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1. Contextualização

• Município localizado na região Agreste do estado de Alagoas;

• Área Territorial: 345,655 km²    [2020];

• Densidade demográfica 600,83 hab/km²[2010];

• População estimada [2021]: 234.309 pessoas;

• População no último censo [2010]: 214.006 pessoas ;

• Bioma: Área de transição entre a Mata Atlântica e a Caatinga.

(IBGE,2021)



2. Programa Arapiraca Verde



2. Programa Arapiraca Verde

• Elaborar de forma participativa o Plano Municipal de  arborização Urbana, rural e sustentável

• Propor mecanismos legais para disciplinar o manejo arbóreo no município

• Implantação de um viveiro de mudas de caráter permanente

• Contribuir para a construção de uma cidade sustentável,  com saúde socioambiental e 
amplamente arborizada,  baseada num planejamento responsável, participativo e  contínuo que 
garantam a estabilidade ambiental urbana, rural e dos remanescentes naturais.

• Plano de arborização e reflorestamento OBJETO

OBJETIVOS

OBJETIVOS ESPECÍFICOS



PRODUÇÃO DE 
MUDAS

ARBORIZAÇÃO

RESTAURAÇÃO 
ECOLÓGICA

EDUCAÇÃO
SOCIOAMBIENTAL

• Aquisição de sementes de espécies nativas e exóticas;
• Consolidar um banco de sementes;
• Garantir o  pleno  desenvolvimento  das  mudas;  
• Construir um viveiro urbano para otimizar a produção e distribuição.

• Construir um inventário quantitativo e qualitativo das espécies arbóreas;

• Realizar análise de risco de queda;

• Mapear as áreas de intervenção ;

• Criar e manter um canal de comunicação com sociedade;

• Propor a criação de mecanismo legais;

• Propor formação continuada de colaboradores na comunidade  

• Executar plantio.

• Revisar e normatizar o Plano Diretor no que se refere as áreas de interesse ambiental;

• Realizar estudos técnicos a fim de identificar áreas e definir categorias  de UC adequadas;

• Criar UC observando todas as exigências requeridas;  

• Garantir a execução dos processos de restauração ecológica;

• Disseminar informações relativas as questões de arborização;

• Promover a efetiva participação da população na arborização do  município;

• Desenvolver ações educativas visando a manutenção e valorização dos  espaços verdes;

• Executar o plantio prioritário de espécies frutíferas em áreas de vulnerabilidade social.



METAS

100.000 mudas até 
2024 (Centenário de 

Arapiraca)

Viveiro com 3.500 
mudas

Uso de áreas para
conservação e 

preservação

Áreas de interesse 
ecológico

Marcos de regulação

Ações de educação 
socioambiental em 

todas as comunidades

da zona urbana e rural



3. Parque Linear – Bacia do Rio Piauí

Um Rio que renasce e 
reconecta a cidade.



Espraiamento Urbano
-Crescimento desordenado- Cidade sem conectividade
-Segregação Socioespacial
-Priorização de veículos e vias
-Redução do uso de bicicleta

Canalização do Rio
-Interferência na rede Ecológica e no ciclo da Água
-Perda de fauna e Flora
-Poluição- Contaminação da água

EXPERIÊNCIAS E  
DESAFIOS



A área em destaque corresponde a
bacia do Rio Piauí, que está inserida no
centro da malha urbana do município.

O rio aparece como principal
elemento natural estruturante da
cidade, principalmente no que tange a
memória afetiva da população, que,
segundo senso comum, vem se
perdendo com o tempo.

Portanto, ele é o protagonista de
uma proposta macro de reconexão da
cidade através de um extenso parque
linear, que objetiva resgatar as
características naturais das áreas centrais
da cidade.



BOSQUE DAS ARAPIRACAS
• Trilha ecológica; 
• 5.000 Árvores plantadas
-Espécies Nativas
Craibeira, Pau-Brasil, Ipê, 

Ingazeira, Algodão da Praia, 
Oiti e Arapiraca.
• Lago com vegetação filtrante.

PARQUE CECI CUNHA II

MARGINAL DO PIAUÍ
• Área de Interesse ambiental;
• Construção de vias com 

valorização de transporte 
publico;

• Ciclovias;
• Passeios acessíveis.

CECI CUNHA II
• Valorização do Artesanato 

local;
• Palco para atividade culturais;
• Arborização com espécies 

nativas.

• Atividades de Lazer;
• Ciclovias;
• Passeios Acessíveis;
• Lago Artificial;
• Arborização com espécies 

nativas.

ÁREA DE 

INTERVENÇÃO



BOSQUE DAS 
ARAPIRACAS

Ponto de visualização



MARGINAL 

DO RIO PIAUÍ



Ao longo dos anos, foram realizadas
intervenções neste espaço, cujas propostas
resultaram na canalização do rio. Isso interferiu
na relação da população com este recurso
natural, bem como com as formações vegetais
do entorno, o que favoreceu a sua poluição com
instalações de esgoto clandestinos.

A ocultação do rio Piauí na paisagem,
trouxe danos à cidade. Promover este
reencontro possibilita o reestabelecimento do
vinculo entre população, natureza e território,
e logo, a promoção da cultura ambiental.

PARQUE

CECI CUNHA I



PARQUE

CECI CUNHA I

HOJE



PARQUE

CECI CUNHA I



• Rio Piauí como elemento estruturante e 
conector da cidade.

-Eixo Ambiental de Arapiraca
• Parque Linear no entorno do rio
-5.350 m de extensão-09 Bairros
• Mobilidade Urbana
-Diversidade de Modais integrados
-Mobilidade ativa
(Sistema viário binário, Ciclovias, Passeios 

acessíveis, Transportes coletivos)
• Conexão com áreas verdes 

fragmentadas, linha férrea e  rodovias 
estaduais.  

• Integração tecnologia verde-tecnologia 
cinza.

CONECTIVIDADE 
SOCIOAMBIENTAL



• Recuperação de Mata ciliar
• Espécies vegetais para despoluir o rio.

RECUPERAÇÃO 

DO RIO PIAUÍ



• Áreas verdes- Espécies Nativas
• Arborização: Árvores frutíferas -

Pomar do Agreste
• Jardins Naturalistas
• Arquitetura/Urbanismo Biofílico

ARBORIZAÇÃO 

URBANA



2005
Projeto Amanhã
2006
Plano diretor participativo de Arapiraca – lei 2.424/2006
2008.
Agenda 21  Decreto 2.706/2021- Área de Interesse Ambiental
2021 
Programa Arapiraca Verde
Programa Viver Melhor
Cartilha de Acessibilidade 
Politica Municipal de Resíduos Sólidos
Cidade viva

EVIDÊNCIAS DE 
IMPACTO





Entre em contato!

smduma@gestao.arapiraca.al.gov.br

Gratidão!

mailto:sdurb@gestao.arapiraca.al.gov.br

