção às regras de uso e ocupação que passariam a ser 

adotadas (Tabela 8). 

 

Tabela 8 - Requisitos legais para alteração do perímetro urbano previsto no Plano Diretor, análise das Lei 
Municipais nº 2.470/2006 e nº 2.770/2011, do Município de Arapiraca. Fonte: BRASIL, 1988 & 2001 (adaptado 
pela autora). 

Leis nº 2.470/06 e 2.770/11 
Requisitos Processo Base Legal Atendimento 
Participação popular Art. 40, §4º, I, EC Não 

Participação de associações 
representativas de segmentos da 

comunidade 

Art. 29, XII, CF c/c Art. 40, 
§4º, I, EC 

Não 

Publicidade e acesso aos 
documentos e informações 

produzidos 
Art. 40, §4º, II e III, EC Não 

 

De acordo com informações colhidas em conversas na secretaria municipal de 

urbanismo, o Plano Diretor foi deficiente ao não definir com exatidão o zoneamento, nem ser 

entregue à época um produto para implantar no sistema de geoprocessamento do Município, 

resumindo-se nas imagens em pdf anexas ao texto legal, razão pela qual se justificou a edição 

da lei no mesmo ano, após contratação de empresa especializada para o levantamento da base 

cartográfica municipal. Não se sabe, no entanto, por que nesse segundo momento se 

descreveu apenas o polígono e não foi aproveitada a mesma oportunidade da contratação, para 

também georreferenciar as zonas urbanas e especiais definidas no Plano e, concomitante, a 

regulamentação de seus usos. Ainda assim, vislumbra-se no Mapa 5 e de acordo com datas da 

concessão dos alvarás, que os Parcelamentos nº 1, 2, 3, 4, 5 e 6 descumpriram o perímetro da 

lei nº 2.470/06, ilustração mais detalhada nos Apêndices D a F. 

Numa nova oportunidade de ordenação do território, aos 21 de junho de 2011, o 

Executivo apresenta o projeto de lei da, hoje vigente, Lei Municipal de Parcelamento do Solo, 

sob nº 2.770, ocasião em que também ampliou o perímetro urbano, justificada pela “elevada 

concentração de população na área urbana (mais de 80%), com forte tendência de elevar esse 
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percentual, havendo necessidade urgente em disciplinar o uso do solo urbano e, ao mesmo 

tempo, ampliar o perímetro urbano.”. O parecer da Comissão de Constituição e Justiça 

concluiu pela constitucionalidade do projeto, fundamentando-se “sua relevância para acelerar 

o processo evolutivo de Arapiraca, que segundo dados, cresceu de forma rápida e acumulou 

problemas comuns a outros municípios, e vive um momento de grande investimento na 

urbanização (...)”. Em parecer conjunto as comissões de Obras e Serviços Públicos e de 

Desenvolvimento Sustentável – Meio Ambiente e Agricultura foram favoráveis ao projeto por 

“favorecer as funções sociais da cidade e garantir o bem estar de seus munícipes, haja vista 

que Arapiraca vive um momento de grande investimento na área de urbanização, havendo 

necessidade de disciplinar o uso do solo.”. 

Mais uma vez, não consta no processo legislativo comprovação das razões para 

modificação ou mesmo correção de matéria já tratada no Plano Diretor, não está registrado o 

quórum de aprovação a que foi submetido o projeto, nem se houve participação popular em 

alguma das esferas, nem qualquer menção às regras de uso e ocupação que passariam a ser 

adotadas (Tabela 8). A única regra de zoneamento faz uma referência confusa ao prever no 

anexo II apenas os parâmetros de percentual mínimo de áreas públicas e dimensões de testada 

e profundidade do lote de acordo com as categorias “A”, “B”, “C” e “D”, remetendo-se ao 

Art. 12 para explicar cada uma, mas que não está categorizado da mesma forma (incisos I a 

IV). Além disso, acaba por restringir a divisão do território em quatros espécies de zonas, 

quando o Plano elenca dezesseis espécies de zonas entre urbanas e especiais, além das cinco 

rurais. A Lei nº 2.770/11, portanto, ampliou o perímetro urbano definido em 2006, porém não 

tratou do zoneamento dessa nova área, nem regulamentou as zonas trazidas pelo Plano 

Diretor. Ainda assim, conforme Mapa 5 e de acordo com datas da concessão dos alvarás, 

verifica-se que os Parcelamentos nº 9, 16, 19, 20 e 21, descumpriram o perímetro de 2011, 

ilustração mais detalhada no Mapa 13 e nos Apêndices H, M e N.  

Todavia, o Art. 29, inciso XII da CF preceitua haja a cooperação de associações 

representativas no planejamento municipal (BRASIL, 1988) e o Estatuto da Cidade, que em 

seu Art. 40, §4º prescreve aos Poderes Legislativo e Executivo, quando da elaboração ou 

revisão do Plano Diretor, seja garantida a participação popular, a publicidade e acesso dos 

documentos e informações produzidos nesses processos (BRASIL, 2001). 

Posteriormente, em agosto de 2016, foi apresentada a proposta que resultou na Lei nº 

3.238, denominada de lei das ilhas urbanas, mas que também dispôs sobre ampliação do 

perímetro urbano central. A mensagem do Executivo justifica a necessidade do projeto em 

razão da não delimitação dos perímetros das ilhas pela Lei nº 1.450/85, que as instituiu, nem 
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pela Lei do Plano Diretor, que as ratificou. Motiva, ainda, a necessidade de redefinição do 

perímetro urbano central “para inclusão da área onde está sendo construído o prédio do curso 

de medicina da Universidade Federal de Alagoas e o Residencial Agreste dentro do referido 

perímetro (...)”. Conclui, assim, que o projeto possui também “importância para a 

regularização fundiária de todos os assentamentos e ocupações informais já consolidados 

(...)”. Em parecer da assessoria jurídica da Câmara, opinou-se pela constitucionalidade e 

legalidade do projeto, por entender tratar de matéria de interesse local, afeta à competência 

municipal. O parecer conjunto das comissões de Constituição e Justiça, de Obras e Serviços 

Públicos e de Desenvolvimento Sustentável foi favorável em virtude da relevância que reveste 

a matéria.  

A partir do acesso ao processo administrativo do projeto, isto é, o qual tramitou no 

âmbito do Executivo, puderam-se visualizar os seguintes documentos: listas de frequências 

com assinaturas de presentes em apresentação de discussões do projeto com as comunidades 

envolvidas (Vila São José, Vila São Francisco, Vila Capim, Vila Fernandes, Baixa da Onça, 

Cangandu e Pau Ferro das Laranjeiras); parecer da Procuradoria Municipal pelo 

indeferimento do projeto, em resumo, por inexistir estudos técnicos nos autos que atestassem 

a viabilidade de mudança do uso, estar em dissonância com o Plano Diretor e Estatuto da 

Cidade, alertando-se sobre o risco de onerar-se os cofres públicos com oferta de novos 

serviços públicos. Na ocasião, a parecerista informou a necessidade de diálogo com as 

discussões de revisão do Plano que estariam ocorrendo.  

Em resposta, a secretaria de urbanismo informa que a área abrangida pelo projeto foi 

objeto de vários estudos e, conforme oficiado às secretarias competentes, já dispunha de 

escolas, coleta de lixo, transporte, calçamento e asfalto nas principais vias, o que as 

caracterizavam como urbanas, nos termos do Art. 32 do Código Tributário Nacional. Ao final, 

a chefia da Procuradoria-Geral do Município entendeu pelo deferimento do projeto no que 

tange a delimitação do perímetro das ilhas urbanas, considerando a participação da 

comunidade, a existência dos serviços públicos e os estudos acostados, os quais se tratavam 

de imagens do Google Earth, memorial descritivo e levantamento planimétrico com 

coordenadas geográficas das áreas.  
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Mapa 5 - Restrições Urbanas versus Usos Urbanos, amostra de parcelamentos do solo com fins urbanos. Fonte: 
Autora, 2019. 
 

A Tabela 9 traça, portanto, os requisitos legais exigidos e os realizados no processo 

administrativo do projeto de lei. Merece destaque o que preceitua o Art. 42-B do Estatuto da 
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Cidade, incluído pela Lei nº 12.608/2012, que estabelece obrigações mínimas a serem 

atendidas por àqueles Municípios que pretendam ampliar seu perímetro urbano, entre elas, a 

necessidade de projeto específico com definição de diretrizes e áreas a serem utilizadas com 

infraestrutura, sistema viário, equipamentos e instalações públicas, urbanas e sociais e a 

definição de parâmetros de parcelamento, uso e ocupação do solo. 

 

Tabela 9 - Requisitos legais para alteração do perímetro urbano previsto no Plano Diretor, análise da Lei 
Municipal nº 3.238/2016, do Município de Arapiraca. Fonte: BRASIL, 2001 (adaptado pela autora). 

Leis nº 3.238/16 
Requisitos Base Legal Processo Administrativo 

Participação popular Art. 40, §4º, I, EC 

Listas de frequência das 
comunidades/ilhas, sem 

identificação dos 
subscreventes. 

Participação de associações 
representativas dos vários 
segmentos da comunidade 

Art. 29, XII, CF c/c Art. 40, 
§4º, I, EC 

Não consta nos autos. 
Algumas das assinaturas 
identificam representar a 
secretaria de urbanismo e 

Câmara de Vereadores. 4 das 
assinaturas identificam-se 

como moradores. 
Publicidade quanto aos 

documentos e informações 
produzidos 

Art. 40, §4º, II, EC Não consta nos autos. 

Estudos técnicos preliminares 
com ART 

Art. 2º, § único, V, Lei nº 
12.378/2010 c/c Art. 2º, Lei 

nº 6.496/1977 

Imagens do Google Earth, 
memoriais descritivos e 

levantamentos planimétricos 
com coordenadas geográficas 

das áreas. 

Demarcação do novo 
perímetro 

Art. 42-B, I, EC 

Memoriais descritivos e 
levantamentos planimétricos 
com coordenadas geográficas 

das áreas 
Delimitação das restrições à 

urbanização 
Art. 42-B, II, EC 

Não consta nos autos nem na 
lei publicada. 

Definição de diretrizes 
específicas e das áreas 

utilizadas para infraestrutura, 
sistema viário, equipamentos 

e instalações públicas, 
urbanas e sociais 

Art. 42-B, III, EC 
Não consta nos autos nem na 

lei publicada. 

Definição de parâmetros de 
parcelamento, uso e ocupação 

do solo 
Art. 42-B, IV, EC 

Não consta nos autos nem na 
lei publicada. 

Previsão de áreas para 
habitação de interesse social 

Art. 42-B, V, EC 
Não consta nos autos nem na 

lei publicada. 
Diretrizes e instrumentos 
específicos de proteção 

ambiental 
Art. 42-B, VI, EC 

Não consta nos autos nem na 
lei publicada. 

   
  Continua 



53 
 

  Conclusão 
Definição dos mecanismos de 
justa distribuição dos ônus e 
benefícios decorrentes do 

processo de urbanização do 
território de expansão urbana 

e a recuperação para a 
coletividade da valorização 

imobiliária resultante da ação 
do poder público. 

Art. 42-B, VII, EC 
Não consta nos autos nem na 

lei publicada. 

 

Isso posto, apesar de já expostos os descumprimentos nas Tabelas 8 e 9, propondo-se 

uma reflexão para discussão jurídica futura, que pende de aprofundamento do caso concreto3, 

parte-se para a noção de ato administrativo, segundo Celso Antônio Bandeira de Mello: 

 
“declaração do Estado (ou de quem lhe faça as vezes – como, por exemplo, um 
concessionário de serviço público), no exercício das prerrogativas públicas, 
manifestada mediante providências jurídicas complementares da lei a título de lhe 
dar cumprimento, e sujeitas a controle de legitimidade por órgão jurisdicional.” 
(2008, p. 382). 
 

Fala-se em ato perfeito (processo de formação concluído), válido (adequado aos 

requisitos estabelecidos no ordenamento) e eficaz (pronto para produção de seus efeitos). Os 

elementos de formação do ato, definidos na Lei nº 4.717/65, conduzem a análise de sua 

validade, podendo existir atos perfeitos, eficazes, mas inválidos (MELLO, 2008). Eis o objeto 

dessa parte da pesquisa: análise das leis municipais dos perímetros urbanos e vícios de 

validade dos atos que as resultaram, mais especificamente seus elementos forma, motivo e 

finalidade, segundo definição legal: 

 
Art. 2º São nulos os atos lesivos ao patrimônio das entidades mencionadas no artigo 
anterior, nos casos de: 
a) incompetência; 
b) vício de forma; 
c) ilegalidade do objeto; 
d) inexistência dos motivos; 
e) desvio de finalidade. 
Parágrafo único. Para a conceituação dos casos de nulidade observar-se-ão as 
seguintes normas: 
(...) b) o vício de forma consiste na omissão ou na observância incompleta ou 
irregular de formalidades indispensáveis à existência ou seriedade do ato; 
c) a ilegalidade do objeto ocorre quando o resultado do ato importa em violação de 
lei, regulamento ou outro ato normativo; 
d) a inexistência dos motivos se verifica quando a matéria de fato ou de direito, em 
que se fundamenta o ato, é materialmente inexistente ou juridicamente inadequada 
ao resultado obtido; 

                                                        
3 Em razão da impossibilidade de acesso aos processos administrativos de todas as leis, bem como na realização 
de diligências de esclarecimentos dos técnicos eventualmente evolvidos na apreciação, a discussão técnico-
jurídica não pôde se esgotar na presente pesquisa.  
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 e) o desvio de finalidade se verifica quando o agente pratica o ato visando a fim 
diverso daquele previsto, explícita ou implicitamente, na regra de competência 
(BRASIL, 1965). 

 

Verifica-se, portanto, aparente existência de vício de forma em todas as leis de 

perímetros supracitadas, tendo em vista a inobservância do procedimento de aprovação da lei 

que pretenderam revogar, qual seja, o Plano Diretor, de hierarquia superior, bem como por 

não observarem efetiva participação popular e/ou de associação de vários segmentos da 

comunidade, nem definirem as regras de uso e ocupação do solo do “novo” espaço urbano, 

nem utilizarem os documentos descritos no Art. 42-B do EC. Vislumbra-se também aparente 

ilegalidade do objeto das três leis, uma vez que estão em desacordo com as regras de uso e 

ocupação do plano diretor e, no caso da Lei 3.238/16, não atende os pressupostos do EC, em 

vigor desde 2012.  

Entende-se, outrossim, pela aparente inexistência dos motivos, considerando que, se o 

Plano Diretor preconiza que a função do perímetro é, em síntese, controlar o adensamento 

urbano e adequá-lo à infraestrutura disponível, no entanto, de acordo com os mapas de uso do 

solo (Mapas 3 e 4), as áreas abrangidas pela expansão dos perímetros eram, na realidade, 

predominantemente rurais, presume-se que alterar os perímetros não seria o resultado jurídico 

adequado. Por conseguinte, o aparente desvio de finalidade, na medida em que as alterações 

dos perímetros sem dispor sobre as normas gerais de interesse público, referentes ao 

zoneamento da área exercem impacto sobre bens públicos coletivos, sobretudo, quando há 

predominância do uso rural e risco de redução de bens ambientais, como as áreas de reserva 

legal a que são submetidos os imóveis rurais.  

Com a confecção dos Mapas 6 a 10 pretendeu-se adentrar nos usos existentes antes e à 

época da delimitação das ilhas urbanas e que motivaram a lei de 2016. Para tal, as imagens 

dos mapas de uso do solo de 2006 e 2016 foram ampliadas para abranger somente a áreas das 

ilhas, numa comparação dos usos entre esses anos de referência.  
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Mapa 6 - Uso e ocupação do solo, anos 2006 e 2016, das Ilhas Urbanas Canaã, Capim e São Francisco. Fonte: Autora, 2019. 
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A interpretação das imagens demonstra, assim, que, das ilhas originárias da Lei nº 

1.450/85 (Vila Canaã, Vila São Francisco e Vila São José), somente a Vila São Francisco 

(Mapa 6) não apresentou características urbanas em 2006 e somente a Vila São José (Mapa 7) 

o novo perímetro coincidia com os usos urbanos de 2016. Noutras palavras, mesmo em 2016, 

os usos urbanos nas Vilas Canaã e São Francisco (Mapa 6) não correspondiam a toda a 

extensão traçada pelos perímetros.  

 

 
Mapa 7 - Uso e ocupação do solo, anos 2006 e 2016, da Ilha Urbana São José. Fonte: Autora, 2019. 

 

No que tange às demais, tem-se o seguinte: não foram levantados usos urbanos em 

2006 nas ilhas Baixa da Onça, Cangandu, Fernandes e Pau Ferro (Mapas 8 a 10). Na ilha 

Capim o uso urbano era mínimo, se comparada toda área delimitada (Mapa 6). Quanto ao 

desenho do novo perímetro coincidir com os usos urbanos de 2016, Cangandu e Fernandes 

apresentam áreas mais acentuadas de usos rurais dentro do perímetro e Capim ainda com usos 

urbanos mais dispersos. 
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Mapa 8 - Uso e ocupação do solo, anos 2006 e 2016, das Ilhas Urbanas Baixa da Onça e Cangandu. Fonte: Autora, 2019. 
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Mapa 9 - Uso e ocupação do solo, anos 2006 e 2016, da Ilha Urbana Fernandes. Fonte: Autora, 2019. 
 

Sob outra perspectiva, observa-se a relação das alterações do perímetro urbano e a 

expansão do bairro Massaranduba (Figura 1). Segundo o perímetro de 2016, o bairro 

Massaranduba está inserido integralmente na zona urbana, no entanto, de acordo com o 

perímetro de 2006, a porção urbana era mínima, aproximando-se de APP de encostas com 

declividade superior a 45º (Apêndices B e C), protegidas com o fim de regular o manejo de 

bens como Serra da Mangabeira, dos Porcos, Corcunda e Morro Massaranduba 

(ARAPIRACA, 2006; BRASIL, 2012). 

Santos et al. (2016) analisaram as imagens de satélite do Google Earth entre os 

períodos de 2004 e 2015 e observam que em 2006 o bairro Massaranduba era uma área 

predominantemente rural, produtiva e deficiente de infraestrutura urbana e equipamentos 

públicos, com um modelo de ocupação urbana ainda dispersa, no entanto, passou a apresentar 

notável consolidação residencial, por meio de loteamentos sem planejamento de vias e alguns 

deles de perímetros fechados. 
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Mapa 10 - Uso e ocupação do solo, anos 2006 e 2016, da Ilha Urbana Pau Ferro. Fonte: Autora, 2019. 
 

GOMES et al. (2015) afirmam que a área central urbana de Arapiraca não é mais o 

local privilegiado para implantação de certos empreendimentos imobiliários e expõe, entre 

dois casos emblemáticos do dinamismo socioeconômico que estimulou a desigualdade 

socioespacial, o caso denominado de Vetor Norte. Trata-se de uma área de cerca de quatorze 

bairros, incluindo-se o Massaranduba, a qual se valorizou, de acordo com os autores, em 

razão da proximidade com outros loteamentos fechados e habitações de luxo; da implantação 

da Rodovia AL 220; de importantes vias de acesso intermunicipal; da implantação de grandes 

empreendimentos comerciais; da implantação de equipamentos públicos e privados, como a 

Unidade de Emergência Dr. Daniel Houly, Shopping Center, Parque Municipal Ceci Cunha e 

Bosque das Arapiracas. Apesar disso, alegam que a área ainda é deficiente de serviços 

básicos. 

Em contrapartida, merece destaque que, paralelo às pesquisas do presente estudo, com 

o fim de utilizar um parâmetro dos custos ao Erário com o crescimento desordenado, 

solicitou-se informações, por meio da lei de acesso à informação, à Superintendência de 

Iluminação Pública, um dos órgãos municipais envolvidos com a infraestrutura da cidade, 

sobre o parque de iluminação pública, a fim de se verificar os novos postes instalados na área 
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e no período da pesquisa, possibilitando-se demonstrar a necessidade de expansão do serviço 

público e planejamento. Em resposta, informou-se não dispor dos referidos dados, todavia, em 

levantamento do departamento de geoprocessamento do Município, cujos dados, 

contraditoriamente, foram obtidos junto àquela superintendência, pode-se observar, a partir do 

posteamento na zona rural, a implantação de loteamentos que demandaram do serviço e 

expansão da rede (Apêndice AH). 

 

 
Figura 1 - Alterações dos perímetros de 2006, 2011 e 2016 e expansão do bairro Massaranduba. Fonte: Sítio 
eletrônico da Prefeitura de Arapiraca (adaptado pela Autora). 
 

Sob a mesma preocupação, Dornellas & Campos trazem números sobre a deficiência 

na infraestrutura local, como a existência de 27 mil habitantes arapiraquenses sem serviço 

público de coleta de lixo, 26% de domicílios sem rede de abastecimento de água tratada e 

apenas 5% de domicílios com sistema de esgotamento sanitário (DORNELLAS & CAMPOS, 

2008, p. 118). O que se percebe, no entanto, a partir da ausência de informações, é um olhar 

maior para execução de serviços, desfocado do planejamento, da visão macro e prévia dos 

problemas de infraestrutura. 
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5.3. Amostra de Parcelamentos 
 

Do questionamento sobre as formas de usos que algumas áreas passaram a adotar 

reservou-se uma amostra de 28 empreendimentos do tipo parcelamentos do solo com fins 

urbanos para, em seguida, realizar a análise da compatibilidade de seus usos com as regras 

urbanísticas e ambientais adotadas na pesquisa (Mapa 5 e Apêndice C). Os parcelamentos 

foram inseridos pelo núcleo de geoprocessamento do departamento de cadastro imobiliário na 

base cartográfica municipal4, donde se puderam promover algumas discussões e conclusões, 

conforme análise da Tabela 10, a qual permite delinear um perfil e afinidades dos 

empreendimentos a partir do ano de aprovação, extensão, número de lotes, uso anterior à sua 

aprovação e usos incompatíveis, identificados conforme as restrições ambientais e/ou 

urbanísticas trazidas pela pesquisa. A escolha da amostra de parcelamentos utilizou como 

critérios os empreendimentos aprovados dentro do período da pesquisa, com áreas de terrenos 

que ultrapassam, no todo ou em parte, o perímetro de 2006.  

Frise-se que as demais informações foram obtidas via lei de acesso à informação e/ou 

por canal da prefeitura disponível ao acesso público. A todos foram concedidos alvarás de 

aprovação, o que os tornam realidade ou, ao menos, previsível realidade, caso ainda em fase 

de implantação. No entanto, há ainda os clandestinos, não contabilizados pela via eleita da 

pesquisa, mas que se sabe da prática recorrente de implantarem-se para somente depois 

solicitarem ou serem compelidos à regularização, o que, inclusive, evidencia-se pelos 

levantamentos de uso e ocupação do solo que, conforme já abordado, demonstram o 

surgimento de outros usos urbanos similares (Mapas 3 e 4).  

 

5.3.1. Restrições Urbanas e Usos Urbanos 

 

As restrições classificadas pela pesquisa como urbanas consistiram na delimitação do 

perímetro urbano, cientes da proibição de parcelamento do solo com fins urbanos em área 

rural; dos pressupostos da função social da propriedade rural e das estratégias de política 

urbana do Plano Diretor (BRASIL, 1964; BRASIL, 1979; ARAPIRACA, 2006). O ano do 

alvará serviu para análise de qual perímetro o mesmo deveria respeitar, bem como para 

identificar qual uso o terreno destinava no mapa de uso do solo de 2006, ou seja, anterior à 

aprovação dos empreendimentos. Ademais, em razão de nenhuma das leis de alteração dos 
                                                        
4 A amostra foi obtida no link “ Geoweb” do site da prefeitura, no entanto, limitou-se a 28 empreendimentos, 
pois, no curso da pesquisa, o acesso tornou-se indisponível. Segundo informações, o espaço foi retirado do ar em 
razão da contratação de empresa especializada, com sistema próprio, em substituição ao do E-cidades. 
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perímetros haverem sido submetidas a controle de legalidade/constitucionalidade, sendo 

revogadas somente pelas que lhes seguiram, estando atualmente em vigor a de 2016, a 

caracterização dessa restrição urbana observou qual lei estava em vigor à época de concessão 

do alvará.  

 

Tabela 10 - Caracterização da amostra de parcelamentos do solo com fins urbanos no Município de Arapiraca, 
aprovados entre os anos de 2006 e 2016 - ano do alvará, área, nº de lotes, uso rural anterior e usos incompatíveis. 

Id 
Ano 

alvará 
Área (m²) Nº lotes 

Uso anterior - 
2006 

Uso incompatível 

Restrição urbana 
Restrição 
ambiental 

1 2009 180.500,00 
500 

 
Pastagem Perímetro 2006 APP e ZEIA 

2 2009 121.212,00 500 Vegetação Perímetro 2006 ZEIA 
3 2009 21.330,00 173 Vegetação Perímetro 2006 - 
4 2009 366.678,00 805 Pastagem Perímetro 2006 ZEIA 

5 2010 152.814,23 625 
Vegetação e 

Lavoura 
Perímetro 2006 APP e ZEIA 

6 2011 411.309,25 1.625 Lavoura Perímetro 2006 - 
7 2011 75.683,29 217 Lavoura - - 

8 2012 340.584,19 400 
Vegetação e 

Lavoura 
- APP 

9 2012 260.111,80 1001 Lavoura Perímetro 2011 - 

10 2012 74.203,26 197 
Vegetação e 

lavoura 
- - 

11 2012 201.600,00 641 Pastagem - - 
125 2012 120.000,00 - Pastagem - APP e ZEIA 
13 2013 88.000,00 207 Pastagem - APP e ZEIA 
14 2013 46.887,50 145 Lavoura - - 
15 2013 28.400,00 94 Lavoura - - 
16 2013 66.897,00 204 Pastagem Perímetro 2011 - 
17 2013 57.752,45 112 Vegetação - - 

18 2014 136.137,00 175 
Lavoura e 
Pastagem 

- - 

19 2014 1.233.258,76 378 Vegetação 
Perímetro 2016 e 
Limite Municipal 

- 

20 2014 47.395,00 164 Lavoura Perímetro 2011 - 

21 2014 21.929,70 88 Pastagem 
Perímetro 2011 e 
Limite Municipal 

- 

22 2014 160.938,30 495 
Vegetação, 
Lavoura e 
Pastagem 

- APP 

23 2014 244.768,84 447 Pastagem - ZEIA 
24 2015 64.521,70 182 Lavoura - - 
25 2015 40.800,00 170 - - - 
26 2015 190.000,00 625 Lavoura - - 
27 2016 173.793,00 546 Lavoura - APP 
286 - - - Lavoura - APP 

Fonte: Autora, 2019. 
 

                                                        
5 Não se obteve acesso a toda a documentação de aprovação dos parcelamentos nº 12 e 13, todavia, nesse caso 
pôde projetar sua área a partir dos atributos dos shapes e planilha da secretaria de urbanismo.  
6 Não se obteve acesso aos documentos de aprovação do parcelamento nº 28. 
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A Tabela 10 reflete que ao longo dos dez anos o Município dedicou uma área de 

aproximadamente 492,8 ha para implantação de parcelamentos do solo com fins urbanos na 

zona rural (ou parcialmente) e em área urbana próxima a esta, considerando a área total dos 

terrenos. Desde então, cerca de 10.716 lotes (em sua maioria residenciais) passaram a 

substituir áreas antes dedicadas ao uso rural, algumas delas com presença de vegetação 

(nativa), porém, nenhum dos terrenos já possuía algum uso urbano em 2006, conforme Mapas 

11 a 13 e Apêndices D a R, nos quais se sobrepôs os polígonos dos empreendimentos no 

mapa de uso do solo de 2006 ao fundo. Os mapeamentos das restrições urbanas permitem 

observar, ainda, a presença de outros usos urbanos distintos da amostra, alguns deles, 

inclusive, detectados com arruamentos. 

 

 
Mapa 11 - Restrições Urbanas versus Usos Urbanos, Parcelamentos nº 8 e 11, uso anterior de vegetação, lavoura 
e pastagem no ano de 2006. Fonte: Autora, 2019. 
 

Há de se ressaltar que, a rigor, todos os parcelamentos da amostra teriam ultrapassado 

o perímetro urbano, se considerado ao menos o da Lei nº 2.470/067, com destaque para os de 

nº 19 e 21 que, além de ultrapassarem o perímetro, ultrapassam os limites do município, 

                                                        
7 Fala-se ao menos o da Lei nº 2.470/06, considerando a informação de era o oficial daquele ano, produzido por 
empresa contratada, tendo em vista afirmações de que o do plano diretor não gerou um produto apto a ser 
implantado na base cartográfica. 
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ocupando, respectivamente, os territórios dos Municípios de Feira Grande e de Lagoa da 

Canoa (Mapa 13). 

Dos parcelamentos que estão parcialmente abrangidos pela área urbana definida pelo 

perímetro urbano, segundo Plano Diretor em seus Arts. 58 e ss., deveriam pertencer a zonas 

cujas características já indicavam carência de infraestrutura, de equipamentos públicos, de 

áreas verdes, de lazer, de acessibilidade e/ou de transporte público coletivo. Algumas delas, 

inclusive, identificadas pelo legislador com ocorrência de uso agrícola (Zona de Ocupação 

Dirigida), de empreendimentos irregulares (Zona de Recuperação Urbana), de imóveis não 

utilizados ou subutilizados (Zona de Reestruturação Urbana) e, por consequência, com 

objetivos de restringir-se o uso (Zona de Ocupação Dirigida), de implantarem-se áreas de 

preservação ambiental e intensificar-se a fiscalização (Zona de Recuperação Urbana), 

estimular-se a ocupação de áreas vazias (Zona de Reestruturação Urbana), entre outros 

(Anexo I, Quadro 2 do Plano Diretor). Observa-se, portanto, que o procedimento de 

aprovação e concessão dos alvarás dos 28 parcelamentos não observou as regras urbanas de 

uso e ocupação descritas no instrumento legal. 

Apesar de a grande maioria dos lotes ser destinada a residência, considerando uma 

média baixa, de metade desse número e, considerando uma média de 4 habitantes por unidade 

habitacional, o Poder Público passou a assumir o dever legal de atender mais 21.432 novos 

usuários de direitos básicos como iluminação, drenagem, pavimentação, esgotamento 

sanitário, abastecimento de água, transporte público, coleta de lixo e acessibilidade, sem 

prejuízo do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e ao adequado ordenamento 

do solo urbano. Se considerar-se o número total de lotes, saltam para 42.864 novos sujeitos de 

direitos (MASTRODI & ISAAC, 2016). Esses números podem ser ainda maiores se 

considerar-se que alguns lotes são desmembrados ou desdobrados, gerando-se mais usuários. 

Ademais, eventuais lotes comerciais, apesar de minoria, a depender da atividade, podem gerar 

uma capacidade de ocupação muito maior que alguns lotes residenciais como, por exemplo, 

uma escola particular, um supermercado ou shopping center que são atividades comuns de se 

instalarem, atraídas por aquela demanda de mercado (OTERO, 2016). 
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Mapa 12 - Restrições Urbanas versus Usos Urbanos, Parcelamentos nº 14 e 17, uso anterior de lavoura e vegetação, respectivamente, no ano de 2006. Fonte: Autora, 2019. 
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Mapa 13 - Restrições Urbanas versus Usos Urbanos, Parcelamentos nº 19 e 21, nos limites de Arapiraca com Feira Grande e Lagoa da Canoa, respectivamente. Fonte: 
Autora, 2019. 
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5.3.2. Restrições Ambientais e Usos Urbanos  

 

Na seara ambiental, os usos incompatíveis são agravados não somente pela violação a 

normas de âmbito federal e municipal, mas também pelo risco de dano ao patrimônio natural. 

As restrições intituladas como ambientais, consistiram nas Áreas de Preservação Permanente 

(APP’s) definidas pelo Código Florestal (BRASIL, 2012), nas Zonas Especiais de Interesse 

ambiental (ZEIA’s) oriundas do Plano Diretor e áreas verdes urbanas (ARAPIRACA, 2006 & 

2011).  

A Legislação Federal objeto da pesquisa define as áreas de interesse ambiental com 

restrições de uso em razão de suas funções ambientais. Assim, independente da espécie e da 

cobertura (ou não) por vegetação nativa, as APP’s têm a função ambiental de “preservação de 

recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo 

gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas” 

(BRASIL, 2012). Seguindo, assim, o disposto nos Art. 4º e ss. do Código Florestal de 2012 e 

Art.2º e ss. do Código Florestal de 1965 (nos casos de reservatórios artificiais construídos em 

sua vigência), pôde-se mapear as restrições de uso ambientais consistentes nas APP’s de 

corpos d´água naturais e artificiais, nascentes e áreas com declividade superior a 45º 

(Apêndice B), algumas também previstas na legislação local e que, na oportunidade, são 

consideradas como parâmetro para identificar a restrição ambiental dos usos urbanos 

levantados. 

No âmbito municipal, serve-se da legislação ambiental ainda em vigor, o Código 

Municipal de Meio Ambiente, vigente desde 2001, a Agenda 21, datada de 2008, e o Plano 

Diretor, publicado em 2006. Cumpre frisar que, apesar da Agenda 21 não possuir caráter 

normativo, foi instituída por meio da Lei Municipal nº 2.229/2002 (ARAPIRACA, 2002) e 

cobrada no Plano Diretor, sendo um documento relevante de planejamento e direcionamento 

da gestão pública para o desenvolvimento sustentável, considerando-se, portanto, um 

instrumento de referência para políticas, programas, projetos e, igualmente, fonte de 

interpretação do espírito da lei vigente. Sobretudo, por ser fruto da construção coletiva e 

participativa de grupos sociais. Trata-se de um comprometimento contínuo das lideranças - 

governo e sociedade: 

 

(...) a Agenda 21 Local é um dos principais instrumentos para se conduzir processos 
de mobilização, troca de informações, geração de consensos em torno dos problemas 
e soluções locais e estabelecimento de prioridades para a gestão de desde um estado, 
município, bacia hidrográfica, unidade de conservação, até um bairro, uma escola, 
processo deve ser articulado com outros projetos, programas e atividades do 
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governo e sociedade, sendo consolidado, dentre outros, a partir do envolvimento dos 
agentes regionais e locais; análise, identificação e promoção de instrumentos 
financeiros; difusão e intercâmbio de experiências; definição de indicadores de 
desempenho (BORN, 2006). 
 

Organizando-se pela ordem cronológica das referidas legislações locais, tem-se o 

Código Municipal de Meio Ambiente que em seu Art. 59 e ss., ao definir o sistema de áreas 

de interesse ambiental, dentre elas as APP’s, ratifica expressamente a regra da 

responsabilidade ambiental ao dispor que em caso de degradação dessas áreas elas não 

perderão sua destinação, devendo ser recuperadas. E atentos ao já prescrito em âmbito federal 

(BRASIL, 2012), resolveu-se reafirmar ao elencar no Art. 66 as APP’s da área da Serra da 

Mangabeira; a vegetação do entorno do açude do DNOCS; as nascentes e afluentes do Riacho 

Seco e vegetação de seu entorno; as nascentes e afluentes do Riacho Piauí e vegetação de seu 

entorno; as nascentes e afluentes do Riacho Perucaba e vegetação de seu entorno 

(ARAPIRACA, 2001).  

Ademais, o Art. 34, inciso VI c/c Arts. 39, inciso III e 168 do mesmo código, dispõem 

que os parcelamentos do solo com fins urbanos não somente estão submetidos à autorização 

ambiental, como se exige que os projetos urbanísticos sejam acompanhados de representação 

gráfica e memoriais descritivos, contendo a caracterização e medidas das APP’s a serem 

preservadas. Logo, os instrumentos legais disponíveis são suficientes para atender a finalidade 

de proteção dos bens ambientais quando da implantação de um empreendimento, haja vista a 

definição, a identificação exemplificativa dos mais relevantes, bem como a forma de 

caracterização e delimitação deles quando da aprovação de projetos.  

Obteve-se, ainda, acesso as áreas verdes de alguns dos parcelamentos, reserva exigida 

pelo código florestal (BRASIL, 2012), cujo percentual é fixado na lei municipal de 

parcelamento do solo (ARAPIRACA, 2011). Em relação às áreas verdes dos parcelamentos 

com fins urbanos, o Código Municipal de Meio Ambiente de Arapiraca e o Código Florestal 

regulam a escolha da localização: 

 
Art. 3º, inciso XX - área verde urbana: espaços, públicos ou privados, com 
predomínio de vegetação, preferencialmente nativa, natural ou recuperada, previstos 
no Plano Diretor, nas Leis de Zoneamento Urbano e Uso do Solo do Município, 
indisponíveis para construção de moradias, destinados aos propósitos de recreação, 
lazer, melhoria da qualidade ambiental urbana, proteção dos recursos hídricos, 
manutenção ou melhoria paisagística, proteção de bens e manifestações culturais; 
(BRASIL, 2012). 

 
Art. 69 - As áreas verdes dos loteamentos, conjuntos residenciais ou outras formas 
de parcelamento do solo deverão atender as determinações constantes na legislação 
municipal específica, devendo, ainda:  
I. Localizar-se nas áreas mais densamente povoadas de vegetação;  
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II. Localizar-se de forma contígua a áreas de preservação permanente ou 
especialmente protegidas, de que trata esta Lei, visando formar uma única massa 
vegetal; 
III.  Ser averbadas, com gravame perpétuo, no Cartório de Registro de Imóveis 
(ARAPIRACA, 2001). 

 

Os juristas Edis Milaré (2011) e José Afonso da Silva lecionam sobre as áreas verdes 

urbanas: 

 

A preservação de áreas verdes no perímetro urbano dos Municípios tem o objetivo 
de ordenar a ocupação espacial, visando a contribuir para o equilíbrio do meio em 
que mais intensamente vive e trabalha o homem. As normas que disciplinam a 
preservação de áreas verdes no ambiente urbano, são as contidas no Plano Diretor, 
na lei de uso do solo (seja municipal, seja metropolitana) e em outras editadas 
especialmente para tal fim (MILARÉ, 2011, p. 298).  
 
(...), porquanto o que caracteriza as áreas verdes é a existência de vegetação 
contínua, amplamente livre de edificações, ainda que recortada de caminhos, vielas, 
brinquedos infantis e outros meios de passeios e divertimentos leves, quando tais 
áreas se destinem a usos públicos. O regime jurídico das áreas verdes pode incidir 
sobre espaços públicos ou privados. Realmente, a legislação urbanística poderá 
impor aos particulares a obrigação de preservar áreas verdes existentes em seus 
terrenos, ou mesmo impor a formação, neles, dessas áreas, ainda que permaneçam 
com sua destinação ao uso dos próprios particulares. É que, como visto, as áreas 
verdes não têm função apenas recreativa, mas importam equilíbrio do meio 
ambiente urbano – finalidade a que tanto se prestam as públicas como as privadas 
(SILVA, 2015, P. 273-274). 

 

O Plano Diretor, à seu turno, atendendo as prescrições da legislação federal e em 

harmonia com a lei ambiental local em vigor, relaciona os bens ambientais integrantes do 

patrimônio natural municipal (Art. 17); traça entre seus objetivos a preservação e recuperação 

de áreas de remanescentes de mata atlântica, de matas ciliares e de preservação permanente 

(Art. 19) e define as ZEIA’s de acordo com a localidade do patrimônio natural, submetidas a 

normas especiais de regulamentação do uso e ocupação do solo (Art. 21). 

O Art. 77 e ss. do Plano Diretor preconiza que a porção do território definida como 

ZEIA tem por interesse primário a proteção e recuperação do patrimônio ambiental natural e 

qualquer intervenção deverá ser objeto de análise especial de acordo com os quadros 4 e 6 do 

anexo do Plano que, em síntese, definem regras básicas de características, objetivos, 

localização, definição, usos permitidos e bases legais. Assim, ao passo que o §5º do Art. 77 

dispõe que “legislação específica fará descrição dos perímetros das ZEIAS, podendo 

identificar e incorporar outras zonas” e o Art. 141 que “as Zonas Especiais serão 

regulamentadas por leis específicas”, previamente, também no Plano, o mapa 4 do anexo II 

desenha os espaços e os quadros 4 e 6 citam os bens a serem protegidos e norteiam as regras 

básicas de uso e ocupação, consistentes na criação de uma área de preservação ambiental 
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APA (na ZEIA PN A1); usos restritos a jardins, proibição de edificação (ZEIA PN A2) e 

criação de parques florestais e (re)florestamento (ZEIA PN B). 

A relevância ambiental da cidade foi mais uma vez evidenciada na Agenda 21 local ao 

relatar os bens ambientais: no aspecto hídrico, como parte da Bacia do Rio São Francisco e do 

Oceano Atlântico, estando entre seus corpos d’água o rio Piauí, rio Coruripe, rio Perucaba, 

riacho Salgado (afluente do rio Traipu), Riacho dos Vitorinos, Lagoa Pé Leve, Lagoa 

Cangandu, Açude Dnocs, Riacho Piauí (Riacho Seco); no aspecto topográfico a serra do 

Corcunda, Morro da Massaranduba, serra da Mangabeira, serra dos Porcos e a do Mocó e na 

flora, a peculiaridade de ser uma área de transição dos biomas Mata Atlântica e Caatinga. 

Elenca 26 comunidades rurais como responsáveis por 80% da produção que abastece o 

Estado, conferindo à cidade destaque nas feiras livres (ROMÃO et al., 2008). 

A Agenda 21 prescreveu, outrossim, estratégias de curto (5 anos), médio (10 anos) e 

longo prazo (mais de 10 anos) para cada eixo temático (gestão dos recursos naturais, 

agricultura sustentável, cidade sustentável, infraestrutura e integração regional, redução das 

desigualdades sociais e ciência e tecnologia para o desenvolvimento sustentável), dentre elas: 

recuperação da mata ciliar (10 anos), criação de indicadores de sustentabilidade da agricultura 

para monitoramento de sistemas produtivos e gerenciamento ambiental (10 anos), melhoria do 

ordenamento territorial (5 anos) (ROMÃO et al, 2008).  

A pesquisa demonstra, no entanto, que os compromissos traçados na Agenda 21 e 

exigidos no Código Municipal de Meio Ambiente, Plano Diretor e mesmo legislações federais 

não foram integralmente atendidos. A partir do mapeamento das citadas restrições ambientais 

versus os usos urbanos da amostra levantada (Apêndice C), permite-se visualizar usos para 

parcelamentos com fins urbanos em áreas de APP ou muito próximas destas, em 11 dos 28 

empreendimentos da amostra, conforme Mapas 14 a 16 e Apêndices S, T, U e AE. Destes 11, 

os Parcelamentos nº 1, 5, 8, 12, 13 e 27 (Mapas 14 a 16 e Apêndice U) situaram suas áreas 

verdes urbanas próximas das APP’s ou ZEIA’s do terreno, em observância ao disposto no Art. 

3º, inciso XX do Código Florestal e Art. 69 do Código Municipal de Meio Ambiente. Quanto 

aos demais, não se obteve informações sobre a localização ou mesmo se, de fato, foram 

reservadas.  

Ademais, dos 28 parcelamentos, o órgão ambiental municipal, quando da solicitação 

de acesso, apresentou apenas 5 licenças ambientais disponíveis em seus arquivos, nenhuma 

consistia em licença ambiental de operação e apenas duas eram licenças prévias. Três das 

licenças datam dos anos de 2012 e 2013 e foram concedidas pelo órgão municipal, sendo que 
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a competência para licenciamento ambiental foi delegada ao Município apenas em 2015, por 

meio da Resolução Cepram nº 67/2015 (ALAGOAS, 2015). 

 

Mapa 14 - Restrições ambientais versus usos urbanos – parcelamentos nº 1 a 4. Fonte: Autora, 2019. 
 

Impende ressaltar o contexto dos Parcelamentos nº 12, 13 e 23, situados nos bairros 

Olho d’Água dos Cazuzinhas e Zélia Barbosa Rocha, próximo à zona Perucaba de Baixo, 

marcada pelo Plano Diretor por Zonas de Interesse Ambiental (Figuras 2 e 3) com objetivos 

de proteção e recuperação de mananciais e remanescentes de cobertura vegetal 

(ARAPIRACA 2006), a partir das quais se destaca o reservatório do DNOCS, mais tarde 

chamado de “Lago da Perucaba” e que, nos termos do Código Florestal Brasileiro, também 

possui regime de uso especial de APP, conforme Apêndices B e C (BRASIL, 2012). 
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Mapa 15 - Restrições ambientais versus usos urbanos – parcelamentos nº 12 e 13. Fonte: Autora, 2019. 
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Mapa 16 - Restrições Ambientais versus Usos Urbanos - Parcelamentos nº 27 e 5 em APP e ZEIA. Fonte: Autora, 2019. 
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Figura 2 - Ocupação do Bairro Planejado e Reservatório DNOCS/Lago Perucaba. Fonte: Sítio eletrônico da 
Prefeitura de Arapiraca (adaptado pela Autora). 
 

O Plano Diretor prevê que o entorno da referida barragem é zona de proteção aos 

mananciais e remanescentes de cobertura vegetal, com a função ambiental de preservação do 

patrimônio natural, cujo uso se restringe a área non aedificandi e de jardins (Quadros 4 e 6 do 

Plano Diretor) e com vocação para atividades voltadas ao turismo e lazer, impondo-se ao 

Poder Público a elaboração e implementação de projeto urbanístico que abranja as questões 

ambientais: 

 

Art. 17. São referências para o Patrimônio Natural: 
(...) IX - manancial de água do Açude do DNOCS; 
 
Art. 19. São objetivos centrais da política de preservação do Patrimônio Natural: 
I - preservar os espaços de potencial paisagístico, tendo em vista a vocação para o 
desenvolvimento das atividades voltadas para turismo e lazer, melhorando a 
qualidade de vida da população de forma a trabalhar: 
1. a àrea do entorno da Barragem do Perucaba; 
V - recuperar e adequar as áreas ambientalmente frágeis e de preservação 
permanente, especialmente: 
· barragem do Perucaba; 
 
Art. 91. O Poder Público Municipal deverá elaborar e implementar projeto 
urbanístico para a área compreendida pela Barragem do Perucaba, levando em 
consideração as questões ambientais, situação atual da área e legislação urbanística 
complementar a esta Lei (ARAPIRACA, 2006). 

 

A área caracterizava-se pela inexistência de empreendimentos imobiliários e ausência 

de obras públicas ou edificações relevantes. Todavia, registra-se que entre 2006 e 2008 a área 

foi objeto de uma relevante intervenção urbana não planejada pelo Plano Diretor, com a 
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construção de grandes equipamentos urbanos que, no lugar da definição de Zona Especial 

para Grandes Equipamentos Urbanos – ZEGEU (Arts. 75 e 79, Plano Diretor), foram 

aprovados grandes empreendimentos residenciais de médio e alto padrão, que passaram a ser 

denominados pela iniciativa privada de “Bairro Planejado” (Figuras 4 e 5), sem qualquer 

planejamento público nesse sentido (SANTOS et al., 2016) e sem efetiva recuperação do 

corpo hídrico protagonista da paisagem (SANTOS et al., 2017). 

 

 
Figura 3 - Delimitação Zona de Interesse Ambiental no Plano Diretor do Município de Arapiraca – AL. Fonte: 
ARAPIRACA, 2006 (Adaptado pela Autora). 

 

As lições de Sposito (2018) mostram-se oportunas para esse padrão de urbanização 

periférica que permanece promovendo a segregação: 

 

Esse contexto enseja, em sociedades com grandes disparidades como a brasileira, a 
valorização exacerbada dos novos produtos imobiliários que se apresentam no 
mercado, portadores de sistemas de controle e vigilância e representativos da ideia 
de que é possível alguma segurança num mundo de imponderabilidades. (...) A 
distância entre os desiguais, na cidade, não se opera mais, predominantemente, a 
partir da lógica de periferização dos mais pobres e de destinação, aos mais ricos das 
áreas mais centrais e pericentrais, as melhores dotadas de meios de consumo 
coletivo (infraestruturas, equipamentos e serviços urbanos). Os sistemas de 
segurança urbana oferecem condições para que a separação possa se aprofundar (...) 
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Trata-se de condomínios voltados à terceira idade ou a jovens casais sem filhos, bem 
como de outros destinados aos “amantes” da natureza, do golfe ou do tênis, 
revelando que a tendência de estar entre os seus e não lidar com as diferenças pode 
ser analisada tanto na perspectiva socioeconômica como na política e na cultural 
(Sposito, 2018, p. 140-141).  

 

Em seguida, na linha de entendimento de Souza (2003), explica o movimento de 

transformação desses produtos imobiliários nas áreas rurais: 

 

De um modo ou de outro, trata-se de transformar terras (urbanas ou terras rurais 
passando pelas transformações que lhes atribuem o caráter jurídico de urbanas) com 
baixo valor agregado em produtos imobiliários, os quais alcançam elevado valor de 
troca, o que ajuda a entender que a lógica de reforço das dinâmicas de centralização 
urbana que caracterizam a produção do espaço urbano é combinada à lógica de 
transformação de espaço rural em espaço urbano. Esse tipo de incorporação por 
meio de parcelamento de glebas rurais para a produção de loteamentos urbanos, até 
duas ou três décadas atrás, nas cidades latino-americanas, voltava-se, quase que 
exclusivamente, à periferização dos mais pobres (Sposito, 2018, p. 141). 

 

No estudo de Gomes et al. (2015) trata-se do chamado Vetor Oeste, consistente nas 

proximidades do açude  DNOCS que, segundo estes autores, antes era uma área 

marginalizada com predominância de população de baixa renda e foi transformada após 

intervenções como o Parque Municipal Lago da Perucaba e a implantação de um bairro 

planejado, possuindo este uma estimativa de implantação de 8 condomínios de casa, 10 

edifícios de apartamentos, 2 loteamentos de 550 unidades cada, lotes para comércio e, ainda, 

voltados a um público de rendas média e alta (Figuras 4 e 5). 

 

 
Figura 4 - Divulgação da vista geral do bairro planejado no Município de Arapiraca. Fonte: site Perucaba Bairro 
Planejado. 
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Em resposta técnica do SEBRAE sobre o panorama do Brasil no surgimento de bairros 

planejados, discorre-se que se originam da necessidade de proporcionar uma infraestrutura de 

qualidade, a qual combina eficiência, qualidade de vida e sustentabilidade. Nisso consiste 

também a solução de problemas na região onde são implantados, como redes de esgoto 

defasadas ou inexistentes, malha viária insuficiente e alternativas de transporte (SEBRAE, 

2014).  

 

 
Figura 5 - Divulgação bairro planejado. Fonte: site Perucaba Bairro Planejado. 

 

Não se perde de vista, ainda, as áreas de Reserva Legal, obrigatórias para as 

propriedades que se situavam ou estão situados em área rural, posto que a Lei Federal de 

Parcelamento do Solo e o Código Florestal, mesmo o de 19658 (BRASIL, 1979 & 2012), não 

desobrigam o proprietário de imóvel inserido em perímetro urbano de mantê-las, ainda que 

transformando-as em áreas verdes urbanas, com regime jurídico próprio (CHIODI, 2008; 

ASSUNÇÃO, 2017; MACHADO & GAIO, 2017). 

 

Art. 3º. Somente será admitido o parcelamento do solo para fins urbanos em zonas 
urbanas, de expansão urbana ou de urbanização específica, assim definidas pelo 
plano diretor ou aprovadas por lei municipal. 
Parágrafo único - Não será permitido o parcelamento do solo: (…) V - em áreas de 
preservação ecológica ou naquelas onde a poluição impeça condições sanitárias 
suportáveis, até a sua correção. (BRASIL, 1979). 
 
Art. 3º Para os efeitos desta Lei, entende-se por: 
III - Reserva Legal: área localizada no interior de uma propriedade ou posse rural, 
delimitada nos termos do art. 12, com a função de assegurar o uso econômico de 
modo sustentável dos recursos naturais do imóvel rural, auxiliar a conservação e a 
reabilitação dos processos ecológicos e promover a conservação da biodiversidade, 
bem como o abrigo e a proteção de fauna silvestre e da flora nativa; 
 

                                                        
8
 Art. 16, §8º, Lei nº 4.771/65. 
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Art. 19. A inserção do imóvel rural em perímetro urbano definido mediante lei 
municipal não desobriga o proprietário ou posseiro da manutenção da área de 
Reserva Legal, que só será extinta concomitantemente ao registro do parcelamento 
do solo para fins urbanos aprovado segundo a legislação específica e consoante as 
diretrizes do plano diretor de que trata o § 1º do art. 182 da Constituição Federal. 
 
Art. 25. O poder público municipal contará, para o estabelecimento de áreas verdes 
urbanas, com os seguintes instrumentos: 
II - a transformação das Reservas Legais em áreas verdes nas expansões urbanas 
(BRASIL, 2012) 

 
Os resultados do estudo reafirmam, portanto, a hipótese lançada de que o Município 

de Arapiraca sofre consequências decorrentes do crescimento urbano desordenado, entre elas 

a redução negligente da zona rural e, juntamente, a vulnerabilidade de seu patrimônio natural.  

A esquematização de um procedimento de regularização baseado na Lei nº 

13.465/2017 foi produzido na pesquisa a fim de propiciar um fluxo padrão que atenda 

princípios caros à Administração Pública, como o da transparência, eficiência e devido 

processo legal, beneficiando os particulares envolvidos, os servidores públicos atuantes e ao 

próprio meio ambiente urbano e ambiental (Tabela 11 e Figura 6).  

 
Tabela 11: Etapas do processo administrativo de regularização fundiária conforme Lei nº 13.465/2017. Fonte: 
BRASIL, 2017. 

FASE DE INSTAURAÇÃO  
1ª ETAPA 2ª ETAPA 

• Requerimento pelos legitimados 
conforme disposto nos Arts. 14 e 32; 

• Entrega de documentação inicial sobre a 
gleba a regularizar, qualificação dos 
requerentes e pretensão da modalidade 
de Reurb, se de interesse social ou 
específico; 

• Realização do levantamento preliminar 
constando laudo topográfico com 
dimensões, coordenadas e 
caracterização do terreno e 
representações dos elementos naturais e 
construídos e equipamentos públicos e 
urbanos. 

• (In)deferimento do requerimento pelo Poder 
Público; 

• Classificação e fixação da Reurb pelo Poder 
Público; 

• Notificação de interessados conforme disposto 
no Art. 31 (titulares do domínio, confinantes e 
terceiros interessados); 

• Publicação dos atos de notificação e sobre o 
início do processo de regularização do 
empreendimento. 

FASE DE INSTRUÇÃO E APROVAÇÃO TÉCNICA  
• Consulta às concessionárias de serviços públicos e demais órgãos técnicos envolvidos, sobre 

as irregularidades do empreendimento, seus impactos, soluções e propostas de 
compensações; 

• Análise das restrições ambientais e estudos de regularização ambiental (Licença 
Ambiental, recuperações e compensações dos impactos ambientais); 

• Análise das restrições urbanísticas e estudos de regularização urbana (Certidão de Uso e 
Ocupação do Solo, Memoriais, Plantas e Alvará de Regularização, Projeto de Regularização 
com definição de limites, matrículas, diretrizes urbanísticas e compensações dos impactos 
urbanos e cronogramas físico-financeiro de obras); 

• Publicação do ato de aprovação do projeto e estudos de regularização; 
Continua 
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Conclusão 
FASE DE ANÁLISE TÉCNICO-JURÍDICA, TITULAÇÃO E REGIS TROS 

• Saneamento Processual: análise da adequação ao devido processo legal, publicidade, 
contraditório e ampla defesa; 

• Análise dos direitos dos moradores e instrumentos jurídicos de titulação conforme Art. 15; 
• Ausência de litígios; 
• Assunção de Termo de Ajuste de Conduta (TAC) pelos responsáveis; 
• Registro em cartório do Projeto de Regularização (Art. 18, Lei nº 6.766/79); 
• Assunção e registro de instrumento de garantia de execução de obras ou Declaração de 

existência de infraestrutura e viabilidade de operação; 
• Expedição e Registro em Cartório da Certidão de Regularização Fundiária conforme 

procedimento constante no inciso V do Art. 11 e no Art. 41. 
 

A análise dos usos urbanos e restrições urbanísticas e ambientais, discorridas nos itens 

5.3.1 e 5.3.2 do trabalho e inseridas na Fase de Instrução e Aprovação Técnica, servem de 

norte para reprodução do método em casos semelhantes, nos quais seja necessária a análise 

das conformidades dos empreendimentos à legislação urbanística e ambiental e posteriores 

soluções de adequação dos usos para regularização que, subsidiarão medidas futuras de 

responsabilização como a recuperação de áreas e compromissos de compensações pelos 

impactos causados. 



80 
 

 
Figura 6: Fluxograma do processo administrativo de regularização fundiária rural e urbana conforme Lei nº 
13.465/2017. 

 

Assim, o presente estudo agregado ao produto das etapas do processo administrativo 

de regularização, tornam-se oportunos, sobretudo, por saber-se que a maior parte dos 
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Municípios brasileiros prioriza a regularização do título de propriedade dos adquirentes de 

lotes, mas pouco se olha para a regularização em todas as suas dimensões (urbana, ambiental, 

social e jurídica). Não incluir a regularização fundiária e suas dimensões no planejamento 

urbano, a torna, na realidade, a força contrária ao desenvolvimento sustentável da cidade 

(CARDOSO et al., 2014, ALMEIDA & SILVA, 2017; TUPIASSU et al., 2017; ZARELLI & 

ARAÚJO JÚNIOR, 2017). 
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6. CONCLUSÃO: 

 

O cenário da zona rural do Município de Arapiraca até recentemente era caracterizado 

pela atividade agropecuária como parcela marcante na economia local e por um sistema 

predominantemente mini fundiário de produção diversificada, inclusive com uma comunidade 

rural que, ao menos até 2008, afirmava-se responsável por 80% do abastecimento do Estado. 

Os dados do presente estudo, no entanto, ao passo que demonstram redução do número e área 

de estabelecimentos agropecuários, queda do número de pessoas em atividade agropecuária, 

diminuição substancial dos usos de atividades tipicamente rurais como a lavoura e redução 

das extensões de áreas com matas e florestas naturais, também evidenciam elevação dos usos 

urbanos na área rural, porém sem qualquer mudança legítima no planejamento territorial 

estratégico nesse sentido. 

Do cruzamento dos dados mapeados do cenário da zona rural com os demais usos, 

pode-se verificar de modo geral que, enquanto a zona rural do Município, a partir do 

perímetro de 2006, sofreu uma redução de 4.053,99ha nos dez anos de referência, os usos 

urbanos e potencialmente urbanos passaram a ocupar 3.619,55ha, sendo 492,8ha referentes 

aos empreendimentos levantados pelo estudo.  

Verificou-se que o mesmo período foi marcado pela alteração dos perímetros urbanos, 

sendo duas em 2006, outra em 2011 e a mais recente em 2016 – Lei Municipal nº 2.424/2006; 

Lei Municipal nº 2.470/2006; Lei Municipal nº 2.770/2011; Lei Municipal nº 3.238/2016. O 

mapeamento de uso e ocupação do solo da pesquisa, por meio da comparação entre os anos de 

2006 e 2016 dos usos rurais às margens de todos os perímetros, demonstra, todavia, que as 

alterações não atenderam à realidade de usos na área requalificada, pois não se visualizou um 

uso urbano intenso e consolidado que demandasse uma declaração de aumento da área 

urbana. Além disso, não se apurou a edição de normas de restrição de usos, planejamento dos 

serviços públicos demandados, nem regulamentação de instrumentos urbanísticos de 

direcionamento e controle da ocupação do solo daquelas áreas. 

Entendeu-se, por conseguinte, que as referidas leis aparentam violação a mandamento 

constitucional e infraconstitucional, na medida em que, por alterarem o Plano Diretor, não 

seguiram o mesmo procedimento de aprovação, não houve participação efetiva de 

legitimados, não se definiu regras de uso e ocupação do solo do “novo” espaço urbano, 

alteraram regras do Plano Diretor, bem como não se subsidiaram nos documentos exigidos na 

lei federal. Ilustrou-se, ainda, por meio do mapeamento do uso do solo, que algumas das ilhas 
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urbanas declaradas em 2016 não apresentavam características urbanas ou não correspondiam 

a toda extensão traçada pelos polígonos dos perímetros. 

A partir da amostra de parcelamentos do solo com fins urbanos, aprovados dentro do 

período de 2006 e 2016, cujos terrenos ultrapassaram, no todo ou em parte, o perímetro 

urbano respectivo, a pesquisa aponta os usos incompatíveis, segundo critérios de restrições 

legais urbanísticas (perímetro e zonas) e ambientais (APP, área verde e zonas), excluindo-se 

destes os parcelamentos clandestinos e sucessivos aos da amostra. Depreendeu-se que todos 

levantados possuem alguma incompatibilidade, sob o aspecto urbano, constatou-se desde a 

inobservância ao perímetro urbano à transposição dos limites do Município.  

No âmbito ambiental, para além da redução de cerca de 1.600ha de área com matas e 

florestas naturais, verificou-se que, apesar do ordenamento jurídico, federal e municipal, 

dispor de normas suficientes de proteção de bens ambientais, as áreas de interesse ambiental 

do Plano Diretor ainda não foram oficialmente demarcadas, da mesma forma que se fez com 

as reiteradas alterações dos perímetros urbanos. Enquanto isso, sob a insegurança jurídica da 

demarcação, verifica-se a implantação de atividades não enquadradas nas regras de uso e 

ocupação das áreas ambientais (jardins e non aedificandi), algumas sem licença ambiental, 

sem a adequada reserva das áreas verdes urbanas e expondo a risco áreas protegidas por 

legislação federal. 

Assim, o estudo mostrou-se eficiente para servir de fundamento para atos normativos 

de planejamento, zoneamento e, igualmente, atos de regularização, restringindo-se usos 

incompatíveis e incentivando-se os que promovam a atividade agropecuária e proteção 

ambiental na zona rural do Município de Arapiraca. Pretendeu-se descrever um diagnóstico 

sobre a situação dos usos e ocupações não permitidos para uma análise posterior e resolutiva, 

bem como sobre os efeitos disto na agropecuária e no meio ambiente e, sobretudo, sobre quais 

são as principais atividades responsáveis por essa desvalorização da zona rural, propondo-se 

uma visão macro e prévia dos problemas de infraestrutura, priorizando-se o planejamento, 

hoje desvirtuado pela mera execução de serviços. 
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