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INTRODUÇÃO 

As políticas públicas territoriais brasileiras contaram com importantes mudanças recentes nos 

campos teórico, normativo e institucional, cenário este que favorece a ampliação do 

ordenamento e o desenvolvimento territorial nacional, abrindo possibilidade para a construção 

de cidades mais justas, salubres, adequadas e acessíveis.  

Este novo conjunto normativo tem como base fundamental o Estatuto da Cidade, lei nº 

10.257/2001, que regulamentou a Política Urbana brasileira e estabeleceu importantes 

referências relacionadas ao planejamento participativo e à função social da propriedade, sendo 

ainda de fundamental relevância, na composição deste quadro normativo, as leis da Política 

Nacional de Habitação de Interesse Social (nº 11.124/2005), da Política Nacional do Saneamento 

Básico (Lei nº 11.445/2007) e daPolítica Nacional de Mobilidade (Lei nº 12.587/2012). 

Em Japaratinga, município litorâneo com grande riqueza ambiental e turística, e que tem 

passado por grande crescimento na última década – na maior parte dos casos, desordenado – a 

elaboração do Plano Diretor será de fundamental importância para o ordenamento territorial 

local.  

Este relatório apresenta o Produto nº 3 – Leitura Técnica do processo de elaboração do Plano 

Diretor de Japaratinga/AL. Este produto, junto do Produto 4, compõe o diagnóstico técnico 

participativo, e apresenta a análise da situação atual do município a partir dos seguintes 

diferentes eixos: caracterização geral do munícipio; análise econômica e das contas públicas 

municipais; análise institucional e normativa; levantamento de dados primários sobre a 

condição socioeconômica e análise territorial local; todos, desenvolvidos de forma integrada e 

visando detalhar as questões de maior relevância identificadas no contexto local. 

Boa leitura! 
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1 CARACTERIZAÇÃO GERAL DO MUNICÍPIO 

O primeiro capítulo deste volume apresentará a caracterização geral do município, abordando 

aspectos históricos da ocupação territorial local, sua inserção regional, a caracterização 

demográfica geral, e as características físicas e socioeconômicas.  

O município de Japaratinga pertence ao estado de Alagoas e possui extensão territorial de 

85,356 km², inserido na Microrregião do Litoral Norte Alagoano e na Mesorregião do Leste 

Alagoano, conforme a divisão oficial do IBGE.  

Japaratinga faz divisa com os municípios de Maragogi (ao norte), Porto Calvo (à oeste) e Porto 

de Pedras (ao sul). Encontra-se, também, próximo à divisa com o estado de Pernambuco (ao 

norte de Maragogi). 

O município tem como principal forma de acesso a rodovia AL-465, no sentido leste-oeste, e que 

conecta a sede de Japaratinga ao município de Porto Calvo, dando acesso à capital, Maceió, 

através da AL-105. Os núcleos urbanos do município, ao longo do litoral, são acessados pela 

rodovia AL-101, rodovia que, ao norte, atinge o estado de Pernambuco, conectando à PE-060, 

ao passo que, ao sul, atinge a divisa com o estado de Sergipe, passando também pela capital do 

estado, Maceió. Na divisa sul de Japaratinga, a rodovia AL-101 é conectada através da balsa 

entre Japaratinga (povoado de Pontal do Boqueirão) e o município de Porto de Pedras (ver 

figuras 1-1 e 1-2). 

Quadro 1-1 Distâncias e tempos entre a sede de Japaratinga e povoados e municípios da região. 

Local Distância Tempo Percurso 

Pontal do Boqueirão (Japaratinga) 8,7 km 0h15 AL-101 

Maceió/AL 120,0 km 2h10 AL-465 / AL-105 / AL-413 / AL-101 

Maragogi/AL 10,5 km 0h20 AL-101 

Porto Calvo/AL 20,0 km 0h20 AL-465 

Recife/PE 140,0 km 2h40 AL-101 / PE-060 

Fonte: Google Maps / Elaboração: RiscoAU, 2022. 
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Figura 1-1 Município de Japaratinga e região 

 

Fonte: IBGE, 2022; OpenStreetMaps, 2022; Topodata, 2022 / Elaboração: RiscoAU, 2022. 
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Figura 1-2 Município de Japaratinga 

 

Fonte: IBGE, 2022; OpenStreetMaps, 2022; Topodata, 2022 / Elaboração: RiscoAU, 2022. 

AL 465 

AL
 1

01
 

AL
 1

01
 



 

 

 
Plano Diretor de Japaratinga/AL 2022 – Produto 3: Leitura Técnica 

 

17 

Figura 1-3 Município de Japaratinga (foto aérea) 

 

Fonte: IBGE, 2022; Google Satellite, 2022 / Elaboração: RiscoAU, 2022. 
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Figura 1-4 Relevo do município de Japaratinga 

 
Fonte: IBGE, 2022; OpenStreetMaps, 2022; Topodata, 2022 / Elaboração: RiscoAU, 2022. 

  



 

 

 
Plano Diretor de Japaratinga/AL 2022 – Produto 3: Leitura Técnica 

 

19 

Quanto à sua divisão interna, o município é composto por um único distrito, mas possui cinco 

povoados, distribuídos ao longo do litoral. Além da sede, Japaratinga, conhecida localmente 

como “Cidade” , “Centro” ou somente “Japaratinga”, existem, ao sul, os povoados de Bitingui, 

Barreiras do Boqueirão e Pontal do Boqueirão, com núcleos urbanos consolidados; e a Praia do 

Salgado, ao norte, cuja ocupação urbana ainda é bastante incipiente, mas vem passando por 

rápido crescimento através de novos loteamentos, até mesmo com ocorrência de verticalização. 

No interior do município, no eixo da AL-465 encontram-se os bairros de Capoaba, Paraíso e 

algumas outras pequenas aglomerações, além de diversos sítios e fazendas (Figura 1-2 e 1-5).  

Os limites de município estão diretamente definidos pela hidrografia. Ao norte, a divisa é 

constituída pelo Rio Salgado, enquanto ao sul e à oeste, pelo Rio Manguaba, Rio Grupina e 

Córrego Riachão. O relevo do município é bastante acidentado, com variações de altitude de até 

50 m, a menos de 300 m de distância da costa. Em algumas áreas, mais no interior do continente, 

a altitude chega a 100 m, mas ainda bastante entrecortada pela hidrografia, com as várzeas em 

altitudes abaixo de 20 m (Figura 1-4). 

Todo o litoral do município é parte da Área de Preservação Ambiental (APA) da Costa dos Corais1, 

criada em 19972, que abrange a faixa litorânea desde Maceió/Al até Tamandaré/PB, com cerca 

de 120km de extensão e numa faixa de 30km mar adentro. A APA também engloba a foz dos 

rios em todo o trecho, tais como o Rio Salgado (divisa de Japaratinga com Maragogi), Rio 

Capoaba (entre a Praia do Salgado e a sede de Japaratinga) e o Rio Manguaba (divisa com Porto 

de Pedras), este último se estendendo 8 km em direção ao interior (Figura 1-5). Existem ainda 

no município duas Reservas Particulares de Patrimônio Natural (RPPN), a RPPN Triunfo e a RPPN 

Reserva da Bica. 

Na porção oeste do território, encontra-se a comunidade quilombola do Sítio Macuca (às vezes 

grafado Mucuca), reconhecida através da portaria nº 185/2009 da Fundação Cultural Palmares 

(FCP). A comunidade está localizada próximo à divisa com o município de Porto Calvo, e possui 

18 famílias registradas3. Outro marco territorial importante da paisagem rural construída do 

 
1 ICMBIO https://www.icmbio.gov.br/apacostadoscorais/  

2 ICMBIO, Decreto de 23 de outubro de 1997 
https://www.icmbio.gov.br/apacostadoscorais/images/stories/legislacao/Decreto_23_10_1997.pdf  

3 Fundação Cultural Palmares https://www.palmares.gov.br/?p=3917  
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município é a Usina São Gonçalo, no norte do município, onde antes funcionou a antiga 

destilaria, atualmente em ruinas (Figura 1-5). 

Figura 1-5 Área de Proteção Ambiental da Costa dos Corais 

 

Fonte: ICMBIO, 2022; IBGE, 2022; OpenStreetMaps, 2022; Topodata, 2022 / Elaboração: RiscoAU, 2022. 
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Figura 1-6 Área de Proteção Ambiental da Costa dos Corais 

 

Fonte: ICMBIO, 2022; IBGE, 2022. / Elaboração: RiscoAU, 2022. 
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O município não possui, atualmente, perímetro urbano definido, tampouco qualquer regramento para 

delimitação da Zona Urbana e dos parcelamentos do solo. Quanto à configuração e a situação fundiária 

do território rural, segundo informações do Cadastro Ambiental Rural (CAR), podemos observar que 

aproximadamente metade da Área Rural do município teve declaração recente de domínio. Observa-se, 

também, a ocorrência de declarações de propriedade rural ao longo de toda faixa litorânea.    
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Figura 1-7 Situação Fundiária Rural segundo Cadastro Ambiental Rural 

  
Fonte: Cadastro Ambiental Rural (CAR), 2022. / Elaboração: Risco arquitetura urbana, 2022.  
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1.1 Caracterização demográfica e socioeconômica 

A seguir, será apresentada a caracterização demográfica e socioeconômica do município. Os 

aspectos específicos sobre trabalho e renda estão apresentados em maiores detalhes no 

capítulo 2. 

A população do município de Japaratinga, segundo o Censo IBGE de 2010, era de 7.754 

habitantes, o que resultava, naquele ano, na densidade demográfica média de 90,22 habitantes 

por quilômetro quadrado, valor alto se compararmos às demais médias do país e do estado, 

ainda que esteja concentrada na área litorânea. A população estimada para 2021, segundo o 

IBGE, era de 8.444 habitantes. A seguir, está apresentada a demografia em série histórica, etária, 

por sexo, cor da pele, entre outros. 

A série histórica da população de Japaratinga apresenta crescimento bastante distinto das 

tendências nacional e estadual. Enquanto estas apresentam um crescimento constante, vemos 

em Japaratinga um crescimento forte entre 1970 e 1991, uma quebra entre 1991 e 2000, 

período em que houve redução da população, e crescimento moderado a partir de 2000, 

assemelhando-se então às tendências nacional e estadual. Sabe-se que, nos últimos dez anos, o 

município teve grande crescimento, principalmente em função do turismo, porém os dados 

precisos deste crescimento só serão obtidos com a conclusão do censo demográfico 2022.   

Quadro 1-2 Evolução populacional Brasil, Alagoas e Japaratinga – 1970, 1980, 1991, 2000, 2010, 2021 

  1970 1980 1991 2000 2010 2021¹ 

Brasil 93.134.846 119.011.052 146.825.475 169.872.856 190.755.799 213.317.639 

Alagoas 1.588.068 1.982.915 2.514.100 2.827.855 3.120.494 3.365.351 

Japaratinga 2.802 4.227 7.093 6.868 7.754 8.444 

Nota: (1) Estimativa populacional IBGE. 

Fonte: Censo Demográfico IBGE, 1970, 1980, 1991, 2000, 2010. / Elaboração: RiscoAU, 2022. 
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Gráfico 1-1 Evolução populacional de Japaratinga/AL – 1970, 1980, 1991, 2000, 2010 

 
Fonte: Censo Demográfico IBGE, 1970, 1980, 1991, 2000, 2010. / Elaboração: RiscoAU, 2022. 

Gráfico 1-2 Evolução populacional de Alagoas – 1970, 1980, 1991, 2000, 2010 

 

Fonte: Censo Demográfico IBGE, 1970, 1980, 1991, 2000, 2010. / Elaboração: RiscoAU, 2022. 

Gráfico 1-3 Evolução populacional do Brasil – 1970, 1980, 1991, 2000, 2010 

 

Fonte: Censo Demográfico IBGE, 1970, 1980, 1991, 2000, 2010. / Elaboração: RiscoAU, 2022. 
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Quadro 1-3 Taxa de crescimento populacional Brasil, Alagoas e Japaratinga – 1970, 1980, 1991, 2000, 

2010, 2021 

  1970/1980 1980/1991 1991/2000 2000/2010 2010/2021 

Brasil 2,8% 2,1% 1,7% 1,2% 1,1% 

Alagoas 2,5% 2,4% 1,4% 1,0% 0,7% 

Japaratinga 5,1% 6,2% -0,4% 1,3% 0,8% 

Fonte: Censo Demográfico IBGE, 1970, 1980, 1991, 2000, 2010. / Elaboração: RiscoAU, 2022. 

Ainda segundo o Censo 2010, o município apresentava um grau de urbanização baixo, com 43% 

da população em situação urbana, valor bastante abaixo das referências apresentadas para 

Alagoas e Brasil, de 74% e 84%, respectivamente. Além disso, percebe-se, pela evolução 

histórica da taxa de urbanização, que o padrão se manteve relativamente estável entre 1980 e 

2000, com um sutil aumento em 2010, tendência novamente distinta da estadual e nacional 

Relevante destacar que algumas ocupações classificadas como rurais no Censo Demográfico de 

2010 possuem, na verdade, características urbanas, como é o caso do Paraíso e Capoaba, fato 

atestado durante as visitas técnicas. Importa, portanto, destacar que o município, apesar das 

estatísticas anteriores, já é predominante urbano. 

Quadro 1-4 População urbana e rural - Brasil, Alagoas e Japaratinga, 1970 a 2010 

  

 Ano 

Brasil Alagoas Japaratinga 

Urbana Rural Taxa 
Urb. Urbana Rural Taxa 

Urb. Urbana Rural Taxa 
Urb. 

1970 52.097.260 41.037.586 56% 631.973 956.095 40% 612 2.190 22% 

1980 80.437.327 38.573.725 68% 977.161 1.005.754 49% 1.359 2.868 32% 

1991 110.990.990 35.834.485 76% 1.482.033 1.032.067 59% 2.224 4.869 31% 

2000 137.925.238 31.947.618 81% 1.918.963 908.893 68% 2.511 4.357 37% 

2010 160.934.649 29.821.150 84% 2.297.809 822.685 74% 3.308 4.446 43% 

Nota: Taxa de Urbanização é a porcentagem de população urbana sobre a população total. 

Fonte: Censo Demográfico IBGE, 1970, 1980, 1991, 2000 e 2010. / Elaboração: RiscoAU, 2022. 
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Gráfico 1-4 Taxa de urbanização - Brasil, Alagoas e Japaratinga, 1970 a 2010 

 
Nota: Taxa de Urbanização é a porcentagem de população urbana sobre a população total. 

Fonte: Censo Demográfico IBGE, 1970, 1980, 1991, 2000 e 2010. / Elaboração: RiscoAU, 2022. 

Através da leitura da evolução populacional rural e urbana, apresentada nos gráficos e quadros 

anteriores, percebe-se claramente que houve um pico de crescimento populacional rural em 

1991, seguido de uma retração na década seguinte, o que acarretou a evolução demográfica 

atípica.  

Gráfico 1-5 População urbana e rural de Japaratinga, 1970 a 2010 

 

Fonte: Censo Demográfico IBGE, 1970, 1980, 1991, 2000 e 2010. / Elaboração: RiscoAU, 2022. 

A razão de sexo no município4 se manteve acima de 100, nos anos de 1970, 1991 e 2000, o que 

significa uma predominância da população masculina, de forma bastante distinta dos dados 

estadual e nacional, sempre abaixo de 100 (predominância de mulheres); a razão fica abaixo de 

 
4 Valor obtido pela divisão da população masculina pela população feminina 
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100 somente nos anos de 1980 e 2010. Estas quebras de tendência da evolução demográfica 

indicam processos de migração populacional de forma concentrada no tempo. 

Gráfico 1-6 População urbana e rural de Japaratinga, 1970 a 2010 

 

Fonte: Censo Demográfico IBGE, 1970, 1980, 1991, 2000 e 2010. / Elaboração: RiscoAU, 2022. 

Quanto às faixas etárias, através da pirâmide etária, é possível verificar que a população de 

Japaratinga apresentava, em 2010, uma configuração etária bastante jovem, com um pico maior 

entre 5 e 14 anos, mais expressivo na população masculina. Se comparado às décadas 

anteriores, percebe-se que houve um sutil envelhecimento da população, com crescimento 

expressivo da população até 40 anos.  

 
Gráfico 1-7 Pirâmide etária de Japaratinga – 2010 

 
Fonte: Censo Demográfico IBGE, 2010. / Elaboração: RiscoAU, 2022. 
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Gráfico 1-8 Pirâmide etária de Japaratinga – 1991, 2000 

 
Fonte: Censo Demográfico IBGE, 1991, 2000, 2010. / Elaboração: RiscoAU, 2022. 

Ainda assim, a composição etária da população do município é bastante distinta da estadual e 

da nacional, que apresenta um envelhecimento maior da população, com picos entre 10 a 19 

anos, no estado do Alagoas, e de 10 a 29 anos, no Brasil.  

 
Gráfico 1-9 Pirâmide etária Brasil e Alagoas - 2010 

 
Fonte: Censo Demográfico IBGE, 2010. / Elaboração: RiscoAU, 2022. 

A população municipal é composta 22,9% de pessoas autodeclaradas brancas, 2,5% pretas e 

74,4% pardas, totalizando 76,9% negras (pretas e pardas). Esta proporção de população negra é 

superior à estadual e bastante acima da nacional. A população amarela é pouco expressiva no 

município e não há população indígena autodeclarada, como demonstram o quadro e gráfico, a 
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seguir. Através do mapa, é possível verificar que nas áreas rurais a proporção de população 

negra é superior às áreas urbanas. 

Quadro 1-5 População residente por Cor ou Raça 

Cor ou Raça Brasil Alagoas Japaratinga (AL) 

Branca 90.621.281 47,5% 968.288 31,0% 1.773 22,9% 

Preta 14.351.162 7,5% 206.030 6,6% 194 2,5% 

Amarela 2.105.353 1,1% 35.183 1,1% 14 0,2% 

Parda 82.820.452 43,4% 1.897.214 60,8% 5.772 74,4% 

Indígena 821.501 0,4% 13.773 0,4% - 0,0% 

Sem declaração 36.051 0,0% 7 0,0% - 0,0% 

Total 190.755.799 100,0% 3.120.494 100,0% 7.754 100,0% 

Fonte: Censo Demográfico IBGE, 2010. / Elaboração: RiscoAU, 2022. 

 
Gráfico 1-10 População residente por Cor ou Raça 

 
Fonte: Censo Demográfico IBGE, 2010. / Elaboração: RiscoAU, 2022. 

A seguir, apresenta-se o fluxo da população que se deslocava diariamente para fora do 

município por motivos de trabalho e/ou estudo. A proporção desta população era de 8,8% para 

estudo e 11,5% para trabalho. 

Quadro 1-6 População que estuda ou trabalha fora de Japaratinga 

 Total de pessoas Outro Município % 

Estudo¹ 2.897 256 8,8% 

Trabalho² 2.412 278 11,5% 

Notas: (1) Pessoas que frequentavam escola ou creche; (2) Pessoas ocupadas 

Fonte: Censo Demográfico IBGE, 2010. / Elaboração: RiscoAU, 2022. 
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De acordo com o Censo Demográfico de 2010, 69% da população do município era alfabetizada, 

taxa bastante abaixo das referências de comparação apresentadas – 75% da população do 

estado e 89% da população nacional. Percebemos que, ao longo das últimas décadas, houve 

melhora significativa nesta taxa, tanto na taxa municipal quanto na estadual, mas ainda assim 

significativamente abaixo da taxa nacional. 

Quadro 1-7 População Alfabetizada – Brasil, Alagoas e Japaratinga, 2010 

  Alfabetizadas Não 
alfabetizadas 

Taxa de 
alfabetização 

Brasil 157.628.796 19.330.185 89% 

Alagoas 2.126.890 721.521 75% 

Japaratinga 4.813 2.145 69% 

Fonte: Censo Demográfico IBGE, 2010. / Elaboração: RiscoAU, 2022. 

 
Gráfico 1-11 Taxa de Alfabetização – Brasil, Alagoas e Japaratinga, 1991 a 2010 

 

Fonte: Censo Demográfico IBGE, 1991, 2000, 2010. / Elaboração: RiscoAU, 2022. 

Para completar a caracterização demográfica e socioeconômica do município, a seguir são 

apresentados os mapas com a densidade demográfica (Figura 1-9), taxa de alfabetização (Figura 

1-10), população preta, parda e indígena (Figura 1-11), e rendimento médio mensal domiciliar 

(Figura 1-12). Voltaremos a abordar a condição de renda dos munícipes no capítulo nº 2.   
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Figura 1-8 Densidade populacional de Japaratinga/AL - 2010 

 

Fonte: Censo IBGE, 2010; IBGE, 2022; OpenStreetMaps, 2022; Topodata, 2022 / Elaboração: RiscoAU, 2022. 

  



 

 

 
Plano Diretor de Japaratinga/AL 2022 – Produto 3: Leitura Técnica 

 

33 

Figura 1-9 Taxa de alfabetização de Japaratinga/AL - 2010 

 

Fonte: Censo IBGE, 2010; IBGE, 2022; OpenStreetMaps, 2022; Topodata, 2022 / Elaboração: RiscoAU, 2022. 
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Figura 1-10 População preta, parda e indígena de Japaratinga/AL - 2010 

 

Fonte: Censo IBGE, 2010; IBGE, 2022; OpenStreetMaps, 2022; Topodata, 2022 / Elaboração: RiscoAU, 2022. 
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Figura 1-11 Rendimento médio mensal domiciliar de Japaratinga/AL - 2010 

 

Fonte: Censo IBGE, 2010; IBGE, 2022; OpenStreetMaps, 2022; Topodata, 2022 / Elaboração: RiscoAU, 2022. 
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1.2 Evolução histórica da cidade e do território 

Neste item, será apresentada a análise da evolução histórica da cidade e do território, 

procurando identificar o núcleo inicial da cidade, seus marcos de origem e movimentos de 

expansão. 

A ocupação urbana do município de Japaratinga é bastante recente, como pode ser observado 

pelo crescimento demográfico. Até o ano de 1970, havia menos de 3 mil habitantes, com cerca 

de 600 deles em áreas urbanas, população que triplicou nos últimos anos. Apesar de ainda ser 

um município majoritariamente rural, a ocupação urbana teve um crescimento muito 

expressivo, sobretudo nas últimas décadas.  

Os mapas, a seguir, mostram a situação da ocupação do município na década de 1980 (a 

publicação é de 1987, mas os levantamentos foram realizados entre 1982-1985). Percebemos 

que os núcleos urbanos mais consolidados à época eram a Sede de Japaratinga e Pontal do 

Boqueirão (apresentavam arruamento representado na cartografia), enquanto os demais 

povoados possuíam edificações dispersas (pontos pretos). A ocupação da sede cresceu em 

função do entroncamento das rodovias AL-465 e AL-101, como se percebe nitidamente pela 

forma do núcleo. 

Figura 1-12 Cartografia da sede de Japaratinga e povoado de Bitingui, 1987 

Fonte: Detalhe da folha SC-25-V-C-II-1 Porto Calvo - IBGE, 1987. 
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Figura 1-13 Cartografia dos povoados de Barreiras do Boqueirão e Pontal do Boqueirão, 1987 

Fonte: Detalhe da folha SC-25-V-C-II-1 Porto Calvo - IBGE, 1987. 

Os mapas, apresentados a seguir, ilustram a expansão da mancha urbanizada nos anos mais 

recentes (1987 a 2022). Percebe-se que houve enorme e rápida expansão da ocupação, tanto 

em porções do litoral (Praia do Salgado, Bitingui, Barreiras do Boqueirão) como no sentido do 

interior (à oeste da Sede e ao norte do Pontal do Boqueirão). Neste período, o município mais 

que quadruplicou, ou seja, cresceu 391% em  volume construído. desde o final da década de 

1980. O quadro, a seguir, apresenta a quantificação das áreas urbanizadas nos três períodos 

analisados, demonstrando como a expansão da área urbana ocorreu de forma mais intensa do 

que o crescimento demográfico, apontando para o uso ocasional ou turístico destas 

construções. 

Quadro 1-8 Área das ocupações urbanas do município de Japaratinga/AL 

Ano Hectare 

1987 45,6 

2006 76,0 

2022 223,9 

Fonte: Google Satellite, 2005, 2006, 2019, 2021; IBGE, 1987, 2022 / Elaboração: RiscoAU, 2022. 
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Figura 1-14 Evolução da mancha urbana 

 

Fonte: Google Satellite, 2005, 2006, 2019, 2021; IBGE, 2022; OpenStreetMaps, 2022; Topodata, 2022 / Elaboração: 

RiscoAU, 2022. 
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Figura 1-15 Evolução da mancha urbana (litoral norte) 

 

Fonte: Google Satellite, 2005, 2006, 2019, 2021; IBGE, 2022; OpenStreetMaps, 2022; Topodata, 2022 / Elaboração: 

RiscoAU, 2022. 
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Figura 1-16 Evolução da mancha urbana (litoral sul) 

 

Fonte: Google Satellite, 2005, 2006, 2019, 2021; IBGE, 2022; OpenStreetMaps, 2022; Topodata, 2022 / Elaboração: 

RiscoAU, 2022. 
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As imagens, a seguir, apresentam um comparativo entre a situação da ocupação entre os anos 

de 2005 e 2006 e a atual, em 2022, evidenciando o espraiamento da ocupação urbana.  

Em partes, o desordenamento deste espraiamento se deve à falta de regulação do 

parcelamento, uso e ocupação do solo, atribuições que o Plano Diretor e o Zoneamento devem 

suprir. 

Figura 1-17 Foto aérea da Sede de Japaratinga 2006/2022 

 

 
Fonte: Google Satellite, 2005, 2006, 2019, 2021; IBGE, 2022; OpenStreetMaps, 2022; Topodata, 2022 / Elaboração: 

RiscoAU, 2022.  
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Figura 1-18 Foto aérea da Praia do Salgado 2006/2022 

  
Fonte: Google Satellite, 2005, 2006, 2019, 2021; IBGE, 2022; OpenStreetMaps, 2022; Topodata, 2022 / Elaboração: 

RiscoAU, 2022. 

Figura 1-19 Foto aérea do povoado de Bitingui 2006/2022 

  
Fonte: Google Satellite, 2005, 2006, 2019, 2021; IBGE, 2022; OpenStreetMaps, 2022; Topodata, 2022 / Elaboração: 

RiscoAU, 2022. 
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Figura 1-20 Foto aérea do povoado de Barreiras do Boqueirão 2006/2022 

 

 
Fonte: Google Satellite, 2005, 2006, 2019, 2021; IBGE, 2022; OpenStreetMaps, 2022; Topodata, 2022 / Elaboração: 

RiscoAU, 2022. 
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Figura 1-21 Foto aérea do povoado de Pontal do Boqueirão 2006/2022 

   
Fonte: Google Satellite, 2005, 2006, 2019, 2021; IBGE, 2022; OpenStreetMaps, 2022; Topodata, 2022 / Elaboração: 

RiscoAU, 2022. 

Figura 1-22 Foto aérea da ocupação ao norte do Pontal do Boqueirão 2006/2022 

   
Fonte: Google Satellite, 2005, 2006, 2019, 2021; IBGE, 2022; OpenStreetMaps, 2022; Topodata, 2022 / Elaboração: 

RiscoAU, 2022. 
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1.3 Previsão de elevação do nível do mar 

 

Sendo Japaratinga um município de ocupação predominantemente litorânea, a previsão de 

elevação do nível do mar nos próximos anos deve ser observada com grande atenção, uma vez 

que tais mudanças, se confirmadas, poderão alterar profundamente o padrão de ocupação do 

município.  

Para análise deste item utilizaremos a ferramenta on-line disponibilizada pela organização não 

governamental Climate Central5, que usa a previsão de elevação do mar gerada pelo Painel 

Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC)6 para mapeamento em todo mundo da 

previsão de elevação do mar. 

Na figura apresentada a seguir, podemos observar a previsão de elevação do mar para 2050, 

onde as áreas em vermelho indicam grande interferência de alagamento em toda a faixa costeira 

do munícipio.  

Figura 1-23 Previsão de elevação do nível do mar 

 
Fonte: Climate Central e IPCC 2022 
  

 
5 www.climatecentral.org <último acesso em 20/07/2022> 
6 https://www.ipcc.ch/ <último acesso em 20/07/2022> 
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1.4 Referências e períodos que determinaram a forma de ocupação 

A seguir, serão apresentadas as referências históricas e culturais do município e principais 

períodos e fatores que determinaram a forma de ocupação. 

A origem de Japaratinga (originalmente nomeada Japaratuba) decorre da colônia de pescadores 

instalada onde, posteriormente, se construiu a prefeitura do município. A ocupação do espaço 

era caracterizada por barracos e casebres, já com a presença de lavouras em seu entorno e ao 

longo do interior do continente. Esse movimento de ocupação coincidiu com a exploração do 

coco, na região, por volta de 1800. 

Figura 1-24 Prefeitura de Japaratinga e Telasa. 

 
Fonte: Página História de Alagoas7, sem data.   

 

Para tanto, contribuiu a localização junto a uma estrada que dava acesso apenas a animais, 

ligando-se a estrada principal a Porto de Pedras – essa estrada principal hoje é a AL-101 Norte. 

 
7  Disponível em < https://www.historiadealagoas.com.br/japaratinga-a-antiga-japaratuba-de-
maragogi.html > último acesso em 24/07/2022 
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Do ponto de vista cultural, vale menção à Igreja Matriz, erguida há mais de 300 anos por 

holandeses que residiam em Porto Calvo. 

Na divisão administrativa, datada de 1911, Japaratuba constava como distrito de Maragogi, 

sendo assim identificada também em registros de 1936 e 1937. Por volta dessa época, existia ali 

um pequeno estaleiro que construía embarcações de proporção modestas, para uso no 

transporte da produção de coco.  

Em 1943, há alteração, pelo decreto estadual n. 2909, de 30 de dezembro, do nome do distrito 

de Japaratuba para Japaratinga, permanecendo, porém, ainda como distrito de Maragogi até o 

ano de 1960. A lei estadual n. 2264, de 23 de julho de 1960, elevou o distrito à categoria de 

município, com a instalação da sede sendo realizada uma semana depois, no dia 30. Registros 

do IBGE identificam José Jorge de Farias Sales, chefe político de Maragogi, como liderança desse 

movimento por autonomia administrativa. Desde 1963, o município é administrativamente 

composto apenas pela sua sede.  

O turismo tem se destacado como principal atividade no município, com atributos naturais 

apreciados pelos visitantes, especialmente em Barreira do Boqueirão, onde é possível encontrar 

nascentes de água mineral. Para além das praias, o município possui calendário de festividades 

anual, tendo como principais expoentes a festa de sua padroeira, Nossa Senhora das Candeias, 

em fevereiro, a festa da Emancipação, em junho, e o festival de abertura do Verão, em 

novembro. 

Cabe ainda relevante destaque para ocorrência da população de origem quilombola, tão antiga 

quando os primeiros povoadores da região. A atual comunidade de Macuca deve-se à diáspora 

da população escravizada que teve como seu núcleo de resistência o Quilombo dos Palmares, 

localizado aproximadamente a 100 quilômetros de Japaratinga, na Serra da Barriga, hoje 

território do município de União dos Palmares.   
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1.5 Patrimônio material e imaterial 

Apesar de realizada ampla pesquisa em diferentes bases de dados, sites dos órgãos públicos 

e/ou voltados à preservação, são escassas as informações encontradas acerca do patrimônio 

cultural de Japaratinga, que, quando encontradas, atentam-se prioritariamente a bens imóveis. 

Este é um sintoma de que o patrimônio local ainda não é visto como um potencial a ser 

incorporado, preservado e mesmo aproveitado como atração da cidade. 

Neste sentido, esse item objetiva apresentar objetos levantados como relevantes para o 

patrimônio japaratinguense. Somente a partir desta leitura inicial será possível apresentar 

diretrizes que tenham por princípio valorizar a cultura e a memória locais. 

1.5.1 Igreja Matriz Nossa Senhora das Candeias 

Principal patrimônio arquitetônico do município, a Igreja Nossa Senhora das Candeias, edificada 

em alvenaria de pedra, em meados de 1820, destaca-se em meio às construções do centro por 

suas características construtivas e peculiares. No início da década de 2020, passou por processo 

de restauro, com remoção do reboco externo para exposição da alvenaria.  

 
Figura 1-25 Igreja Nossa Senhora das Candeias - vistas da fachada principal 

 
Fonte: RiscoAU, 2022. 
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Figura 1-26 Igreja Nossa Senhora das Candeias - Vista Lateral 
 

Fonte: RiscoAU, 2022. 

Figura 1-27 Igreja Nossa Senhora das Candeias no passado - Vista frontal  

 
Fonte: Página História de Alagoas8, sem data.   

 
8  Disponível em < https://www.historiadealagoas.com.br/japaratinga-a-antiga-japaratuba-de-
maragogi.html > último acesso em 24/07/2022 
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1.5.2 Pesca  

Como já apresentado anteriormente (ver item 1.3), a origem do povoamento do hoje munícipio 

de Japaratinga está diretamente atrelada ao povoamento de pescadores. Um traço dessa 

memória pode ser observado nos remanescentes da Vila de pescadores de Boqueirão, que além 

de trazer a essência da formação da cidade de Japaratinga, possui construções simples, as quais 

simbolizam os modos de morar e os hábitos destes profissionais e que, se tomadas em conjunto, 

formam significativo patrimônio arquitetônico. 

A análise visual permite-nos afirmar que suas edificações são erigidas em alvenaria de tijolos 

argamassada e pintada, geralmente na cor branca. As esquadrias são em madeira, com portas e 

janelas com folha de escuro. Os telhados, em sua maioria, apresentam estrutura de madeira em 

duas águas, recobertos por telhas de barro tipo capa-canal. A implantação das construções se 

dá ao longo da via, marcada por estreitas calçadas e ruas cobertas por paralelepípedos. Destaca-

se, ainda, a vegetação do entorno, com presença de mangueiras centenárias, o que indica 

ocupação humana de longa data. 

Ainda, há de se considerar que a Vila é aporte material para uma série de práticas culturais 

locais, especialmente a memória dos métodos de pesca, trato do peixe e culinária a partir deste 

ingrediente, ali desenvolvidos. 
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Figura 1-28 Conjunto arquitetônico no Boqueirão 

Fonte: RiscoAU, 2022. 
 
Figura 1-29 Unidade Habitacional no Boqueirão 

Fonte: RiscoAU, 2022. 
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Figura 1-30 Vegetação circundante 

 
Fonte: RiscoAU, 2022. 

 

1.5.3 Destilaria São Gonçalo 

A Destilaria, instalada na porção norte da zona rural do município, iniciou suas atividades no ano 

de 1976 e as encerrou no início dos anos 2000 9 . O edifício de produção, de construção 

contemporânea, com pilares em concreto e cobertura com estrutura metálica e telhas de 

mesma origem, encontra-se em ruínas, mantendo-se em pé apenas os pilares. 

No entanto, as construções de apoio e serviços, como as moradias de funcionários, escolas, 

residência do proprietário (casa sede), edificadas em alvenaria de tijolos argamassada e pintada, 

com estruturas de telhado e esquadrias em madeira e cobertas por telhas de barro tipo capa-

canal, formam um consistente conjunto arquitetônico e encontram-se em bom estado de 

conservação, sendo passíveis de restauro e reuso. 

 
9  Informação retirada da página Drone Nordeste, 2021. Disponível em o em 10/06/2022   
https://www.youtube.com/watch?v=002ln5wFAQA   acesso em 10/06/2022 
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Aquelas estruturas industriais, mesmo que em estado precário, contam-nos sobre o processo 

de beneficiamento da cana-de-açúcar para produção de álcool, importante ciclo econômico 

ocorrido nas últimas décadas do século XX no Brasil. 

O conjunto industrial serve-nos como apoio para a discussão das relações de trabalho 

estabelecidas e o impacto no indivíduo neste tipo de configuração espacial, na qual o operário 

desenvolve suas atividades laborais, recreativas, familiares e de socialização em um mesmo 

ambiente, sendo por vezes vigiado pelo empregador e, em certa medida, cerceado de sua 

liberdade. A estrutura sociodemográfica atual da população de Japaratinga decorre, em grande 

medida, dessa relação de trabalho e organização da população no território. 

Figura 1-31 Vista de trechos das moradias operárias que compõem o conjunto industrial da Destilaria São 

Gonçalo  

 
Fonte: Destilaria São Gonçalo, 2022. 
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Figura 1-32 Sede da Destilaria 

Fonte: Destilaria São Gonçalo, 2022. 

 

1.5.4 Comunidade Quilombola Macuca 

A Comunidade Quilombola Macuca possui, atualmente, 27 famílias residentes 10 . As 

características construtivas que compõem o conjunto de edificações são semelhantes às 

encontradas nos outros objetos já descritos. Porém, a grande relevância destas se dá por serem 

aporte material para a realização de uma série de práticas e tradições dos descendentes dos 

negros escravizados, como a culinária, as manifestações religiosas e o símbolo de resistência.  

A conservação do conjunto é essencial, principalmente em tempos de discussões tão 

pertinentes como os que estamos vivendo, onde o preconceito às tradições com raízes africanas 

e o racismo estrutural impregnado em nossa sociedade precisam ser amplamente debatidos e 

combatidos. 

  

 
10 Número de Famílias segundo a Secretaria da Mulher e Direitos Humanos de Alagoas, 2017, p. 3. 
Ressalta-se que este número é superior aquele registrado na Fundação Palmares, onde constam 18 
famílias registradas, e o crescimento decorre do crescimento demográfico entre os anos dos dados.  
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Figura 1-33 Capela Imaculada Conceição 

Fonte: Risco Arquitetura Urbana, 2022. 
 

Figura 1-34 Construção em taipa de mão 

 
Fonte: Risco Arquitetura Urbana, 2022. 
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Figura 1-35 Casa de Farinha 

 
Fonte: Risco Arquitetura Urbana, 2022. 

 

1.5.5 Mirantes 

A cidade de Japaratinga apresenta uma série de mirantes ao longo de suas praias, elementos 

que conferem vistas privilegiadas e de visual único. Destacam-se, pelo menos, três deles, em 

função da beleza visual: Mirante Aruanã (Barreira do Boqueirão), Reserva da Bica e Paraíso dos 

Coqueirais.  
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Figura 1-36 Mirante Aruanã na Barreira do Boqueirão 

 
Fonte: Risco Arquitetura Urbana, 2022. 
 
Figura 1-37 Mirante da Reserva da Bica 

 
Fonte: Risco Arquitetura Urbana, 2022. 
 
Figura 1-38 Mirante Paraíso dos Coqueirais 

 
Fonte: Risco Arquitetura Urbana, 2022. 
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2 Análise institucional e normativa 

A seguir, serão analisadas as principais características da estrutura da gestão pública municipal, 

com ênfase no poder público executivo municipal.   

Destaca-se, de início, que um dos problemas presentes no contexto atual é a falta de regramento 

e normas, bem como de rotina definida para análise, aprovação e fiscalização de novas 

construções e licenciamentos. O Plano Diretor deverá suprir esta demanda.  

 

2.1 Estrutura da Administração Municipal 

A gestão executiva da Prefeitura Municipal de Japaratinga encontra-se atualmente organizada 

em 19 áreas, sendo o Gabinete, Ouvidoria, Controladoria e Procuradoria e mais 15 secretarias,  

conforme ilustra lista abaixo. 

• Gabinete (Ouvidoria, Controladoria e Procuradoria) 

a. Administração 

b. Agricultura e pesca 

c. Assistência Social 

d. Cultura, Esportes e Eventos 

e. Defesa Civil 

f. Educação 

g. Finanças 

h. Fundo de Previdência Próprio do Município 

i. Infraestrutura e Serviços Urbanos 

j. Meio Ambiente 

k. Obras 

l. Procuradoria 

m. Saúde 

n. Transporte 

o. Turismo 
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2.2 Núcleo Gestor do Plano Diretor 

A elaboração e a gestão do Plano Diretor de Japaratinga será observada e acompanhada pelo 

Núcleo Gestor, criado pelo Decreto Municipal  nº 014, de 02 de junho de 2022, com a seguinte 

composição atual: 

 
MEMBROS DO PODER EXECUTIVO: 

1. Secretaria de Turismo: Thereza Christina Luz Dantas; Fernanda Celestino Prazeres  

2. Secretaria de Meio Ambiente: Paulo Sérgio dos Santos Souza ; Ilgor Guedes  

3. Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos: José Adelmo de Oliveira; Emanuell Kerrony 

Silva Melo  

4. Câmara de Vereadores: Severino Luiz dos Santos Neto; Meykson Thiago Trindade Santos 

 

MEMBROS DA SOCIEDADE CIVIL: 

5. Associações do Setor Hoteleiro: Ana Maria Carvalho; João Candido Barbierí Nogueíra  

6. Setor Hoteleiro Local: Larissa Bresgen Silva dos Santos; Cláudio Zanichelli 

7. Associação de Lancheiros de Japaratinga: Ledinilson Batista de Albuquerque; Erivan Silva 

Costa  

8. Associação de Bugueiros de Japaratinga: Carlos Alberto Marques Pereira Filho; José Ferreira 

Moraes Neto  

 

Conforme previsto no Decreto de sua formação, o Núcleo Gestor deverá realizar reuniões 

ordinárias exclusivamente para discussão do conteúdo do Plano Diretor (Art. 3º); e acompanhar 

e promover as demais atividades públicas do processo de elaboração do Plano, como Audiências 

Públicas, Pesquisas de Opinião e Oficinas Participativas (Art. 4º.) fomentando, desta forma, os 

espaços participativos na gestão municipal. 

2.3 Leis e Planos de referência 

De acordo com o Estatuto da Cidade (EC), Lei Federal 10.257/2001, que regulamenta os artigos 

182 e 183 da Constituição Federal e estabelece diretrizes gerais da política urbana, os municípios 

são os responsáveis pela elaboração da política urbana através do Plano Diretor e dos demais 

instrumentos de gestão urbana e planejamento municipal, como as leis de parcelamento, uso e 

ocupação do solo, planos setoriais e diretrizes orçamentárias e participativas, entre outros. A 

seguir, serão listados os principais Planos e instrumentos de planejamento existentes no 

município. 
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Quadro 2-1 Existência de Normas, Planos e Instrumentos de Gestão  

Lei / Plano Observação 

Plano Diretor Não existe 

Zoneamento, Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo Não existe 

Código de Posturas Lei nº 422/2009 

Lei Orgânica 1990 

RPPN Triunfo Portaria IMA/AL nº 14/2009 

Plano de Manejo e Plano de Uso Público da APA Costa dos Corais 2021 

Fonte: Prefeitura Municipal de Japaratinga, 2022; ICMBio 2022; IMA/AL 2022. Elaboração: Risco AU, 2022.  

 

Atualmente, como demonstrado no quadro anterior, Japaratinga tem grande carência de 

legislação local para gestão territorial. Não possui Plano Diretor pretérito, nem leis de 

zoneamento, parcelamento, uso e ocupação do solo.  

A Lei de referência para gestão do município é atualmente o Código de Posturas, lei municipal 

nº 422, de 16 de outubro de 2009.  

2.3.1 Código de Posturas 

O primeiro Capítulo é denominado “Das Infrações” e destinado a regulamentar a nomeação de 

até 5 autuantes, dentre os servidores públicos concursados, porém o texto da lei não avança 

sobre a definição do que caracteriza infração no município, tampouco qual a penalidade ou 

multa prevista para cada tipo de caso, ficando, assim, implícito que a infração será qualquer ato 

que contrarie o Código de Postura, porém sem previsão de punição.  

O segundo capítulo versa sobre os “Bens Públicos”, e não traz nenhum detalhamento relevante 

para este diagnóstico, apenas a curiosa previsão, no artigo 8º, item “c”, de que é  “proibido 

poluir ou obstruir cursos d’água, fones, rios ...” colocando praticamente todo o município como 

“fora da lei”, uma vez que até o presente não existe coleta e tratamento de esgoto, implicando 

na destinação incorreta e poluidora de praticamente todo o esgoto sanitário municipal.  

O terceiro capitulo estabelece normas para as “Vias Públicas” e, dentre os destaques, cabe 

informar que o Artigo 10º obriga os proprietários de lote localizado em via com meio-fio a calça-

los e mantê-los em bom estado de conservação. Nos artigos seguintes do mesmo capítulo, 
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outros regramentos, também amplamente não obedecidos pelo cotidiano do município, 

colocam o Código de Posturas em conflito com a realidade. 

Novamente, o capitulo 13º, parágrafo único, estabelece que o passeio deverá ter no mínimo um 

metro de largura. Sobre este regramento, podemos afirmar que a maior parte do município, 

encontra-se hoje irregular.  

Entre os capítulos 6º e 10º, o Código estabelece regramentos para diferentes usos desenvolvidos 

no município, na seguinte ordem: “Casas de Espetáculos, Dancing e Boates”; “Cafés, 

Restaurantes, Bares, Botequins, Mercadinhos, Trailers e Feiras”; “Hotéis, Motéis, Pensões e 

Casas de Cômodos”; e “Cemitérios”. Nota-se, aqui, apesar da presença de regramentos 

fundamentais a diversos dos usos do município, a ausência de outros, tais como os usos 

permitidos na faixa de areia ou usos de visitação do turismo.  

Finalmente, cabe destaque para o Artigo 47, que obriga todo e qualquer estabelecimento de 

profissionais ou comercio a possuir alvará de licença. Não foi possível identificar, durante o 

processo de elaboração deste diagnóstico, quantos estabelecimentos estão hoje ativos e 

licenciados, tampouco a estimativa de estabelecimentos irregulares ou em processo de 

licenciamento. 

Em resumo, sendo o Código de Posturas a principal legislação vigente para regramento do 

cotidiano do município, ainda que insuficiente ou não aplicável em grande parte, a presente lei 

configura-se como a principal referência para o processo de elaboração do Plano Diretor.  

2.3.2 Plano de Manejo e Plano Público da APA Costa dos Corais. 

A Área de Proteção Ambiental Costa dos Corais (APACC) é, segundo o ICMBio, a maior Unidade 

de Conservação federal marinha costeira do Brasil, é também a primeira dedicada a proteger os 

recifes costeiros. Possui área total de mais 400 mil hectares e cobre 120 km de faixa litorânea 

de praias e estuários, cobertos por manguezais. A APACC foi criada por Decreto Federal, em 

1997, e, recentemente, entre 2018 e 2021, teve seus Planos de Manejo e de Uso Público 

elaborados e atualizados.  

Os Planos de Manejo e de Uso Público da APA Costa dos Corais (APACC) são, atualmente, 

importantes documentos de referência para organização territorial de Japaratinga, sobretudo 

porque parte significativa dos usos e atividades do município ocorrem na faixa litorânea.  
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Figura 2-1 APA Costa dos Corais 

 

 
Fonte: ICMBio, 2021.  

 

7 
 

Localização da Área de Proteção Ambiental Costa dos Corais  

Figura 1: Polígono da APA Costa dos Corais, limites municipais e estaduais 
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Destaca-se no Plano de Manejo da APACC, como atividades desenvolvidas nesta Unidade de 

Conservação: 

 

• Gestão Socioambiental (GSA): para garantir a participação social nos processos de 

gestão da UC, são realizadas várias atividades, sendo o Conselho Gestor da APA Costa 

dos Corais (CONAPAC) 11 o principal fórum de discussão dos atores sobre a gestão da 

unidade. Composto atualmente por 40 assentos e 46 instituições, o Conselho se reúne 

a cada 3 meses e, apesar de ter caráter consultivo, tem apresentado orientações 

importantes sobre os principais conflitos no território que vem sendo acatadas e 

implementadas pela equipe de gestão da UC. A equipe GSA realiza ainda o apoio e 

fortalecimento dos Conselhos Municipais de Defesa do Meio Ambiente – COMDEMAS. 

Além disso, destacam-se os projetos de educação ambiental e fortalecimento de 

comunidades e instituições locais, visando ampliar a sensibilização dos diversos públicos 

e propiciar mudanças de comportamento e engajamento em ações de conservação.  

• Licenciamento Ambiental e Autorizações Diretas: tendo em vista que a governança 

sobre o que ocorre no interior das Áreas de Proteção Ambiental Federais é do ICMBio, 

qualquer empreendimento situado no interior desses espaços territoriais sob regime 

especial de administração necessitará da anuência do ICMBio, na forma de 

autorização direta, ciência ao órgão licenciador ou autorização para licenciamento 

ambiental (ALA)12. 

• Pesquisa, Monitoramento e Manejo da Biodiversidade: a equipe da APACC participa 

de reuniões de planejamento junto às Universidades para implementação dos Sítios 

PELD (Pesquisa Ecológica de Longa Duração) e oferece apoio logístico à realização das 

expedições de campo e de oficinas de capacitação em atividades de monitoramento de 

biodiversidade. São apoiadas, ainda, atividades de monitoramento de praia/encalhes e 

desovas de tartarugas e mamíferos marinhos, monitoramento do estado de 

 
11 Apesar do município ter acompanhado o processo de revisão do Plano de Manejo, através de 
representante da Secretaria de Meio Ambiente, atualmente Japaratinga não tem nenhum representante 
nomeado ao CONAPAC.  

< https://www.icmbio.gov.br/apacostadoscorais/images/stories/conapac/2021_11_CONAPACC.pdf > 
último acesso em 25/06/2022. 
12 Atualmente os processos de licenciamento na faixa litorânea são de grande conflito em Japaratinga. 
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conservação dos corais, peixes e invertebrados, com coleta de dados científicos da 

comunidade bentônica e de peixes recifais para melhor entender os impactos gerados 

pelas atividades turísticas, comparando resultados da recuperação do ecossistema 

recifal em áreas com diferentes níveis de proteção. O APA Costa dos Corais contribui no 

Programa Peixe-boi, por meio da reintrodução e monitoramento de indivíduos da 

espécie a partir da Base Avançada de Porto de Pedras (AL), além do resgate e 

reabilitação desses animais no território da APACC. Programas de monitoramento dos 

estuários, manguezais, espécies exóticas invasoras e da pesca artesanal estão em fase 

de implantação, priorizando o monitoramento participativo como estratégia de 

cumprimento dos objetivos propostos.  

• Proteção: diversas operações de fiscalização, na terra e no mar, têm sido realizadas 

nos últimos anos13. Por se tratar de uma Unidade com forte pressão turística e com 

atrativos ordenados para a visitação, muitas ações visam observar se os regramentos 

de uso destas áreas estão sendo respeitados. Outras ações no mar visam ainda coibir a 

pesca irregular e reduzir assim o impacto dessas pescarias sobre os recursos pesqueiros 

e a biodiversidade da UC. Em ambiente terrestre, no interior da Unidade, as ações de 

fiscalização visam principalmente coibir construções irregulares em Área de 

Preservação Permanente, seja na linha de costa ou em manguezais e ainda o trânsito 

de veículos automotores nas praias da UC (novo traçado influencia? Podemos melhorar 

a redação) (SIC) 14 . O setor de proteção é ainda responsável por acompanhar os 

processos de recuperação de áreas degradadas, realizando vistorias e elaborando 

relatórios e pareceres sobre a recuperação ambiental de áreas que sofreram 

intervenção humana e foram alvo de notificações e autuações15.  

• Uso Público: o manejo da visitação na APACC busca, além de minimizar os impactos 

das atividades ao ambiente, oferecer oportunidades de experiências de visitação nos 

ambientes marinhos, buscando sensibilizar a sociedade (moradores locais, prestadores 

 
13 Sugere-se solicitar apoio da operação de fiscalização em Japaratinga. 
14  Erro constante no documento original disponível na página do ICMBio. Disponível em: 
https://www.icmbio.gov.br/apacostadoscorais/images/stories/plano_de_manejo/PM_APACC_2021.pdf 
<último acesso em 25/06/2022 > 
15 Não se tem registro de qualquer operação dessa natureza no município de Japaratinga, apesar da 
grande demanda.  
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de serviço e visitantes) sobre a importância da proteção dos recursos naturais e culturais 

da região. As atividades desenvolvidas relacionadas ao manejo da visitação são o 

ordenamento da visitação; monitoramento da visitação e seus impactos; a emissão de 

Autorizações de Uso Público para realizar atividades de apoio à visitação, capacitação e 

treinamento dos prestadores de serviço de apoio à visitação (“conduta responsável” e 

“interpretação ambiental”), além do estabelecimento e fortalecimento de parcerias 

locais no sentido de qualificar as atividades. Algumas dessas atividades contam com 

apoio de ONGs locais e prefeituras. (ICMBIO, PM APACC 2021, páginas 14 a 16 - grifos 

nossos) 

Na sequência, destaca-se no Plano de Manejo da APACC, as seguintes atividades conflitantes 

nesta Unidade de Conservação: 

 

• Ocupações irregulares: causam degradação ambiental em diferentes ecossistemas, 

comprometendo o estado de conservação destes ambientes e gerando danos que 

afetam, muitas vezes, os objetos de criação da APA Costa dos Corais, como manguezais 

e recifes de coral. Em ambiente de manguezal ocorrem principalmente com fins 

residenciais para famílias de baixa renda. Construções na linha de costa também 

alteram a dinâmica natural de erosão e deposição de sedimentos, o que pode provocar 

aumento de sedimentação nos recifes e afetar severamente os corais.  

• Visitação desordenada: os impactos potenciais da visitação desordenada vão desde a 

quebra mecânica de corais, o pisoteio de organismos bentônicos, alterações na 

comunidade de peixes devido a alimentação artificial, poluição sonora, aumento de 

sedimentação provocada pelo revolvimento do assoalho marinho, poluição por resíduos 

sólidos ou derramamento de óleo por embarcações.  

• Pesca irregular: na APACC algumas artes de pesca atualmente proibidas ainda são 

utilizadas, muito em função da reduzida capacidade de fiscalização em alto mar, 

dificuldades logísticas, como também pela realidade socioeconômica dos pescadores da 

região. A pesca da lagosta com a utilização de compressores, além de ser extremamente 

perigosa, sendo comuns os casos de morte e doenças descompressivas, é bastante 

prejudicial, pois possibilita a coleta de grandes quantidades deste crustáceo de alto 

valor comercial e gera a redução dos estoques. O uso de redes para pesca de lagosta 
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também é irregular e possui baixa seletividade, capturando vários organismos que não 

são alvo da pesca. Outras técnicas utilizadas em áreas de estuário, como a pesca de 

tapagem2 , também resultam em redução de estoques pesqueiros. (ICMBIO, PM APACC 

2021, páginas 16 a 17 - grifos nossos) 

Quanto ao zoneamento do Plano de Manejo, incidente sobre o território de Japaratinga, 

identifica-se a ocorrência de 3 diferentes zoneamentos sobre o município: Zona de Uso 

Moderado (ZUMO), em toda a faixa litorânea, denominada como “Rota Ecológica”; Zona de 

Preservação (ZPRE), com área de 284,82 hectares, localizada na extremidade norte-litorânea 

sobre mar; e Zona de Uso Comunitário, com 14,2 hectares, na divisa entre Japaratinga e 

Maragogi. O Mapa, a seguir, localiza este zoneamento.  
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Figura 2-2 Zoneamento da APA Costa dos Corais 

Fonte: ICMBio, 2021. Elaboração RiscoAU 2022. 
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As áreas de maior conflito atualmente, entre o uso corrente e o uso permitido pelo Plano de 

Manejo, encontram-se na ZUMO, caracterizada no Plano de Manejo como: 

 

Zona constituída por áreas naturais ou moderadamente antropizadas, com o ambiente 

mantido o mais próximo possível do natural, onde poderão ser permitidos os usos direto 

e indireto dos recursos naturais, desde que não causem a descaracterização da paisagem, 

dos processos ecológicos em curso ou o comprometimento das espécies nativas e suas 

populações. Esta zona deve garantir a integração da dinâmica social e econômica da 

população beneficiária à unidade de conservação de uso sustentável, bem como deve 

oferecer oportunidade para a visitação de médio grau de intervenção. 

 São normas da ZUMO: 

• São atividades permitidas nesta zona: proteção, pesquisa, monitoramento ambiental, 

visitação de médio grau de intervenção com apoio de instalações compatíveis, pesca 

artesanal e recuperação ambiental (preferencialmente de forma natural). É permitido o 

uso de recursos naturais em pequena escala, como pesca artesanal, desde que cause 

baixo impacto à UC e conforme regulamentação específica.  

• É permitida a visitação de médio grau de intervenção, assim como a instalação de 

equipamentos facilitadores primitivos para segurança do visitante ou proteção do 

ambiente da zona, sempre em harmonia com a paisagem, mediante autorização. 

A velocidade máxima de navegação nesta zona é de 5 nós, excetuando-se nas atividades 

de busca, salvamento e gestão da UC. Áreas de visitação embarcada destinadas a 

turismo comercial ou embarcações particulares deverão ser regulamentadas por 

instrumento específico.  

• Fica proibido o fundeio de embarcações utilizando âncoras de quaisquer modelos sobre 

prados de fanerógamas marinhas (capim-agulha). Nestas áreas, a ancoragem deve se 

dar por meio de poitas fixas ou estacas.  

 

O Plano de Manejo, apesar de definir diversos regramentos de uso e proteção, deverá ser 

aprimorado para a condição local de Japaratinga através do Plano Diretor que deverá 

estabelecer regramento adequado para a faixa litorânea, sem contrariar as determinações da 

Unidade de Conservação. Caberá ao Plano Diretor, portanto, incorporar e fortalecer toda norma 
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de proteção vigente no atual Plano de Manejo que esteja adequada à realidade local, como no 

caso da ZUMO, destacada anteriormente.  

 

Atualmente, são problemas notáveis da faixa litorânea: o rápido e desordenado crescimento, 

por vezes, com interrupção do acesso à areia da praia em diversos trechos, o parcelamento de 

lotes muito pequenos, a ocupação da faixa de areia, o adensamento excessivo e até mesmo a 

verticalização, o despejo de esgotamento sanitário, entre outros fatores decorrentes da 

ocupação humana recente.  

 

Figura 2-3 Verticalização recente na porção norte do município 

Fonte: RiscoAU 2022. 
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Figura 2-4 Novo loteamento na porção norte do município 

Fonte: RiscoAU 2022. 
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3 Habitação 

 

Atualmente, a quase totalidade dos domicílios existentes em Japaratinga são do tipo Casa. Nos 

últimos anos, no entanto, vem sendo registradas ocorrências de verticalização com surgimento 

de domicílios do tipo “apartamento”.   

O quadro, abaixo, demonstra a composição para o ano de 2010, quando foi realizado o último 

censo demográfico.  

 

Quadro 3-1 Tipo de domicílio – Brasil, Alagoas e Japaratinga, 2010  
Brasil Alagoas Japaratinga 

Casa 49.837.433 86,9% 773.465 91,8% 1.986 99,6% 

Casa de vila ou em 
condomínio 1.018.494 1,8% 25.584 3,0% - 0,0% 

Apartamento 6.157.162 10,7% 42.017 5,0% 3 0,2% 

Habitação em casa de 
cômodos, cortiço ou cabeça de 
porco 

296.754 0,5% 1.817 0,2% 4 0,2% 

Oca ou maloca 14.324 0,0% 1 0,0% - 0,0% 

Total 57.324.167 100,0% 842.884 100,0% 1.993 100,0% 

Fonte: Censo Demográfico IBGE, 2010. / Elaboração: RiscoAU, 2022. 

 

Não foram encontrados dados disponíveis, nem cadastro de demanda, sobre o Déficit 

Habitacional municipal. Na ausência deste dado, observaremos o déficit qualitativo das  áreas 

de maior precariedade, definidas como Aglomerados Subnormais (AGSN) pelo IBGE. 

Japaratinga possui 8 diferentes áreas classificadas como AGSN, totalizando aproximadamente 

550 unidades domiciliares nesta situação, ou o equivalente a 27,5% dos domicílios, conforme 

figuras e quadros dispostos a seguir.  

Ressalta-se que o dado do AGSN deve ser tomado apenas como referência para aproximação do 

fenômeno pois, ao observarmos os perímetros, ou mesmo a seleção das áreas, nota-se alguma 

margem de erro. O dado preciso deverá ser objeto do planejamento da política habitacional 

municipal, que deverá contar com cadastro técnico e cadastro de demanda.  
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Segundo o IBGE, um aglomerado subnormal é caracterizado como: 

 

uma forma de ocupação irregular de terrenos de propriedade alheia – públicos 
ou privados – para fins de habitação em áreas urbanas e, em geral, 
caracterizados por um padrão urbanístico irregular, carência de serviços 
públicos essenciais e localização em áreas com restrição à ocupação. No Brasil, 
esses assentamentos irregulares são conhecidos por diversos nomes como 
favelas, invasões, grotas, baixadas, comunidades, vilas, ressacas, loteamentos 
irregulares, mocambos e palafitas, entre outros. Enquanto referência básica 
para o conhecimento da condição de vida da população brasileira em todos os 
municípios e nos recortes territoriais intramunicipais – distritos, subdistritos, 
bairros e localidades –, o Censo Demográfico aprimora a identificação dos 
aglomerados subnormais. Assim, permite mapear a sua distribuição no País e 
nas cidades e identificar como se caracterizam os serviços de abastecimento de 
água, coleta de esgoto, coleta de lixo e fornecimento de energia elétrica nestas 
áreas, oferecendo à sociedade um quadro nacional atualizado sobre esta parte 
das cidades que demandam políticas públicas especiais16. 

 

 

Quadro 3-2 Aglomerados Subnormais 

NM_AGSN Unidades Habitacionais 

1 Santa Luzia 54 

2 Cais 119 

3 Jaqueira 55 

4 Alto da Repetidora 152 

5 Bitingui 42 

6 Barreiras De Boqueirão 59 

7 Carvão 37 

8 Boqueirão 32 

TOTAL 550 

Fonte: AGSN IBGE, 2010. / Elaboração: RiscoAU, 2022. 

 

 

 
16Definição do AGSN segundo IBGE. Disponível em:  https://www.ibge.gov.br/geociencias/organizacao-
do-territorio/tipologias-do-territorio/15788-aglomerados-subnormais.html?=&t=o-que-e último acesso 
em 20/07/2022. 
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Figura 3-1 Aglomerados Subnormais (AGSN) em Japaratinga/AL 

 
Fonte: IBGE, 2021. Elaboração RiscoAU 2022. 
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Figura 3-2 Aglomerados Subnormais (AGSN) em Japaratinga/AL - detalhe da porção centro/norte 

 
Fonte: IBGE, 2021. Elaboração RiscoAU 2022. 
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Figura 3-3 Aglomerados Subnormais (AGSN) em Japaratinga/AL - detalhe da porção sul 

 
Fonte: IBGE, 2021. Elaboração RiscoAU 2022. 
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Figura 3-4 AGSN Santa Luzia 

 

Fonte: IBGE, 2021. Elaboração RiscoAU 2022.  
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Figura 3-5 AGSN Cais 
 

 

Fonte: IBGE, 2021. Elaboração RiscoAU 2022.  
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Figura 3-6 AGSN Jaqueira e Alto da Repetidora 

  

Fonte: IBGE, 2021. Elaboração RiscoAU 2022.  
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Figura 3-7 AGSN Bitingui 

  

Fonte: IBGE, 2021. Elaboração RiscoAU 2022.  
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Figura 3-8 AGSN Barreiras do Boqueirão 

 

Fonte: IBGE, 2021. Elaboração RiscoAU 2022. 
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Figura 3-9 AGSN Carvão 

 

Fonte: IBGE, 2021. Elaboração RiscoAU 2022. 
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Figura 3-10 AGSN Boqueirão 

 

Fonte: IBGE, 2021. Elaboração RiscoAU 2022.  
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Figura 3-11 Bairro Sítio Capoába (Santa Luzia) visto da AL 465 

 
Fonte: RiscoAU 2022. 

 

Figura 3-12 Domicílio de taipa não revestida e lona no Sítio Capoába (Santa Luzia) 

 
Fonte: RiscoAU 2022. 
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Figura 3-13 Via alagada no acesso do bairro 

 
Fonte: RiscoAU 2022. 

 
Figura 3-14 Alto da repetidora e Jaqueira, ao fundo cemitério e entorno recentemente urbanizado 

Fonte: RiscoAU 2022. 
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Figura 3-15 Domicilio no Caís (Paraíso)  

 
Fonte: RiscoAU 2022. 
 
Figura 3-16 Trecho do Barreiras do Boqueirão 

 
Fonte: RiscoAU 2022.  
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4 Mobilidade 

Neste item, será apresentada a análise da mobilidade, que engloba a localização das vias e 

estradas, a tipologia viária, incluindo tipos de pavimentação, identificação das vias com fluxo 

intenso e com fluxo de veículos pesados e identificação do atendimento do transporte público.  

O sistema viário da cidade é apoiado diretamente na estrutura das rodovias. A sede do município 

se desenvolveu no encontro entre a AL-465 e a AL-101. No trecho urbanizado, a AL-101 recebe 

os nomes de Rua Francisco de Barros Regis e Rua José Vitoriano da Silva. As rodovias possuem 

pista única asfaltada, com uma faixa de rolamento em cada sentido e acostamento, ainda que 

nem sempre devidamente sinalizado.  

Ao sul da sede, a AL-101 possui configurações distintas, eventualmente mais estreita (sem 

acostamentos) e com variação na pavimentação. A rodovia configura a via principal de todos os 

povoados do município, onde recebe o nome de Av. Gen. Luiz de França Albuquerque, 

eventualmente de Rua Principal. Varia também a relação da rodovia com a ocupação, ora com 

acesso direto ao litoral, ora mais distante, eventualmente murada por conta das propriedades 

entre a via e a orla.  

Figura 4-1 Rodovia AL-101 sentido Bitingui, Japaratinga/AL 

Fonte: RiscoAU, 2022.  
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Nos trechos urbanos, percebe-se uma condição de desenho urbano pouco favorável junto à 

rodovia, frequentemente com calçadas bastante estreitas, irregulares ou inexistentes. Em 

Pontal do Boqueirão, localiza-se a balsa que leva à Porto de Pedras, acesso que dá continuidade 

à AL-101 sentido sul. 

 Figura 4-2 Rodovia AL-101 sentido Bitingui, Japaratinga/AL 

Fonte: RiscoAU, 2022.  
Figura 4-3 Rodovia AL-101 em Barreiras do Boqueirão, Japaratinga/AL 

Fonte: RiscoAU, 2022.  
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Figura 4-4 Acesso à Balsa para Porto de Pedras, Pontal do Boqueirão 

Fonte: RiscoAU, 2022.   

Figura 4-5 Balsa para Porto de Pedras, Pontal do Boqueirão 

Fonte: RiscoAU, 2022.  

Além das rodovias, as principais vias são a Rua Antônio Alvin e a Rua Maria das Merces, que se 

originam da alça de ligação entre as rodovias, onde se encontra a Praça Nossa Senhora das 

Candeias e a Igreja Nossa Senhora das Candeias, importante marco histórico do município. Estes 

eixos dão origem à ocupação central, organizada na forma de um triângulo da qual irradiam as 

demais vias. De forma geral, as ocupações urbanas do município procuraram se ajustar às 
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planícies e regiões de declividades mais suaves, uma vez que as altitudes podem variar em até 

50 metros em relação ao nível do mar. 

Figura 4-6 Sistema viário da sede de Japaratinga/AL 

Fonte: Google Maps, 2022 / Elaboração: RiscoAU, 2022. 
 
Figura 4-7 Rua Sebastião Lins de Melo, Japaratinga/AL 

 

Fonte: RiscoAU, 2022.  
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O sistema viário local possui larguras bastante restritas, dificilmente acima de 10 metros. Uma 

das consequências dessas dimensões reduzidas é a redução ou a inexistência das calçadas. A 

pavimentação das vias, na região central, é em parte asfaltada, em parte de paralelepípedos 

(blocos de granito), com a maioria da vias ainda sem pavimentação, principalmente nos 

povoados e nas vias de menor escala.  As ocupações à oeste, Jaqueira e Alto da Repetidora, 

possuem arruamento praticamente independente das vias do centro, principalmente por conta 

do relevo. Parte das vias destas áreas foi pavimentada recentemente, em obra de urbanização, 

mas ainda persiste uma maioria de vias não pavimentadas, assim como muitos lotes não 

ocupados.  

Figura 4-8 Rua João Delci dos Santos, Japaratinga/AL 

 
Fonte: RiscoAU, 2022.  
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Figura 4-9 Rua Sítio Novo, Jaqueira, Japaratinga/AL 

Fonte: RiscoAU, 2022.  

 
 
Figura 4-10 Aglomerado Cais (Rural), Japaratinga/AL 

Fonte: RiscoAU, 2022.  
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Figura 4-11 Barreiras do Boqueirão, Japaratinga/AL 

Fonte: RiscoAU, 2022.  

 Japaratinga pode ser acessada por ônibus rodoviário17, através da linha que liga Maceió a Recife 

pelo litoral, operada pela empresa Real Alagoas18. As viagens partem dos terminais rodoviários 

das capitais e têm tempo estimado de viagem de 2h20, seja partindo de Maceió ou de Recife. O 

município não possui sistema de transporte coletivo municipal, sendo o serviço de transporte 

local majoritariamente operado pelos moto-taxistas.   

 

Finalmente, destaca-se que a autonomia viária do município é um ponto de atenção do 

diagnóstico, dado que, no período de maior ocorrência de chuvas, parte do viário principal fica 

sujeito à deslizamento de barreiras, rachaduras no pavimento devido a movimentação de terras 

e alagamento. No último mês de junho, tais ocorrências ocasionaram a interdição de trecho da 

AL 101, próximo do Mirante Aruanã, ao sul da sede, sendo ativada alternativa rota provisória.  

 

  

 
17 https://www.japaratinga.com/como_chegar.html  

18 https://www.realalagoas.com.br/  
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Figura 4-12 Queda de barreiras próximo ao Mirante Aruanã 

Fonte: Prefeitura Municipal de Japaratinga/AL, 2022. 
 

Figura 4-13 Rachaduras no pavimento da AL 101 

Fonte: Prefeitura Municipal de Japaratinga/AL, 2022. 
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Figura 4-14 Barreira as margens da AL 101, altura da Reserva da Pedra da Bica 

Fonte: RiscoAU, 2022.   
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5 Infraestrutura e serviços públicos 

 

Neste tópico, será realizada a leitura diagnóstica generalista da presente situação dos serviços 

e das infraestruturas existentes no município. Para isso, serão utilizados principalmente os 

dados dos Resultados do Universo, em agregados por Setor Censitário do Censo IBGE 201019, a 

partir dos quais é possível decompor a situação de diversas infraestruturas e serviços, 

permitindo, desta forma, a leitura em duas escalas de abrangência: municipal e intramunicipal.  

É importante ressaltar que os dados do Censo Demográfico IBGE 2010, apesar de serem os mais 

atualizados existentes, encontram-se defasados, especialmente por conta da intensa 

transformação ocorrida nos últimos anos no município, como apresentado na caracterização da 

evolução histórica e verificado através das visitas técnicas. 

Os quadros, a seguir, apresentam uma síntese da situação geral dos domicílios urbanos de 

Japaratinga, destacando a cobertura relativa de diversos serviços coletivos e infraestruturas. 

Quadro 5-1 Características dos domicílios - Brasil, Alagoas e Japaratinga, 2010 

  Abastecimento de 
água - Rede Geral Rede elétrica Lixo coletado Esgoto – Rede 

Geral 

Brasil 47.494.025 83% 56.595.495 99% 50.106.088 87% 31.484.558 55% 

Alagoas 578.387 69% 833.429 99% 672.341 80% 175.319 21% 

Japaratinga 844 42% 1.933 97% 1.152 58% 68 3% 

Fonte: Censo Demográfico IBGE, 2010. / Elaboração: RiscoAU, 2022. 

Os domicílios possuem cobertura praticamente universal de energia elétrica, similar ao que 

ocorre nas esferas estadual e nacional. Porém, possuem baixa cobertura no abastecimento de 

água e de coleta de lixo e cobertura quase nula de rede de esgoto, o que demonstra uma 

carência grande em serviços básicos.  

Os mapas, a seguir, apresentam estes dados por setor censitário, o que permite uma leitura de 

quais regiões da cidade possuem melhor cobertura de cada serviço. 

 
19 O Resultado do Universo do Censo IBGE reúne as estatísticas decorrentes dos questionários aplicados 
em todas as unidades domiciliares dos municípios brasileiros durante a realização da pesquisa do último 
censo em 2010. Estes dados estão agregados pela unidade setor censitário. Um setor censitário é, 
segundo o IBGE "a menor unidade territorial, formada por área contínua, integralmente contida em área 
urbana ou rural, com dimensão adequada à operação de pesquisas cujo conjunto esgota a totalidade do 
Território Nacional, o que permite assegurar a plena cobertura do País".  
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Quanto ao entorno dos domicílios, percebemos que existem deficiências em algumas 

infraestruturas, como a pavimentação das vias (51%), a existência de calçadas (41%) e a 

identificação de logradouro (20%). Grande parte destes problemas aparecem também nos 

dados estaduais.  

Quadro 5-2 Características do entorno dos domicílios urbanos – Brasil, Alagoas e Japaratinga, 2010 

  

  

Brasil Alagoas Japaratinga 

Existe % Existe % Existe % 

Identificação do 
logradouro 28.369.392 60% 151.128 24% 247 20% 

Iluminação pública 45.146.789 96% 599.074 95% 1.086 89% 

Pavimentação 38.275.587 81% 419.804 67% 623 51% 

Calçada 32.354.881 68% 419.400 67% 504 41% 

Meio-fio/guia 36.094.807 76% 429.090 68% 550 45% 

Bueiro/boca de lobo 19.447.670 41% 160.306 26% 170 14% 

Rampa para 
cadeirante 2.183.939 5% 20.528 3% 20 2% 

Arborização 31.872.484 67% 368.918 59% 574 47% 

Esgoto a céu aberto 5.164.035 11% 304.753 49% 309 25% 

Lixo acumulado nos 
logradouros 2.338.113 5% 52.773 8% 23 2% 

Domicílios 47.264.208 100% 627.762 100% 1.225 100% 

Fonte: Censo Demográfico IBGE, 2010. / Elaboração: RiscoAU, 2022. 

Estes dados de entorno dos domicílios estão mapeados, a seguir, demonstrando quais regiões 

possuem maior ou menor atendimento destas infraestruturas e serviços. Importante destacar 

que as áreas rurais aparecem zeradas pois as informações de entorno se referem aos domicílios 

urbanos. 

De forma geral, vemos uma tendência de o atendimento ser maior no povoado da sede de 

Japaratinga, seguido de Pontal do Boqueirão, que são as ocupações mais antigas e mais 

consolidadas.  

Cabe especial destaque para a carência em elementos de saneamento básico – meio-fio/guia, 

bueiro/boca-de-lobo, esgoto a céu aberto, que serão objeto de uma análise mais detalhada, na 

sequência. No item seguinte serão detalhadas as condições de iluminação pública. 
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Figura 5-1 Característica dos domicílios – Abastecimento de água da rede geral 

Fonte: Censo IBGE, 2010; IBGE, 2022; OpenStreetMaps, 2022; Topodata, 2022 / Elaboração: RiscoAU, 2022. 
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Figura 5-2 Característica dos domicílios – Rede elétrica 

Fonte: Censo IBGE, 2010; IBGE, 2022; OpenStreetMaps, 2022; Topodata, 2022 / Elaboração: RiscoAU, 2022. 
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Figura 5-3 Característica dos domicílios – Lixo coletado 

Fonte: Censo IBGE, 2010; IBGE, 2022; OpenStreetMaps, 2022; Topodata, 2022 / Elaboração: RiscoAU, 2022.  
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Figura 5-4 Características dos domicílios – Esgoto via rede geral 

Fonte: Censo IBGE, 2010; IBGE, 2022; OpenStreetMaps, 2022; Topodata, 2022 / Elaboração: RiscoAU, 2022. 

 

  



 

 

 
Plano Diretor de Japaratinga/AL 2022 – Produto 3: Leitura Técnica 

 

101 

Figura 5-5 Características do entorno dos domicílios – Identificação do logradouro 

Fonte: Censo IBGE, 2010; IBGE, 2022; OpenStreetMaps, 2022; Topodata, 2022 / Elaboração: RiscoAU, 2022. 
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Figura 5-6 Características do entorno dos domicílios – Iluminação pública 

Fonte: Censo IBGE, 2010; IBGE, 2022; OpenStreetMaps, 2022; Topodata, 2022 / Elaboração: RiscoAU, 2022. 
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Figura 5-7 Características do entorno dos domicílios - Pavimentação  

Fonte: Censo IBGE, 2010; IBGE, 2022; OpenStreetMaps, 2022; Topodata, 2022 / Elaboração: RiscoAU, 2022. 
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Figura 5-8 Características do entorno dos domicílios – Calçada  

Fonte: Censo IBGE, 2010; IBGE, 2022; OpenStreetMaps, 2022; Topodata, 2022 / Elaboração: RiscoAU, 2022. 
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Figura 5-9 Características do entorno dos domicílios – Meio-fio/guia  

Fonte: Censo IBGE, 2010; IBGE, 2022; OpenStreetMaps, 2022; Topodata, 2022 / Elaboração: RiscoAU, 2022. 
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Figura 5-10 Características do entorno dos domicílios – Bueiro/Boca-de-lobo 

Fonte: Censo IBGE, 2010; IBGE, 2022; OpenStreetMaps, 2022; Topodata, 2022 / Elaboração: RiscoAU, 2022. 
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Figura 5-11 Características do entorno dos domicílios – Arborização  

Fonte: Censo IBGE, 2010; IBGE, 2022; OpenStreetMaps, 2022; Topodata, 2022 / Elaboração: RiscoAU, 2022. 
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Figura 5-12 Características do entorno dos domicílios – Esgoto a céu aberto (inexistência) 

 

 

Fonte: Censo IBGE, 2010; IBGE, 2022; OpenStreetMaps, 2022; Topodata, 2022 / Elaboração: RiscoAU, 2022. 
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5.1 Saneamento 

Conforme dados apresentados no item anterior, contata-se que a cobertura das infraestruturas 

de saneamento básico em Japaratinga é ainda muito insuficiente, sobretudo na componente de 

coleta e tratamento de esgotos e drenagem pluvial. 

Atualmente, com exceção de poucos casos onde o esgoto sanitário é tratado por fossa séptica 

particular, todo o esgoto domiciliar produzido tem destino inadequado e não é tratado, tendo 

como destino final ou os cursos d’água locais ou o mar. Da mesma forma, constata-se que na 

época da chuva, muito locais do município ficam alagados, sendo comum a interrupção dos 

fluxos nas vias. 

 Figura 5-13 Via alagada na área central após chuvas 

 
Fonte: RiscoAU, 2022.  
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Figura 5-14 Acesso Caopaba/Santa Luzia, com alagamento 

Fonte: RiscoAU, 2022. 

 

Figura 5-15 Lançamento de esgoto à céu aberto no curso d’água local - Jaqueira 

 
Fonte: RiscoAU, 2022.  
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5.2 Iluminação Pública 

Neste item, serão identificadas as áreas atendidas por iluminação pública e domiciliar. Conforme 

apresentado nos quadros e mapas anteriores, a cobertura de iluminação pública é alta no 

município, assim como o acesso à energia elétrica. O quadro, abaixo, apresenta a existência de 

iluminação pública no entorno dos domicílios urbanos por setor censitário. 

Percebe-se que as menores coberturas estão no povoado de Barreiras do Boqueirão (76,1%), 

seguido de Bitingui (81,5%), valores ainda bastante altos se comparados à cobertura de 

pavimentação, calçadas e meio-fio.  

Quadro 5-3 Existência de iluminação pública no entorno dos domicílios urbanos, Japaratinga, 2010 

Nome Código IBGE Iluminação Pública 
Japaratinga (centro) 270360105000001 96,2% 
Japaratinga (norte) 270360105000002 89,4% 
Japaratinga – Alto da Repetidora 270360105000011 89,5% 
Japaratinga (sul) 270360105000005 84,3% 
Bitingui 270360105000006 81,5% 
Barreiras do Boqueirão 270360105000008 76,1% 
Pontal do Boqueirão 270360105000009 83,9% 

Fonte: Censo Demográfico IBGE, 2010. / Elaboração: RiscoAU, 2022. 
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Figura 5-16 Setores censitários da sede de Japaratinga 

 
Fonte: Censo IBGE, 2010; OpenStreetMaps, 2022; Topodata, 2022 / Elaboração: RiscoAU, 2022. 
 
Figura 5-17 Exemplo de iluminação pública na Av. Gen. Luiz de França Albuquerque, Japaratinga/AL 

 
Fonte: RiscoAU, 2022.  
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6 Uso e ocupação do solo 

 

Nos itens anteriores deste diagnóstico, diversas questões relacionadas ao Uso e Ocupação do 

Solo local já foram expostas. Na sequência, iremos detalhar alguns fatores complementares da 

situação atual.    

 

6.1 Levantamento dos perímetros urbanos e ocupação urbana consolidada 

A seguir, estão apresentados os setores utilizados como base espacial para o Censo Demográfico 

IBGE de 2010 e 2020 (este último adiado, com previsão de ser realizado este ano ainda). Os 

setores estão classificados conforme a tipologia de ocupação – rural ou urbana, com escalas de 

adensamento. Percebe-se que, no período, houve uma grande expansão da ocupação urbana, 

que a delimitação e categorização dos setores de 2020 procurou abarcar. Porém, a ocupação 

real ainda excede a delimitação dos setores, como veremos. 

O último mapa apresentado traz o levantamento de edificações existentes (mapa de telhados), 

visando identificar ocupação humana em todo o território municipal. Percebe-se que existem 

núcleos em diversas porções do território, para além dos povoados considerados urbanos. Esta 

análise complementa os levantamentos de evolução da ocupação, apresentados no item 

“Evolução histórica da cidade e do território”. 

O que se verifica é que as ocupações mais consolidadas são a região central da sede e Pontal do 

Boqueirão, que possuem um perímetro mais definido e uma malha viária mais compacta. 
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Figura 6-1 Setores censitários por classificação - 2010 

 

Fonte: IBGE, 2010; OpenStreetMaps, 2022; Topodata, 2022 / Elaboração: RiscoAU, 2022. 
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Figura 6-2 Setores censitários por classificação - 2020 

 

Fonte: IBGE, 2020; OpenStreetMaps, 2022; Topodata, 2022 / Elaboração: RiscoAU, 2022. 

 
  



 

 

 
Plano Diretor de Japaratinga/AL 2022 – Produto 3: Leitura Técnica 

 

116 

Figura 6-3 Mapeamento das edificações no território municipal 

 
Fonte: Google Satellite, 2022; OpenStreetMaps, 2022; Topodata, 2022 / Elaboração: RiscoAU, 2022. 
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6.2 Identificação dos imóveis não edificados (vazios urbanos) 

A seguir, será apresentado o levantamento de vazios urbanos, lotes ou glebas não edificados 

dentro dos núcleos urbanizados. Tal levantamento apresenta certa imprecisão pois, como já 

apresentado, não existe um perímetro urbano delimitado e cada um dos povoados possui 

características bastante distintas. Ainda assim, tal levantamento permite apontar algumas das 

características da ocupação existente, indicando as tendências que se esboçam para a expansão 

urbana.  

A região central da Sede de Japaratinga possui uma ocupação bastante consolidada, 

praticamente sem vazios urbanos. O mesmo se percebe em parte da ocupação à oeste (Alto da 

Repetidora). No entanto, no restante deste núcleo (Jaqueira) se percebe muitos vazios, com 

grande tendência de expansão da ocupação. A população destas áreas é de baixa renda e se 

percebe uma tendência a uma ocupação menos regulamentada, com arruamento impreciso e 

lotes nem sempre claramente delimitados. Por estes motivos, é difícil definir exatamente quais 

áreas são passíveis de ocupação urbana.  

As ocupações junto à Praia do Salgado possuem características bem distintas. As ocupações 

possuem arruamento com geometria bem definida, com uma ocupação claramente de padrão 

mais alto. Esta região possui uma grande área em processo de ocupação por condomínios, 

tendência que pode ser repetida e carece de regulamentação. O perímetro da APA limita a 

extensão da ocupação nesta região. 

As ocupações de Bitingui e Barreiras do Boqueirão são bastante dispersas, de modo que não é 

possível delimitar claramente os vazios urbanizados. Estes núcleos passaram por expansão 

significativa nos últimos anos. Foram delimitadas as áreas lindeiras às vias existentes em que já 

existe ocupação.  

O povoado de Pontal do Boqueirão possui uma ocupação bastante consolidada, além de bem 

delimitada espacialmente, por conta da configuração geográfica e também do perímetro da 

APP. Ainda assim, percebe-se uma grande quantidade de vazios passíveis de ocupação, 

principalmente ao sul. Por fim, existe um núcleo ao norte do Pontal do Boqueirão que apresenta 

tendência de crescimento, com aumento recente das construções e pavimentação das vias.  
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Figura 6-4 Mapeamento dos vazios urbanos – município 

 

Fonte: Google Satellite, 2022; OpenStreetMaps, 2022; Topodata, 2022 / Elaboração: RiscoAU, 2022. 
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Figura 6-5 Mapeamento dos vazios urbanos – Sede de Japaratinga 

 

Fonte: Google Satellite, 2022; OpenStreetMaps, 2022; Topodata, 2022 / Elaboração: RiscoAU, 2022. 
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Figura 6-6 Mapeamento dos vazios urbanos – Praia do Salgado 

 

Fonte: Google Satellite, 2022; OpenStreetMaps, 2022; Topodata, 2022 / Elaboração: RiscoAU, 2022. 
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Figura 6-7 Mapeamento dos vazios urbanos – Bitingui e Barreiras o Boqueirão 

 

Fonte: Google Satellite, 2022; OpenStreetMaps, 2022; Topodata, 2022 / Elaboração: RiscoAU, 2022. 

  



 

 

 
Plano Diretor de Japaratinga/AL 2022 – Produto 3: Leitura Técnica 

 

122 

Figura 6-8 Mapeamento dos vazios urbanos – Pontal do Boqueirão 

 

Fonte: Google Satellite, 2022; OpenStreetMaps, 2022; Topodata, 2022 / Elaboração: RiscoAU, 2022. 
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Figura 6-9 Mapeamento dos vazios urbanos – Pontal do Boqueirão 

 

Fonte: Google Satellite, 2022; OpenStreetMaps, 2022; Topodata, 2022 / Elaboração: RiscoAU, 2022. 
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6.3 Equipamentos públicos comunitários 

 

A seguir, estão listados e mapeados os equipamentos de uso público e serviços básicos do 

município. O município possui 25 escolas, das quais 21 são públicas (8 rurais) e 3 são privadas20.  

Públicas: 

• Escola Municipal de 1º Grau Antônio Buarque Bandeira 
• Escola Estadual D. Eliseu Maria Gomes Oliveira 
• Escola Municipal Antônio Eloi 
• Escola Municipal Carlos Gomes (rural) 
• Colégio Municipal Napoleão Rodrigues da Silva 
• Escola Municipal Eurico Wanderley 
• Escola Municipal Presidente Tancredo Neves (rural) 
• Escola Municipal Jose Bonifácio (rural) 
• Grupo Escolar Antônio de Melo 
• Escola Municipal Joao Antônio Chaves (rural) 
• Escola Municipal Estácio Buarque Bandeira 
• Escola Municipal Norma Vasconcelos Saldanha Cedrim (rural) 
• Escola De 1º Grau Padre Sizenando (rural) 
• Escola Dona Maria Joana 
• Escola Municipal Antônia Benedita da Silva (rural) 
• Escola Municipal Antônio Anacleto de Lira 
• Escola Municipal Marechal Arthur Costa e Silva 
• Escola Nossa Senhora das Dores 
• Escola de 1º Grau Drª Erotildes R. Saldanha (rural) 
• Escola Municipal Terezinha Carneiro Cedrim 
• Centro Educacional Infantil Profª Mª Jose M Moura 

Particulares: 

• Colégio de Educação Básica Aplicação do Saber  
• Escola de Educação Infantil Semente do Oasis 
• Escola de Educação Infantil e Ensino Fundamental Lápis na Mao 

 

O município possui uma Unidade Básica de Saúde – UBS João José de Lima (João Braz), localizada 

na Sede. Possui também um posto de Saúde da Família em Bitingui, uma Unidade de Saúde em 

Barreiras e um Centro de Saúde na Fazenda Triunfo21. Dentro da categoria de lazer e cultura, 

existe a Casa da Cultura Alzira Amorim de Lima, localizada na Sede de Japaratinga.  

 
20 https://www.melhorescola.com.br/busca/alagoas/japaratinga  

21 http://cidadao.saude.al.gov.br/unidades/vigilancia-em-saude/listagem-geral-das-unidades-de-saude/  
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Figura 6-10 Equipamentos públicos 

 

Fonte: Google Satellite, 2022; OpenStreetMaps, 2022; Topodata, 2022 / Elaboração: RiscoAU, 2022. 
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7 Gestão Municipal 

O IBGE conduz, de forma sistemática, pesquisa junto a municípios sobre a gestão pública, 

estrutura e perfil de atuação, sob o nome de MUNIC – Perfil dos municípios brasileiros. A última 

edição publicada, de 2020, traz informações sobre a composição dos vínculos de emprego da 

gestão municipal, além de questões setoriais, abrangendo habitação, transporte, agropecuária, 

meio ambiente e gestão de riscos e de desastres. 

 

7.1 Vínculos de emprego 

Sobre os vínculos de emprego identificados na gestão municipal, o gráfico, a seguir, apresenta a 

distribuição, para o ano de 2020: 

Gráfico 7-1  Distribuição dos vínculos de emprego da gestão pública, Japaratinga, 2020 (%) 

 

Fonte: MUNIC – IBGE, 2020. Elaboração: RiscoAU, 2022. 

Dos 508 vínculos identificados, mais da metade era de funcionários sem vínculo permanente. 

Os estatutários eram apenas 36% e os comissionados, 13%. A proporção de pessoas sem vínculo 

permanente é relativamente alta, o que indica alto teor de vínculos temporários ou 

terceirizados, o que costuma se traduzir em alguma rotatividade nas funções, com efeitos sobre 

as condições de continuidade de políticas. 
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7.2 Habitação 

No que diz respeito à temática da habitação, do ponto de vista da gestão pública, a MUNIC 

aponta não existir plano municipal de habitação vigente em Japaratinga. Também não houve 

realização de conferência municipal sobre o tema nos 4 anos anteriores à pesquisa. 

Adicionalmente, não havia, em 2020, conselho municipal para a temática da habitação, 

tampouco fundo municipal para esse tema. Outra ausência indicada refere-se a um cadastro 

municipal de famílias interessadas em programas habitacionais. 

A gestão municipal indicou à pesquisa que não há, em Japaratinga, Favelas, mocambos, palafitas 

ou assemelhados. Por outro lado, as respostas indicaram a existência de Cortiços, casas de 

cômodos ou cabeças-de-porco; Loteamentos irregulares e/ou clandestinos; e Ocupações de 

terrenos ou prédios por movimentos de moradia.  

Encerrando as informações sobre o tema da habitação, a sinalização feita pela gestão, para os 

anos de 2018 e 2019, indica que não foram realizadas ações ou programas da temática no 

município, desde regularização fundiária, urbanização de assentamentos, construção aquisição 

ou melhorias em unidades habitacionais a partir de ações da prefeitura. Isso posto, indicou-se a 

existência, em Japaratinga, de programa que concede aluguel social, ainda que a pesquisa não 

indique valores e condições. 

7.3 Transporte 

Sobre a temática do transporte, assim como se observou para a habitação, nota-se que o 

município não conta com instrumentos de planejamento e acompanhamento. Nesse sentido, 

não há plano temático, conselho ou fundo específico, nem foram realizadas conferências 

municipais nos 4 anos anteriores. 

Como serviços regulares de passageiros em Japaratinga, foram identificados Barco, Mototáxi, 

Táxi e Van. O quadro, a seguir, apresenta os serviços existentes ou não, de acordo com respostas 

oferecidas ao IBGE, para 2020. 
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Quadro 7-1 Serviços de transporte de passageiros existentes em Japaratinga, 2020 

Barco Sim   

Metrô   Não 

Mototáxi Sim   

Táxi Sim   

Trem   Não 

Van Sim   

Avião   Não 

Serviço por aplicativo (Uber, Cabify, 99Taxi e outros)   Não 

Transporte coletivo por ônibus intramunicipal   Não 

Transporte coletivo por ônibus intermunicipal   Não 

Fonte: MUNIC – IBGE, 2020. Elaboração: RiscoAU, 2022. 

Também foi indicado que o município não conta com ciclovias e bicicletários. 

7.4 Agropecuária 

A MUNIC indica a inexistência de Conselho municipal de desenvolvimento rural. Há registro de 

programas de acesso facilitado aos produtores agropecuários pela prefeitura, que se dá pela 

distribuição gratuita de sementes, mudas e alevinos. Também há cessão temporária gratuita de 

maquinário aos produtores, ainda que a pesquisa não indique natureza ou uso do mesmo. A 

prefeitura desenvolve programa ou ação de estimulo para agricultura orgânica, familiar, 

aquicultura, pesca e produção de horta comunitária. 

Outras duas indicações positivas trazidas na MUNIC são referentes à existência de programa 

para estímulo da agroindústria, com apoio a festividades periódicas relacionadas à atividade 

agropecuária e programas e ações de prevenção contra problemas climáticos para o setor 

agropecuário (sem especificar quais). 

A prefeitura desenvolve programa de cunho social em apoio ao produtor agropecuário, na área 

de educação e na distribuição de alimentos, além de apoio ao artesanato nas comunidades 

rurais (em forma não identificada). Há ainda registro, em Japaratinga, de entidades de 

associativismo ou representação de produtores, na forma de associação de produtores e 

sindicatos rurais. A MUNIC indica a existência de outras formas não especificadas de 

associativismo também. Sobre estrutura de comercialização, o município indicou apenas 

existência de feira. 
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A prefeitura indicou que possui programa de aquisição de produtos agropecuários de produção 

local, embora isso não se dê na forma de aquisição direta junto aos produtores, nem através de 

entidades. Foi indicada a opção “outra” forma, sem especificação. Para vacinação de gado, não 

há programa municipal. Houve também indicação de existência de serviço de inspeção para 

controle de qualidade dos produtos de origem animal. 

7.5 Meio Ambiente 

O município conta com secretaria exclusiva para a temática ambiental. Indicou-se que houve 

participação por servidores do município, nos 4 anos anteriores, de capacitação federal para 

área do meio ambiente. Especificamente sobre educação ambiental, resíduos sólidos, além de 

outras não especificadas. 

Desde 2014, o município conta com conselho ambiental, paritário, com 14 membros, entre 

titulares e suplentes, segundo informações da MUNIC 2020, embora o número de reuniões 

realizadas nos 12 meses anteriores tenha sido nulo. O Conselho possui caráter consultivo, 

deliberativo e fiscalizador. Foi indicado que o município não oferece infraestrutura para as 

atividades do conselho e também não oferece capacitação a seus membros. Registrou-se que a 

área ambiental dispõe de recursos próprios para desenvolvimento de suas ações, contando com 

fundo temático gerido pelo conselho municipal de meio ambiente. Nesse sentido, parece 

importante organizar as reuniões de forma mais sistemática. No ano de 2019, não houve 

utilização de recursos desse fundo. 

Entre todas as formas listadas pela MUNIC para legislação ou instrumentos de controle 

ambiental (num total de 11), apenas uma foi assinalada como existente em Japaratinga, sobre 

área ou zona de proteção ou controle ambiental, criada em 2014 (sem especificação adicional). 

O município não possui plano de gestão integrada de resíduos sólidos, tampouco indicou 

participar de programas em parceria com o governo federal. 

O município paga diretamente por serviços ambientais, com recursos do orçamento municipal. 

Dois foram os serviços elencados: I - pagamento por ações/iniciativas que promovam a 

conservação, a recuperação ou preservação do ambiente natural nas áreas de Unidades de 

Conservação, em suas respectivas zonas de amortecimento e nas Terras Indígenas; e II - 

pagamento por ações/iniciativas de conservação de remanescentes da vegetação em áreas 

urbanas, de importância para a manutenção e melhoramento da qualidade do ar, dos recursos 

hídricos e da qualidade de vida da população. 
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Sobre impactos ambientais e/ou processos e ações com impacto no meio ambiente, verificados 

nos 24 meses anteriores à pesquisa, foram assinalados de acordo com o seguinte quadro: 

Quadro 7-2 Impactos e processos de maior ocorrência, de acordo com a prefeitura de Japaratinga, 2020 

Condições climáticas extremas (secas, enxurradas)   Não 

Poluição do ar   Não 

Poluição de algum corpo d'água Sim   

Assoreamento de algum corpo d'água   Não 

Diminuição de vazão de algum corpo d'água   Não 

Desmatamentos   Não 

Queimadas   Não 

Contaminação do solo (por agrotóxicos, fertilizantes) Sim   

Perda de solos por erosão e/ou desertificação (voçorocas, arenização)   Não 

Degradação de áreas legalmente protegidas Sim   

Diminuição da biodiversidade (fauna e flora)   Não 

Existência de moradia em situação de risco ambiental   Não 

Falta de saneamento (destinação inadequada do esgoto doméstico)   Não 

Outros   Não 

Fonte: MUNIC – IBGE, 2020. Elaboração: RiscoAU, 2022. 

7.6 Riscos e Desastres 

Entre as ocorrências apresentadas pela MUNIC, o município indicou não ter sido observada seca 

nos 4 anos anteriores e não contar com plano de contingência para essa ocorrência. Também 

não houve registro, de acordo com a prefeitura, de enchentes, enxurradas, escorregamentos ou 

deslizamentos de terra. Por outro lado, houve indicação de alagamentos e processos erosivos 

acelerados, no mesmo período. 

O município sinalizou, ainda, que não conta com nenhum dos instrumentos listados na MUNIC 

de planejamento para gerenciamento de riscos, assim como programas, sistemas e 

instrumentos para tanto. Na questão da gestão de riscos, o município conta apenas com guarda 

municipal para lidar com eventualidades. Entre as atividades de proteção de defesa civil listadas, 

apenas educação ambiental nas escolas foi assinalada como medidas adotadas.  
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8 ANÁLISE ECONÔMICA E CONTAS PÚBLICAS 

8.1 Cenário macroeconômico 

A economia brasileira, tomada pelo seu Produto Interno Bruto, tem apresentado, desde meados 

da década passada, alta volatilidade, numa conjuntura marcada pela reversão da trajetória 

expansionista da primeira metade daquela década. A confluência de reversão da trajetória do 

crescimento econômico, aliada a escolhas equivocadas que priorizaram a austeridade, tem 

evitado que a econômica brasileira consiga retomar o mesmo nível de atividade registrado há 

pouco menos de 10 anos.  

O gráfico, a seguir, apresenta a trajetória relativa do PIB brasileiro em termos reais, com ano 

base de 2013, a partir de dados do Sistema de Contas Nacionais, do IBGE. 

Gráfico 8-1 PIB – Brasil – variação real (ano base 2013 = 100)  

  

Fonte: SCN - IBGE. Elaboração: RiscoAU, 2022. 

Entre 2016 e 2019, a trajetória do PIB brasileiro, em que pese ter retomado sentido ascendente, 

apresentou variação, em módulo, baixo, sequer atingindo patamar de 2013. Mais 

recentemente, a condução questionável da política macroeconômica foi abalada pela pandemia 

do novo covid-19, que impactou cadeias globais de produção, tendo seus impactos também em 

território nacional, contribuindo para que nova queda fosse registrada. Passados 8 anos, o 

patamar do nível de atividade da economia brasileira ainda segue um ponto percentual e meio 

abaixo do registro de 2013, com transformações importantes no cenário do mercado de 

trabalho e perfil setorial, trazendo muitas dúvidas sobre as perspectivas futuras, uma vez que o 

quadro de precarização da renda e das relações de trabalho aliado ao represamento de 
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importantes gastos governamentais contribuem para o prosseguimento da letargia econômica, 

salvo com mudanças claras na condução da política macroeconômica nacional e superação dos 

limitantes colocados pelo cenário internacional, que ainda busca reestruturar cadeias 

impactadas pela pandemia e afetadas pela guerra, na Ucrânia, bem como a ascensão de um 

contexto inflacionário. 

Apresenta-se, em seguida, levantamento feito junto ao Portal da Transparência Federal com 

dados sobre os Gastos Diretos e Transferências do Governo Federal, entre os anos de 2014 e 

2021, com especial preocupação com programas relativos ao tema do Urbanismo (função), com 

dados trabalhados para valores constantes de 2021, pelo INPC.  

Em termos de Gastos Diretos ligados a essa temática, 2017 marcou o início de uma persistente 

tendência de queda no montante absoluto empenhado para o período. Os anos analisados 

refletem um período particularmente complexo e complicado para os gastos federais em geral, 

mas também para a temática, em específico. A conjuntura econômica pós-2014 foi marcada por 

uma reversão do cenário de crescimento econômico, iniciando um período de recessão e 

estagnação prolongado por uma combinação de instabilidade políticas, reformas limitantes dos 

gastos públicos e alteração no perfil e posturas de políticas públicas, num espaço relativamente 

curto de tempo. Entre a instabilidade institucional e econômica e novas regras de gastos federais 

condensadas na Emenda Constitucional 95, o espaço para continuidade das políticas de 

expansão na temática do urbanismo foi praticamente não existente, panorama reforçado por 

escolhas equivocadas na condução da política macroeconômica, que prolongou com políticas 

de austeridade o movimento de letargia econômica. Soma-se a isso uma postura 

completamente diferente nos termos da condução da política fiscal, alterando profundamente 

a maneira como o Estado brasileiro aborda as temáticas setoriais e sua priorização, algo 

aprofundado pelo ganho de cada vez mais espaço pelas emendas parlamentares frente aos 

programas estruturados pelo Governo Federal. Essa reviravolta alterou o quadro de expansão 

de projetos e recursos na temática do urbanismo por parte do Governo Federal: se a primeira 

metade dos anos 2010 vira sua ascensão, a segunda metade colocaria o total de gastos federais 

com a temática em patamar significativamente menor. 

Com efeito, o montante absoluto corrigido pela inflação, na comparação entre 2014 e 2021, é 

pouco mais da metade, ao cabo do período, se contrastado com seu início. Esse movimento 

pode ser observado, em conjunto com a participação relativa dos gastos com a temática do 

urbanismo no total dos gastos (eixo da direita, linha vermelha), no gráfico a seguir. 
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Gráfico 8-2 Gasto Direto do Governo Federal com Urbanismo 2014-2021  

Nota: Valores em Reais de 2021 pelo INPC-IBGE. 
Fonte: Portal da Transparência Federal – CGU. Elaboração: RiscoAU, 2022. 

É importante ter claro de que a queda observada das despesas pagas para o tema de urbanismo 

passou por um descolamento, principalmente a partir de 2019, do nível geral de gastos federais. 

O gráfico, a seguir, ilustra esse comportamento, trazendo, no eixo da esquerda e com a linha em 

azul, as despesas totais pagas pelo Governo Federal, em valores corrigidos pelo INPC, para 2021. 

A linha vermelha, com valores no eixo da direita, exprime os valores das despesas pagas para a 

temática em questão, tal qual no gráfico anterior. Note-se que as despesas com Urbanismo, 

depois de 2017, caem independentemente da curva para a despesa total. 

Gráfico 8-3 Gasto Direto do Governo Federal Total e com Urbanismo 2014-2021  

  

Nota: Valores em Reais de 2021 pelo INPC-IBGE. 
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Fonte: Portal da Transparência Federal – CGU. Elaboração: RiscoAU, 2022. 

Dessa forma, a queda relativa na participação das despesas federais pagas identificadas sob a 

alcunha de Urbanismo foi superior à queda absoluta. Se os montantes despendidos nessa 

temática eram pouco mais da metade, em 2021, do que se registrara em 2014, o percentual 

relativo ficaria em patamar abaixo da metade, para os mesmos anos – caindo de 0,065% para 

0,029% – com baixa expressividade. Vale mencionar que essa redução relativa se deu num 

contexto de redefinição das pautas federais. Nesse mesmo período, por exemplo, expandiram-

se as despesas para Defesa Nacional e Agricultura. 

Em termos de Transferências, as tendências para o Urbanismo foram diferentes do que se 

observou para as despesas pagas. Mantiveram-se mais próximas dos movimentos mais gerais, 

sendo uma das poucas funções com montantes superiores em 2021 aos verificados em 2014. A 

série atingiu seu ponto mais alto no ano de 2020, passando por queda relativa no ano seguinte. 

Para o período como um todo, a expansão foi de 15,77%, acima da expansão geral, de 12,35%. 

Gráfico 8-4 Transferências do Governo Federal em Urbanismo 2014-2021 

 
Nota: Valores em Reais de 2021 pelo INPC-IBGE. 
Fonte: Portal da Transparência Federal – CGU. Elaboração: RiscoAU, 2022. 

Diferentemente do que se verificou para os Gastos Diretos, nota-se um acompanhamento nas 

tendências relativas para os montantes totais e aqueles voltados para a temática em questão, 

com as curvas seguindo tendências de sentido semelhantes, na maior parte do período.  
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Gráfico 8-5 Transferências Totais do Governo Federal e em Urbanismo 2014-2021 

  

Nota: Valores em Reais de 2021 pelo INPC-IBGE. 
Fonte: Portal da Transparência Federal – CGU. Elaboração: RiscoAU, 2022. 

O gráfico, acima, reflete o comportamento das transferências totais, com comportamento 

volátil, mas com tendência de alta, entre 2014 e 2021. Algo similar se verifica para as 

transferências ligadas ao urbanismo (em vermelho, com valores expressos no eixo da direita). 

Embora longe do patamar máximo, as transferências associadas a essa temática encerraram o 

período perfazendo pouco menos de 0,7% do total de transferências, acima do que se verificava 

em 2014 (0,55%), claramente com baixa expressão no total desse agregado. 

Por fim, vale indicar que a irrupção da pandemia da nova covid-19 teve um papel importante 

nessa redefinição nos últimos anos, com os gastos em saúde assumido protagonismo necessário. 

Mas além disso, é possível observar a escalada, no período recente, dos Encargos Especiais, onde 

se inserem as transferências do Fundo de Participação de Estados e Municípios, sinalizando 

aumento da capacidade de gasto para essas esferas. 

8.2 Economia local 

Nesta seção, serão apresentadas análises acerca da economia do município de Japaratinga, com 

comentários sobre sua inserção na economia regional. Para tanto, serão utilizados dados 

organizados pelo IBGE para as contas regionais, entre 2014 e 2019, ajustados a preços de 2022 

pelo INPC, para que possam ser comparados. Em termos básicos, serão apresentadas 

informações sobre o Produto Interno Bruto (PIB) e Valores Adicionados (VA) setoriais, bem como 

informações do Censo Agropecuário, também do IBGE, realizado em 2017, por conta da 
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importância relativa que o setor primário possui na economia municipal. Esse é um esforço 

relevante para o diagnóstico, em que se busca sistematizar as principais condições e relações 

materiais que perpassam as transformações urbanas identificadas e antecipadas para o 

município. 

Começando pela trajetória recente do PIB, é possível notar um certo descolamento entre o 

observado para o cenário brasileiro, como um todo, e o experimentado em nível estadual, com 

particularidades relevantes para a microrregião do litoral norte alagoano e o próprio município 

de Japaratinga. O gráfico, a seguir, vem acompanhado de uma tabela, em que se ajustou a 

variação relativa dos respectivos PIBs para se ter como base o ano de 2014.  

Gráfico 8-6 Variação real do PIB do Brasil, Alagoas, microrregião do litoral norte alagoano e Japaratinga, 
2014-2019 (2014=100, a partir do INPC para maio de 2022) 

 
Fonte: Contas Regionais – IBGE. Elaboração: RiscoAU, 2022. 

O gráfico estampa três trajetórias bem marcadas. Entre 2014 e 2019, o Brasil teve retração de 

aproximadamente 3,5 pontos percentuais no seu PIB. São dois momentos distintos: o primeiro, 

de forte retração, entre 2014 e 2016; e o segundo, de recuperação, ainda que modesta, entre 

2017 e 2019, com o último registro ainda abaixo do patamar de 2014. Comentou-se sobre isso, 

numa série até 2021, no tópico anterior. O PIB alagoano, ainda que tenha passado por retração 
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relativa, entre 2015 e 2016, manteve-se sempre em patamar superior ao de 2014, de modo que 

encerra a série 8,65 pontos percentuais acima da referência daquele ano. Japaratinga manteve 

padrão de comportamento do PIB próximo ao da microrregião do litoral norte alagoano, com 

retração em 2015, recuperação no ano seguinte e forte crescimento a partir de 2017. Quando 

se toma o período em questão, o PIB de Japaratinga era 42% superior em 2019 ao que registrara 

em 2014, superando o acréscimo microrregional, de 33,45%, no mesmo período. Dessa forma, 

pode-se afirmar que a economia municipal tem passado por dinâmica particular, descolada, em 

alguma medida, do contexto mais geral da conjuntura econômica nacional.  

Explorando alguns dos aspectos associados ao que se apresentou, o gráfico seguinte mostra 

alterações, entre 2014 e 2019, na participação relativa do PIB de Japaratinga no total da 

microrregião e do estado de alagoas, em porcentagem.  

Gráfico 8-7 Participação do PIB de Japaratinga no total da microrregião do litoral norte alagoano e do 
estado de Alagoas, 2014-2019 (em %) 

 
Fonte: Contas Regionais – IBGE. Elaboração: RiscoAU, 2022. 

Em que pese a expansão do PIB observada previamente, nota-se pouco impacto em termos de 

participação relativa no total estadual. O PIB japaratinguense perfazia, em 2014, 0,22% do PIB 

estadual, ao passo que em 2019, atingia 0,29%. A expansão, portanto, foi acompanhada por 

acréscimo, mas a dimensão absoluta do PIB municipal permanece em patamar relativamente 

baixo, alterando muito pouco o percentual relativo de participação. Nota-se algo similar na 

comparação microrregional. Ainda que tenha ampliado de 11,09% para 11,80%, entre 2014 e 

2019, o ganho foi inferior à unidade percentual, mesmo tendo uma expansão superior a 40% do 
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PIB. Assim, ainda que se ateste transformação rápida na economia municipal, é preciso entendê-

la no contexto do baixo vulto de sua base inicial. 

Outro aspecto digno de nota, dentro do quadro que aqui se apresenta, refere-se ao PIB per 

capita. O indicador busca olhar para o PIB frente à expansão da população de uma determinada 

territorialidade. O gráfico, a seguir, traz o PIB per capita para Brasil, Alagoas, microrregião do 

litoral norte alagoano e Japaratinga, entre 2014 e 2019, em Reais de 2022, pelo INPC.  

Gráfico 8-8 PIB per capita do Brasil, Alagoas, microrregião do litoral norte alagoano e Japaratinga, 2014-
2019 (em Reais de 2022) 

 
Fonte: Contas Regionais – IBGE. Elaboração: RiscoAU, 2022. 

Para o Brasil, vê-se no período retração, particularmente entre 2014 e 2017, com leve 

recuperação em 2018 e 2019. A série, entretanto, se encerra em patamar inferior ao de início. 

A série alagoana fica praticamente estável, com pequena expansão. Importante apontar que o 

patamar do PIB per capita alagoano, assim como ocorre para a microrregião e para o município, 

é bastante inferior à média nacional. A queda do registro brasileiro, com ascensão dos demais, 

apenas reduz parcialmente essa distância de patamares. O município de Japaratinga, 

entretanto, juntamente com a microrregião onde se se insere, passaram, desde 2017, a superar 

a marca alagoana, tendo iniciado o período abaixo da mesma. Na comparação com a média 

brasileira, o PIB per capita de Japaratinga era 2,57 vezes menor, em 2014. Em 2019, era 1,7 vezes 

menor. Essa conjuntura, portanto, tem a queda do indicador brasileiro, juntamente com o 

aumento do registro municipal, que se encontra num patamar ainda bastante baixo, em que 

pese a melhora observada. 
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A análise setorial do Valor Adicionado de Japaratinga mostra outra camada de análise para a 

compreensão da transformação econômica do município. O gráfico, a seguir, apresenta as 

trajetórias setoriais em Reais de 2022 pelo INPC.  

Gráfico 8-9 Valor Adicionado por Setor em Japaratinga, 2014-2019 (em Reais de 2022) 

 
Fonte: Contas Regionais – IBGE. Elaboração: RiscoAU, 2022. 

Os dados permitem averiguar que a trajetória de ascensão do PIB municipal esteve ligada ao 

desempenho de dois setores: o agropecuário, principal componente do valor adicionado 

municipal, com forte expansão, especialmente entre 2016 e 2017; e incrementos para o setor 

de serviços, principalmente depois de 2017. No caso da agropecuária, ainda que se verificasse 

recuos em 2018 e 2019, os patamares absolutos superaram os registros anteriores a 2017. A 

expansão dos serviços fez com que esse setor superasse a administração pública como segundo 

principal setor da economia de Japaratinga, a partir de 2017. Trata-se, dessa forma, de uma 

economia com estrutura que retém poucas similaridades com a economia brasileira, (marcada 

pela presença do setor de serviços e da indústria), assim como com a economia alagoana, com 

forte presença de serviços e da própria administração pública. 

Essa estrutura setorial mostra a transformação rápida de uma economia de base simples, 
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em impulso mais recente, traz oportunidades de dinamismo e alteração de patamares na renda 

local e na própria relação dos munícipes com a ocupação e transformação urbanas. Entretanto, 

há muitas dificuldades adicionais que se interpõem, por conta das tendências de reprodução, 

na cidade, das muitas das desigualdades e privações associadas ao campo. Nesse sentido, a 
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relação entre estrutura econômica local, práticas do mercado de trabalho e dinamização da 

estrutura e ocupação urbanas, precisam ser tomadas em conjunto, a fim de garantir soluções 

adequadas, democráticas e socialmente justas, contando com participação efetiva da 

administração pública para que a transformação rápida experimentada não reproduza 

mecanismos conhecidos de exclusão e privação em favor de pequenas e específicas parcelas da 

população. 

Avançando na análise da estrutura produtiva do município, por conta da dimensão relativa do 

setor agropecuário municipal, serão apresentados dados do último censo agropecuário, 

realizado em 2017, pelo IBGE. O gráfico, na sequência, traz áreas colhidas (em verde, eixo da 

esquerda) e respectivos valores de produção (em preto, eixo da direita) dos principais cultivos 

da agricultura, no município, em 2017. 

Gráfico 8-10 Área de colheita (em hectares) e Valor da Produção (em reais correntes de 2017) da 
produção agrícola de Japaratinga, 2017 

 
Fonte: Censo Agropecuário – IBGE, 2017. Elaboração: RiscoAU, 2022. 

Em termos de área colhida, o coco era o produto de maior expressão no município, com 474 

hectares registrados no ano de 2017, superando extensivamente a cana de açúcar e mais ainda 

a mandioca/macaxeira, cultivo com a terceira maior área colhida. Já em termos de valor da 

produção, a cana de açúcar superou as demais produções, com R$1,37 milhões frente a R$785 

mil registrados para o coco, com a mandioca/macaxeira aparecendo novamente como terceira 

produção de maior expressão. Foram registrados, ainda, no município, porém em menor monta, 

a produção de frutas, como banana, abacaxi e laranja, bem como feijão verde. 
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No que tange a produção pecuária, o rebanho bovino era o mais proeminente, com 1163 

cabeças, superando o rebanho de ovinos (100) e suínos (90). O rebanho bovino foi o que contou 

com maior número de estabelecimentos, também, somando 40, em 2017. Entre os demais 

registros, verificou-se rebanhos de equinos, caprinos e galináceos. O total de pessoal ocupado 

nos estabelecimentos agropecuários em Japaratinga totalizou 500 pessoas, no ano de realização 

desse censo. 

8.3 Trabalho e renda 

Esta seção apresenta recortes sobre o mercado de trabalho e a renda da população de 

Japaratinga, a partir de duas bases principais de informação. A primeira é o Censo Demográfico 

do IBGE, de 2010. Em que pese o último censo disponível ter ocorrido há mais de uma década, 

do ponto de vista de tratamento e qualidade dos dados, mantém-se como fonte importante de 

informações. A fim de tentar atualizar esse cenário, com dados mais recentes, serão 

apresentados dados da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS). Por um lado, esses dados 

abrem a possibilidade de informações mais atualizadas, entretanto, por outro, abarcam apenas 

informações sobre relações formais de emprego, deixando de fora importante contingente 

histórico de mão de obra brasileiro, sobre o qual praticamente apenas os censos demográficos 

trazem informações em escopo nacional. Esse quadro do mercado de trabalho em Japaratinga 

será ainda complementado por indicadores sociais de desigualdade, vulnerabilidade social e 

combate à pobreza, ao fim, de modo a oferecer elementos adicionais para compreensão da 

dinâmica socioeconômica do município. 

A partir dos dados do censo demográfico de 2010, do IBGE, temos que o rendimento médio 

mensal das pessoas com 10 anos ou mais, no Brasil, era de R$755,79. Apenas como referência, 

o salário mínimo daquele ano estava no patamar de R$510,00. O quadro, a seguir, traz os valores 

de rendimentos médios mensais, da população com 10 anos ou mais, para Brasil, Alagoas e 

Japaratinga, em Reais de 2010. Informações adicionais constantes no quadro apresentam 

diferenciais de rendimento entre homens e mulheres, para cada nível de agregação. 

  



 

 

 
Plano Diretor de Japaratinga/AL 2022 – Produto 3: Leitura Técnica 

 

142 

Quadro 8-1 Rendimento médio mensal das pessoas de 10 anos ou mais, Brasil, Alagoas e Japaratinga, 
2010 (em Reais de 2010) 

  

Rendimento médio 
(R$) 

% em relação ao 
rend. médio 

nacional 

diferença do rend. 
masculino em 

relação ao rend. 
médio (%) 

diferença do rend. 
feminino em relação 
ao rend. médio (%) 

Brasil                         755,79                                  -                              27,40  -                        25,93  

Alagoas                         436,15  -                        42,29                            21,46  -                        19,75  

Japaratinga                         280,69  -                        62,86                            18,46  -                        18,85  

Fonte: Censo Demográfico – IBGE, 2010. Elaboração: RiscoAU, 2022. 

O quadro atesta uma grande diferença nos valores de rendimentos médios mensais entre a 

média brasileira, alagoana e de Japaratinga. O rendimento médio alagoano era 42% menor do 

que a média nacional, em 2010, ao passo que em Japaratinga, seu patamar era quase 63% 

inferior a esse referencial. Numa comparação com o valor do salário mínimo vigente à época, o 

rendimento médio brasileiro seria equivalente a quase 1,5 vezes essa marca, enquanto o 

rendimento médio japaratinguense registrava pouco mais da metade desse referencial 

(55,04%). 

O censo demográfico traz ainda informações dos rendimentos para homens e mulheres. O 

quadro anterior apresentou os diferenciais de rendimento em relação à média de cada nível 

geográfico. Desse modo, o rendimento masculino, no Brasil, era 27,4% superior à média, ao 

mesmo tempo em que o rendimento feminino era quase 26% inferior a essa marca. Em 

Japaratinga, os diferenciais foram menores do que os verificados em nível nacional e estadual, 

abaixo de 19%. Ainda assim, é importante registrar que mesmo nesse contexto local de baixos 

patamares de rendimento, a média feminina equivale a 68,5% da média masculina, mais de 30% 

de diferença. 

Essas diferenças também podem ser observadas por raça ou cor, pelo levantamento do IBGE. O 

quadro seguinte apresenta o valor do rendimento médio mensal das pessoas de 10 anos de 

idade ou mais por raça, para o ano de 2010. Cada nível geográfico possui uma coluna adicional, 

mostrando a relação entre o valor referido e a média geral para aquele nível. 
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Quadro 8-2 Rendimento médio mensal das pessoas de 10 anos ou mais por raça, Brasil, Alagoas e 
Japaratinga, 2010 (em Reais de 2010) 

  Brasil Relação x 
média Alagoas Relação x 

média Japaratinga Relação x 
média 

Branca 1.019,65          1,35  620,91          1,42  421,73          1,50  

Preta 539,31          0,71  375,08          0,86  313,39          1,12  

Amarela 995,15          1,32  375,70          0,86  221,25          0,79  

Parda 495,56          0,66  351,15          0,81  238,26          0,85  

Indígena 344,97          0,46  321,01          0,74  -  -  

Fonte: Censo Demográfico – IBGE, 2010. Elaboração: RiscoAU, 2022. 

As informações do quadro mostram que a população branca possuía rendimentos médios 

superiores, em todos os níveis geográficos. Para o Brasil, a população amarela também auferia 

rendimentos superiores à média. Em Japaratinga, a população identificada como preta tinha 

rendimentos médios superiores à média municipal. Todos os demais grupos, em seus 

respectivos níveis de agregação, apresentaram rendimentos inferiores à sua média. O 

rendimento médio da população parda, em Japaratinga – maior parte da população municipal, 

como já se mostrou neste diagnóstico –, era 15% inferior à média local. O patamar baixo dos 

rendimentos no município pode mais uma vez ser observado na comparação entre as médias 

nacionais e municipais: a menor média nacional, atribuída à população indígena, superava os 

valores para todos os grupos de Japaratinga, com exceção ao conformado por população branca.  

Esses dados são importantes para estabelecer parâmetros ao se pensar soluções urbanas para 

o município, uma vez que os baixos patamares de renda exigem, com frequência, soluções de 

amplo acesso a fim de elevar patamares básicos de cidadania e acesso a bens públicos. Outra 

dimensão relevante tem a ver com a desigualdade. Até esse ponto, trabalhou-se dados a partir 

de valores médios, que pouco oferecem em termos de desigualdades dentro de cada grupo. 

Uma primeira forma de se contornar essa limitação é o uso de medidas de posição, como a 

mediana. O valor mediano do rendimento mensal estabelece uma cifra que divide determinada 

população em dois grupos. Metade possui rendimentos inferiores ao valor retornado, ao passo 

que a outra metade tem rendimentos superiores a essa marca.  

No Brasil, como vimos, o rendimento médio mensal das pessoas de 10 anos ou mais de idade 

era de R$755,79, em 2010. Para esse mesmo ano, o rendimento mediano dessa população, para 

o Brasil, era de R$510,00, o equivalente a um salário mínimo. Ou seja, embora a média superasse 

esse referencial de piso legal, sabemos que metade da população brasileira tinha rendimentos 
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inferiores a esse patamar e a outra metade, superior. Em Japaratinga, o rendimento mediano 

apresentou-se ainda mais distante da marca nacional, em R$50,00, segundo dados do IBGE. Isso 

pode ser observado no gráfico, a seguir. 

Gráfico 8-11 Rendimento mediano mensal das pessoas de 10 anos ou mais de idade, Brasil, Alagoas e 
Japaratinga, 2010 (em Reais de 2010) 

 
Fonte: Censo Demográfico – IBGE, 2010. Elaboração: RiscoAU, 2022. 

O que se depreende dos dados do censo demográfico de 2010 é que, naquele ano, o município 

de Japaratinga ainda contava com amplas camadas de sua população fora dos circuitos 

econômicos convencionais associados a um padrão urbano de vida. Este diagnóstico já trouxe 

importantes elementos que contribuem para essa conclusão: a grande expressão da população 

rural no município, a ampla participação do setor agropecuário na economia local e mesmo a 

participação dos serviços, setor que no Brasil é marcado por ampla heterogeneidade, contendo 

desde os mais avançados segmentos das comunicações até serviços elementares e auxiliares, 

sejam de ordem doméstica ou produtiva. Até esse ponto é possível afirmar que o município está 

estabelecido em bases de agregação relativamente baixa de valor, com circuitos pouco 

dinâmicos, com forte presença de práticas não monetárias, típicas de economias de base 

primária (agropecuária), em que o trabalho familiar e o pagamento em parcelas de produção e 

as trocas e escambos são relativamente mais comuns, substituindo o padrão urbano de 

empregos e relações intermediadas por trocas monetárias. Essas são características importantes 

de serem explicitadas na sequência dos trabalhos para elaboração do Plano Diretor, uma vez 

que atestam a relevância da relação da população com o uso e acesso à terra.  
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Dando sequência, ainda a partir de dados do censo demográfico do IBGE, serão trabalhadas 

informações sobre o mercado de trabalho e a ocupação, com elementos importantes para a 

caracterização que se acabou de oferecer. De início, faz-se importante observar os dados da 

população economicamente ativa (PEA) no município, bem como a sua taxa de ocupação. 

Quadro 8-3 PEA, percentual de população não economicamente ativa e taxa de ocupação, Brasil, Alagoas 
e Japaratinga, 2010 

  
PEA Pop. Não econ. Ativa (%) Taxa de ocupação 

(%) 

Brasil   93.504.659                             42,27              92,35  

Alagoas     1.256.913                             50,66              89,27  

Japaratinga             2.749                             54,37              87,74  

Fonte: Censo Demográfico – IBGE, 2010. Elaboração: RiscoAU, 2022. 

Como se pode observar, Japaratinga, simultaneamente, apresentava grande proporção de 

pessoas fora do mercado de trabalho, demonstrado pelo percentual de população não 

economicamente ativa, superior às marcas nacional e estadual, mas também taxa de ocupação 

relativamente baixa. Isso significa que, em 2010, mais da metade da população sequer 

participava ou buscava ingressar no mercado de trabalho. Adicionalmente, entre aqueles que 

de fato se inseriam ou buscavam se inserir no mercado de trabalho, era relativamente baixa a 

taxa de ocupação, o percentual de pessoas que efetivamente conseguiu um emprego. Outra 

forma de entender essa relação seria afirmar que era alta a taxa de desemprego, com mais de 

12% da PEA sem conseguir ocupação. 

A partir de dados de resultados da amostra do censo demográfico de 2010, podemos observar 

como era a distribuição das 2412 pessoas ocupadas na semana de referência da pesquisa, a 

partir da seção de atividade do trabalho principal. O gráfico, a seguir, traz os percentuais 

relativos. 
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Gráfico 8-12 Distribuição das pessoas ocupadas na semana de referência por seção de atividade, 
Japaratinga (em %) 

 
Fonte: Censo Demográfico – IBGE, 2010. Elaboração: RiscoAU, 2022. 

Mais de um quarto da população ocupada, em 2010, estava inserida em atividades da 

agropecuária, pesca ou produção florestal, no município, segmento que reuniu maior número 

de pessoas. Em seguida, com pouco mais de 17%, vinham os ocupados na própria administração 

pública. Municípios de pequeno porte populacional comumente possuem alta expressão 

relativa desse segmento na economia e nos empregos, pois é necessário um arcabouço mínimo, 

instituído na Constituição Federal, que precisa ser organizado e oferecido na escala municipal. 

Com cerca de 8% do total, cada, aponta-se alojamento e alimentação, serviços domésticos e 

comércio. 

Sistematização adicional pode ser oferecida, para o mercado de trabalho em Japaratinga, a 

partir da posição na ocupação e categoria de emprego. A distribuição relativa poder ser 

observada no gráfico, a seguir.  
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Gráfico 8-13 Distribuição das pessoas ocupadas na semana de referência por posição na ocupação e 
categoria de emprego, Japaratinga (em %) 

 
Fonte: Censo Demográfico – IBGE, 2010. Elaboração: RiscoAU, 2022. 

Os empregados somavam 72% da população ocupada, em 2010, distribuídos entre estatutários 

(e militares), com ou sem carteira assinada. Nesse grupo, chama atenção a elevada proporção 

de pessoas sem carteira assinada, pouco mais de 34%, bastante acima da referência estadual, 

que era próxima a 25% e nacional, em torno de 20%. A proporção de trabalhadores por conta 

própria, por sua vez, um quinto do total, manteve-se relativamente alinhada com o observado 

em média no Alagoas e no Brasil. Esse é um quadro que, mais uma vez, reforça a noção 

apresentada de práticas que agravaram o achatamento das rendas pessoais: relativamente 

havia muitas pessoas fora do mercado de trabalho; entre os que buscavam inserção, a taxa de 

desocupação era relativamente alta; e entre os que ingressavam efetivamente, havia grande 

proporção de empregados sem carteira assinada. Essa é uma prática comum no setor primário 

e também nos serviços domésticos e elementares, sem compromisso com patamares básicos de 

rendimento ou cobertura de seguridade social. 

O atraso na realização do Censo Demográfico mais recente, com previsão para este ano de 2022, 

deixa a elaboração de diagnósticos prejudicada. Sem os dados do Censo, alternativas devem ser 

buscadas para dar conta de processos mais recentes. No caso da temática do mercado de 

trabalho, isso será feito a partir de dados da RAIS, que infelizmente cobrem apenas os empregos 

formais no município. Como já se sabe, pelos dados anteriormente apresentados, havia, em 
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2010, grande contingente de pessoas fora do mercado de trabalho em Japaratinga, e entre as 

pessoas empregadas, era grande o número de pessoas sem vínculo formal, ou seja, sem carteira 

de trabalho. Isso significa que, potencialmente, os dados da RAIS ficam um tanto prejudicados, 

ao terem relação com um número relativamente circunscrito de observações potenciais. Ainda 

assim, trata-se da melhor fonte disponível para qualquer aproximação na temática do emprego. 

Ao analisar a série de anos mais recentes, optou-se por sistematizar os dados levantados para 3 

anos: 2014, 2017 e 2020, pois ilustram com clareza as transformações recentes experimentadas 

no mercado de trabalho formal em Japaratinga. Os gráficos, a seguir, apresentam os dados 

absolutos e relativos da distribuição dos vínculos classificados na RAIS, por faixas de salários. 

Gráfico 8-14 Distribuição dos vínculos de emprego formal em Japaratinga por faixas de salário mínimo, 
2014;2017;2020 (valores absolutos) 

 
Fonte: RAIS – Ministério da Economia. Elaboração: RiscoAU, 2022. 

  

Até 0,50 0,51 a
1,00

1,01 a
1,50

1,51 a
2,00

2,01 a
3,00

3,01 a
4,00

4,01 a
5,00

5,01 a
7,00

7,01 a
10,00

10,01 a
15,00

15,01 a
20,00

2014 2 60 374 114 87 32 3 3 0 0 0
2017 1 57 518 95 106 36 5 4 0 0 0
2020 6 311 432 140 92 51 12 5 1 2 1

0

100

200

300

400

500

600



 

 

 
Plano Diretor de Japaratinga/AL 2022 – Produto 3: Leitura Técnica 

 

149 

Gráfico 8-15 Distribuição relativa dos vínculos de emprego formal em Japaratinga por faixas de salário 
mínimo, 2014;2017;2020 (em %) 

 
Fonte: RAIS – Ministério da Economia. Elaboração: RiscoAU, 2022. 

Em primeiro lugar, é preciso apontar a expansão do mercado de trabalho formal experimentada 

no município, entre 2014 e 2020. Em 2014, eram 675 vínculos, exceto não classificados, na RAIS. 

Em 2017, esse número passou a 822, um aumento de pouco menos de 22%. Em 2020, o número 

atingiu 1.053, uma ampliação de 28% em relação a 2017. O sentido geral, de expansão, é 

importante, pois o país passou por período recessivo entre 2014 e 2020, sentindo, 

adicionalmente os impactos da pandemia de covid-19. Ainda assim, a dinâmica do mercado de 

trabalho no município seguiu expansiva, em que pese a modesta base inicial. 

Existem, entretanto, diferenças marcantes na dinâmica do emprego formal quando se toma os 

períodos de 2014 a 2017 e 2017 a 2020. No primeiro período, o incremento se deu 

especialmente na faixa de 1,01 a 1,50 salários mínimos. Ademais, não há registros superiores a 

7 salários mínimos. No segundo período, o incremento se dá particularmente em vínculos com 

salários entre 0,5 e 1,0 salário mínimo, inclusive com redução dos vínculos entre 1,01 e 1,50 

salários mínimos. Esse empobrecimento relativo dos ocupados se deu ao mesmo tempo em que 

se passa a verificar registros de maiores rendas, ainda eminentemente minoritários, acima de 7 

salários mínimos. O que isso coloca é uma pressão, preliminar, no sentido de polarização do 

mercado de trabalho, movimento alinhado ao experimentado no país recentemente, com a 

expansão das categorias de rendas mais baixas simultaneamente a aquelas de alta renda.  
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Em termos setoriais, é possível observar, no gráfico a seguir, que a dinâmica que se observou 

esteve primordialmente calcada no setor de Serviços. Vale reforçar que o setor agropecuário, 

principal setor da economia municipal e principal empregador, pelos dados do IBGE, apresenta-

se subdimensionado na base da RAIS, porque trata-se de um segmento onde a formalização do 

vínculo de emprego é prejudicada, com a consolidação de práticas arcaicas e fora do arcabouço 

da legislação trabalhista, especialmente quando se aborda cultivos mais simples. Por isso, o 

gráfico, a seguir, traz pouquíssimos vínculos para o setor agropecuário. Algo similar poderia ser 

afirmado para parcela dos vínculos do setor de serviços, onde ainda há segmentos de baixo 

índice de formalização do emprego. 

Gráfico 8-16 Distribuição dos vínculos de emprego formal em Japaratinga por setor, 2014;2017;2020 
(valores absolutos) 

 
Fonte: RAIS – Ministério da Economia. Elaboração: RiscoAU, 2022. 

Entre 2014 e 2017, além dos incrementos claros para o setor de serviços, nota-se a ampliação 

de vagas na indústria de transformação, particularmente nos segmentos químico e de produção 

de alimentos. No setor de serviços, o principal incremento se deu no segmento de alojamento 

e comunicação, onde podemos encontrar os serviços ligados ao turismo. Entre 2017 e 2020, há 

retração nos vínculos para todos os setores, com exceção justamente ao setor de serviços. 

Novamente, foram os serviços ligados a alojamento que sustentaram o crescimento no setor. O 

gráfico, a seguir, abre os setores em sub-setores, para o mesmo período. 

  

1 - Indústria 2 - Construção
Civil 3 - Comércio 4 - Serviços 5 - Agropecuária

2014 1 - 36 628 10
2017 36 1 43 732 10
2020 31 40 975 7

 -

 200

 400

 600

 800

 1.000

 1.200



 

 

 
Plano Diretor de Japaratinga/AL 2022 – Produto 3: Leitura Técnica 

 

151 

Gráfico 8-17 Distribuição relativa dos vínculos de emprego formal em Japaratinga por subsetor, 
2014;2017;2020 (em %) 

 
Fonte: RAIS – Ministério da Economia. Elaboração: RiscoAU, 2022. 

Os principais destaques sobre esses dados ficam por conta do crescimento dos serviços de 

alojamento e comunicação. Em 2014, o principal segmento empregador na economia formal 

japaratinguense era a própria administração pública, responsável por mais da metade dos 

vínculos formais classificados, pela RAIS. Em 2020, o segmento ligado ao turismo passou a ser o 

de maior número de vínculos formais, com 58% desse total. Isso se deu num contexto de 

redução relativa dos empregos na administração pública. Enquanto este passou por retração de 

13%, o setor de alojamento teve expansão de 166%, em termos de vínculos formais de 

empregos. Além disso, vale destacar que houve alguma diversificação no mercado de trabalho 

municipal, com alguns sub-setores que antes não contavam com vínculo algum passando a 

apresentar vínculos em 2020, especialmente na indústria.  
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disso, é preciso notar que o segmento de maior dinâmica em Japaratinga, o de alojamentos, 

possuía média de remuneração 10% abaixo do registro médio geral. 

Gráfico 8-18 Valores médios de remuneração dos vínculos formais de emprego em Japaratinga, 2020 
(em valores correntes de 2020) 

 
Fonte: RAIS – Ministério da Economia. Elaboração: RiscoAU, 2022. 

Para completar esse quadro sobre a renda, organizou-se um complemento, buscando 

informações adicionais de grande pertinência para o planejamento público. Com esse intuito, 

através da plataforma Atlas Brasil, uma parceria do Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD) com a Fundação João Pinheiro e o Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada (IPEA), a partir de dados do censo demográfico, para o ano de 2010. 

O quadro, a seguir, congrega 4 indicadores: 2 sobre desigualdade e 2 sobre pobreza, para o ano 

de 2010.  
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Quadro 8-4 Razão da renda apropriada pelos 10% mais ricos sobre a dos 40% mais pobres, Índice de Gini, 
percentual de pobres e de extremamente pobres, Brasil, Alagoas e Japaratinga, 2010 

  
Razão 10% mais ricos / 40% 

mais pobres Índice de Gini % de pobres % de extremamente pobres 

Brasil 22,78 0,60 15,20 6,62 

Alagoas 27,17 0,63 34,29 16,66 

Japaratinga 14,07 0,52 41,76 19,12 

Fonte: Atlas Brasil, PNUD, FJP e IPEA, a partir de dados do Censo Demográfico 2010, IBGE. Elaboração: RiscoAU, 2022. 

O quadro sintetiza bem o quadro da renda no município de Japaratinga. Trata-se de um 

município de baixa renda, por características e dinâmicas já mencionadas, mas com 

desigualdade relativamente baixa, ainda, na comparação com as referências nacional e estadual. 

No município, a razão da renda apropriada pelos 10% mais ricos frente aos 40% mas pobres era 

de 14%, abaixo da média nacional e quase a metade da marca alagoana. Isso é corroborado pelo 

Índice de Gini. Embora ainda em patamar relativamente alto, a desigualdade de renda medida 

por esse indicador ficou abaixo do registro brasileiro e do Alagoas. No entanto, quando se olha 

a proporção da população em faixas de pobreza e extrema pobreza, as proporções de 

Japaratinga superam com larga folga a referência brasileira, por exemplo. A proporção de 

extremamente pobres em 2010 era praticamente 3 vezes a verificada para o Brasil, acima 

também da proporção encontrada para o Alagoas.  

Um indicador multidimensional que pode ajudar a caracterizar as principais carências do 

município é o Índice de Vulnerabilidade Social, do IPEA, calculado, com dados do censo, para 

municípios. O índice varia de 0 a 1, sendo que são considerados resultados de muito alta 

vulnerabilidade aqueles que superam a marca de 0,500. Esse índice congrega 16 indicadores, 

distribuídos em 3 dimensões: Infraestrutura Urbana, Capital Humano e Renda e Trabalho. Foi 

criado para complementar as leituras proporcionadas pela iniciativa de se calcular o Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH) para municípios, uma vez que os dados positivos do IDH se 

contrastavam com realidades particularmente precárias, especialmente em regiões 

metropolitanas. O quadro, a seguir, apresenta os indicadores congregados no IVS: 
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Quadro 8-5 Componentes do IVS, por dimensão 

IVS 
infraestrutur

a urbana 

Percentual de pessoas em domicílios com abastecimento de água e 
esgotamento sanitário inadequados. 

Percentual da população que vive em domicílios urbanos sem serviço de 
coleta de lixo. 

Percentual de pessoas que vivem em domicílios com renda per capita inferior 
a meio salário mínimo (de 2010) e que gastam mais de uma hora até o 
trabalho no total de pessoas ocupadas, vulneráveis e que retornam 
diariamente do trabalho 

IVS capital 
humano 

Mortalidade até 1 ano de idade 

Percentual de crianças de 0 a 5 anos que não frequentam a escola 

Percentual de pessoas de 6 a 14 anos que não frequentam a escola. 

Percentual de mulheres de 10 a 17 anos de idade que tiveram filhos. 

Percentual de mães chefes de família sem ensino fundamental completo e 
com pelo menos um filho menor de 15 anos de idade no total de mulheres 
chefes de família. 

Taxa de analfabetismo da população de 15 anos ou mais de idade. 

Percentual de crianças que vivem em domicílios em que nenhum dos 
moradores tem o ensino fundamental completo. 

Percentual de pessoas de 15 a 24 anos que não estudam, não trabalham e 
possuem renda domiciliar per capita igual ou inferior a meio salário mínimo 
(2010) na população total dessa faixa etária. 

IVS renda e 
trabalho 

Proporção de pessoas com renda domiciliar per capita igual ou inferior a meio 
salário mínimo (2010). 

Taxa de desocupação da população de 18 anos ou mais de idade 

Percentual de pessoas de 18 anos ou mais sem ensino fundamental completo 
e em ocupação informal. 

Percentual de pessoas em domicílios com renda per capita inferior a meio 
salário mínimo (2010) e dependentes de idosos. 

Taxa de atividade das pessoas de 10 a 14 anos de idade. 

Fonte: Atlas da Vulnerabilidade Social - IPEA. 

O gráfico, na sequência, traz os resultados do IVS e suas dimensões para o município de 

Japaratinga, no ano de 2010. Como se pode atestar, seja o índice geral, ou suas dimensões, 

superavam a marca de 0,500, que estipula a faixa de muito alta vulnerabilidade social.  
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Gráfico 8-19 IVS e suas dimensões, Japaratinga, 2010 

 
Fonte: Atlas da Vulnerabilidade Social - IPEA. Elaboração: RiscoAU, 2022. 

 

Em que pese o fato de todas as dimensões estarem enquadradas na faixa de muito alta 

vulnerabilidade social, é preciso atentar para a dimensão de capital humano, bastante sensível 

às condições ligadas a ensino e educação. Essa dimensão foi a principal responsável para o 

resultado final do IVS de Japaratinga e indica a margem existente para políticas de ensino e 

educação com impacto sobre as condições de vida no município. Isso teria efeitos, inclusive, 

para o mercado de trabalho local, como se demonstrou, também caracterizado por 

precariedades. 

Finalizando este tópico, de maneira similar ao que se fez com os dados da RAIS, buscando 

referências adicionais mais recentes, foram sistematizados dados do Cadastro Único, para 

Japaratinga, tomando como referência o mês de abril para os anos de 2014 a 2022. Os dados 

foram organizados em gráficos, para famílias e pessoas, por classificação no sistema do Cadastro 

Único, que congrega os cadastros e informações dos programas sociais federais.  
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Gráfico 8-20 Famílias cadastradas no Cadastro Único, por tipo, Japaratinga, 2014-2022 

 
Fonte: Cadastro Único – Ministério da Cidadania. Elaboração: RiscoAU, 2022. 

 

Há dois claros momentos estampados no gráfico anterior. O primeiro mostra uma redução de 

famílias com necessidade de cadastro para os programas federais, entre 2014 e 2016. Esse 

último ano foi aquele com menor número de famílias cadastradas. Vale lembrar que o cadastro 

é dependente do enquadramento em situações específicas para sua efetivação. Esse primeiro 

período é, portanto, marcado pela redução das famílias extremamente pobres (com renda 

inferior a um quarto de salário mínimo). Depois de 2016, essa tendência se reverteu, com 

ampliação consistente das famílias em condição de extrema pobreza. Conjuntamente, houve 

uma certa “troca” na composição de famílias consideradas pobres por aquelas de renda per 

capita cima de meio salário mínimo. A principal dinâmica, entretanto, deveu-se às famílias em 

pobreza extrema. Enquanto o número total de famílias no Cadastro Único subiu 61,66%, entre 

2014 e 2022, as de extrema pobreza aumentaram em 78,33%. Com isso, essas famílias, que 

correspondiam a 78,41% do total cadastrado em 2014, atingiram 86,49% em 2022. Esse 

movimento aponta agravamento das condições de renda das famílias no município, 

particularmente depois de 2016, quando houve sensível alteração na condução de políticas 

públicas federais, com o golpe parlamentar naquele ano. A partir de então, deu-se prioridade a 

políticas de austeridade e com profundos impactos sobre o mundo do trabalho, conforme já se 

apontou. 
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Gráfico 8-21 Pessoas cadastradas no Cadastro Único, por tipo, Japaratinga, 2014-2022 

 
Fonte: Cadastro Único – Ministério da Cidadania. Elaboração: RiscoAU, 2022. 

Quando se toma as pessoas inseridas no Cadastro Único, há poucas diferenças a se apontar. As 

principais transformações foram as mesmas indicadas para as famílias, particularmente com o 

agravamento da extrema pobreza, algo que se acelerou no período mais recente. Chama 

atenção, para o caso de Japaratinga, a grande parcela municipal de pessoas inseridas no 

Cadastro Único. A estimativa populacional do IBGE, para 2021, era de 8.444 pessoas no 

município. Nesse ano, o número de pessoas cadastradas para benefícios de programas federais 

era de 6.577, sendo 5.821 em condição de extrema pobreza. De modo análogo ao afirmado para 

as famílias, a taxa de expansão do número de pessoas em faixa de extrema pobreza superou o 

verificado em geral, sendo que essa parcela passou, em 2022, a 90,28% das pessoas cadastradas 

no município, tendo partido de 81,69%, em 2014.  

8.4 Contas públicas 

Os dados organizados para as contas públicas de Japaratinga possuem uma quebra relativa às 

informações para o ano de 2016. O Sistema de contas municipais, que agrega as informações de 

receitas e despesas dos municípios brasileiros (FINBRA, ligado Ministério da Economia), não 

possui qualquer informação disponível para o município nesse ano. Desse modo, as séries 

construídas e apresentadas, na sequência, apresentam essa ruptura. 

As receitas de Japaratinga apresentam padrão bastante comum para grande parte dos 

municípios brasileiros, com baixa participação relativa das receitas conformadas por tributos e 
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entretanto, promoveu alteração na distribuição relativa dessas componentes de receita sem, 

entretanto, alterar esse quadro. 

Em termos gerais, quando se toma as receitas entre 2014 e 2021, nota-se uma queda, em termos 

reais, entre 2014 e 2015. Sem os dados para 2016, não se sabe se esse movimento se estendeu 

para o ano seguinte. Esse cenário foi revertido, a partir de então, com as receitas de Japaratinga 

tendo se mostrado 45% superiores em 2021, em relação ao patamar verificado em 2014, em 

termos reais, pelo INPC para Reais de 2022. As despesas, por sua vez, acompanharam o 

movimento verificado para as receitas, embora sua expansão tenha se dado com taxas menos 

expressivas (em torno de 25% de variação para o período), resultando num aumento relativo da 

distância entre receitas e despesas pagas, entre 2014 e 2021, especialmente no último ano. Isso 

pode ser observado no gráfico, a seguir. 

Gráfico 8-22 Receitas (excl. intraorçamentárias) e Despesas Pagas de Japaratinga, 2014-2021, em Reais 
de 2022, pelo INPC 

 
Fonte: STN - FINBRA. Elaboração: RiscoAU, 2022. 

Pelo lado das receitas, a ampliação verificada após 2016 se deu, ainda que em ritmos diferentes, 

de forma generalizada nas componentes das receitas correntes. Entre os itens de Receita, as 

duas maiores expansões absolutas foram das transferências correntes e da receita tributária, 

esta última tendo mais que dobrado, entre 2014 e 2021.  
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Gráfico 8-23 Receitas (excl. intraorçamentárias), 2014-2021, em Reais de 2022, pelo INPC 

 
Fonte: STN - FINBRA. Elaboração: RiscoAU, 2022. 

Quando se observa as componentes das Receitas Correntes, verifica-se que a tendência de 

expansão das transferências intergovernamentais deu-se simultaneamente à ampliação da 

arrecadação receitas tributárias. Para as Transferências, os registros foram de ampliação para 

transferências oriundas da União, principalmente, mas também de estados e 

multigovernamentais. Os ritmos diferenciados de expansão não tiveram impacto nas respectivas 

ordens de grandeza, no entanto. As transferências da União mantiveram-se como principal 

componente, seguidas das multigovernamentais e, por fim, as estaduais. Nas receitas 

tributárias, que passaram a marca de 10% das receitas correntes, em 2021, apenas a parcela 

relativa aos repasses do Imposto de Renda não aumentou, entre as principais componentes – 

essa receita equivalia, em 2021 a menos de 30% do valor de 2014. As principais ampliações 

remontaram ao ISSQN, primeiramente, e ao IPTU, acompanhando a expansão experimentada 

no município, por conta do turismo e rápido crescimento imobiliário. 

Pelo lado das despesas, a expansão foi relativamente distribuída entre as componentes 

observadas, entre 2014 e 2021. A principal componente e também a maior expansão verificadas 

remetem a Pessoal e Encargos Sociais, com ampliação de 37%, no período. O movimento de 
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consolidadas de contratação pelo emprego de contratos temporários. A maior parte da 
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expansão verificada remonta a essa modalidade, o que pode trazer alguma fragilidade para 

efeitos de funcionamento da máquina administrativa.  

O item de Outras Despesas Correntes teve como principais expoentes, em sua expansão, a 

ampliação de compra de materiais de consumo, bem como a contratação de serviços de 

terceiros (pessoa jurídica), cifra que comporta tanto a contratação de serviços como a 

terceirização. 

Gráfico 8-24 Despesas Pagas, 2014-2021, em Reais de 2022, pelo INPC 

 
Fonte: STN - FINBRA. Elaboração: RiscoAU, 2022. 

Uma forma alternativa de se observar as despesas pagas é a partir da sua sistematização por 

função. Os mesmos dados, portanto, foram rearranjados, permitindo observar as áreas de 

empenho, ainda que não se consiga distinguir entre os dados de custeio e de investimento, 

através dessa ótica. 

Dois gráficos foram elaborados para ilustrar os dados de despesa por função. O primeiro, mostra 

o saldo de valores acrescidos ou reduzidos, no paralelo entre 2021 e 2014. O segundo, a 

distribuição relativa dos gastos por função, em 2021. Esse último, vale apontar, apresentou 

problema adicional ao já mencionado para 2016. O ano de 2019 teve toda sua despesa associada 

à função judiciária, na própria base do FINBRA, não sendo possível discernir, dessa maneira, a 

distribuição relativa entre as funções levantadas. 

17
.8

91
.3

55
 

18
.4

93
.5

09
 

-

19
.1

81
.7

58
 

18
.6

70
.9

88
 

19
.4

25
.1

83
 

19
.0

09
.0

72
 

24
.5

63
.2

12
 - -

-

- 2.867 - -

-

9.
49

1.
54

9 

8.
24

8.
95

6 

-

7.
14

9.
36

0 

11
.0

63
.3

60
 

11
.6

94
.0

04
 

16
.7

95
.3

97
 

10
.3

27
.3

18
 

2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0 2 0 2 1

Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos da Dívida Outras Despesas Correntes



 

 

 
Plano Diretor de Japaratinga/AL 2022 – Produto 3: Leitura Técnica 

 

161 

Gráfico 8-25 Saldo líquido das Despesas Pagas de Japaratinga, 2021/2014, em Reais de 2021, pelo INPC, 
por função 

 
Fonte: STN - FINBRA. Elaboração: RiscoAU, 2022. 

No período observado, a função Urbanismo foi aquela que mais teve despesas acrescidas, 

reflexo da expansão urbana por que tem passado o município. A segunda função em destaque 

foi a da Saúde, sem dúvida por conta dos dados de 2021 refletirem os gastos relativos a cuidados 

despendidos a conter a pandemia de covid-19. A Administração foi a outra função que teve cifras 

acrescidas no paralelo entre os anos de 2021 e 2014. Chama atenção, entretanto, a redução na 

função Educação, que tem boa parte dos seus recursos ligados a transferências de outras 

esferas. Como veremos, em que pese a redução dessa cifra, a função segue com papel destacado 

no município. Isso é respaldado pela legislação federal que obriga pisos de emprenho, seja para 

saúde quanto para educação. Essas movimentações nas cifras e expressões relativas resultaram 

no seguinte quadro de distribuição relativa das cifras de despesas pagas, por função em 2021: 
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Gráfico 8-26 Distribuição relativa das Despesas Pagas de Japaratinga, 2021, em porcentagem, por função 

Fonte: STN - FINBRA. Elaboração: RiscoAU, 2022. 

Educação manteve-se como principal função em termos de cifras, em que pese sua redução, 

manifestada em percentuais menores frente ao total, ao longo do período. Essa retração não foi 

apenas relativa, com o maior montante da série sendo atribuído ao ano de 2014. As cifras 

relacionadas à saúde passaram por expansão nos últimos dois anos, superando, em 2021, os 

valores ligados à Administração, que ocupou, na maioria dos anos, a segunda posição em termos 

de despesas pagas. O Urbanismo teve seus principais acréscimos no período recente, mais que 

dobrando sua expressão relativa, entre 2020 e 2021. 

8.5 Situação dos convênios para repasse de recursos  
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entre 2014 e 2018, não teve, segundo dados do Portal da Transparência, todo seu valor liberado, 

entretanto. De um total de R$493,1 mil, apenas R$246,55 mil aparecem como tendo sido 

liberados, ou seja, metade. 
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O convênio, para mesmo fim, celebrado entre 2017 e 2021, foi integralmente liberado, no valor 

R$740,35 mil. Consta que esse convênio se encontra em prestação de contas adiantada, 

enquanto para o supracitado, a situação retornada pelo portal da transparência é “normal”. 

O Sistema do Portal da Transparência apresenta ainda outros dois convênios, embora não 

tenham cifras liberadas até o momento. Um, no valor de R$232,38 mil, com o Ministério do 

Turismo, para construção de praça de eventos, com prazo já vencido (30/07/2021), mas cuja 

situação aparece como “em execução”. E o outro, novamente com o Ministério do 

Desenvolvimento Regional, no valor de R$286,5 mil, para pavimentação de ruas, também “em 

execução” e ainda dentro do prazo de vigência, que finda em dezembro deste ano. O gráfico, a 

seguir, traz a informação dos valores liberados e celebrados, por fonte de origem. 

Gráfico 8-27 Japaratinga– valores liberados e celebrados de convênios com Governo Federal (em valores 
correntes) 

 
Fonte: Portal da Transparência Federal – CGU. Elaboração: RiscoAU, 2022. 
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10 ANEXOS 

Caderno de Mapas 

1. Município 

2. Município foto aérea 

3. Relevo 

4. APA, RPPN, Comunidade Quilombola e Usina 

5. Densidade populacional 

6. Rendimento médio mensal 

7. População preta, parda e indígena (PPI) 

8. Evolução da mancha urbana 

9. Evolução da mancha urbana – detalhes 

10. Cadastro Ambiental Rural – CAR 

11. Setores Censitários (2020) por classificação 

12. Aglomerados Subnormais 

13. Aglomerados Subnormais - detalhes 

 

 

 


