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APRESENTAÇÃO 

Este relatório apresenta o Produto nº 5 “Síntese das leituras técnica e comunitária, do processo 

de elaboração do Plano Diretor de Japaratinga/AL”. Este produto, junto dos produtos 3 e 4, 

compõe o diagnóstico técnico participativo e apresenta as principais questões levantadas no 

município de Japaratinga/AL frente ao Plano Diretor. 

Boa leitura! 
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1 SÍNTESE DA LEITURA TÉCNICA 

A seguir, estão sintetizados alguns dos principais pontos da leitura técnica, apresentada de 

forma mais extensa no Produto 3 Leitura Técnica. Aqui, estão priorizados os aspectos relativos 

à ocupação urbana e às infraestruturas e serviços públicos.  

1.1 Desenvolvimento e expansão urbana 

Seguem apontados os principais vetores de expansão identificados nos núcleos urbanos de 

Japaratinga, considerando as condições topográficas, de infraestrutura existente e os padrões 

de ocupação dos últimos anos. 

Através do histórico da ampliação da área urbanizada (Figuras 1-1 e 1-2), é possível perceber 

onde ocorreram as expansões mais recentes, muitas delas de ocupação ainda rarefeita (ver item 

seguinte sobre lotes vazios) e grande tendência de ampliação, como o caso da região do Canto 

do Mangue e da Praia do Salgado. Estes dois casos são bastante distintos, uma vez que o 

primeiro se caracteriza por uma ocupação de baixa renda e carente de infraestrutura urbana, 

enquanto o segundo é composto por condomínios fechados de alto padrão.  

Os núcleos urbanizados existentes se concentram majoritariamente nas áreas planas litorâneas, 

que tendem a ser mais planas. Dado o relevo bastante acidentado, percebe-se que há uma 

tendência a se ocupar as áreas mais planas e de maior facilidade de construção. Percebe-se, pela 

hipsometria (mapa de altitude), que a ocupação urbana se estende majoritariamente nas cotas 

mais baixas (até 20m de altitude em relação ao nível do mar). Ou seja, apenas em casos 

excepcionais são ocupadas as encostas, que tendem a conformar barreiras à expansão.  

Outro aspecto fundamental é que a ocupação tende a se manter vinculada ao sistema 

rodoviário, através da AL-645 ou da AL-101, eventualmente junto a vias secundárias que dão 

acesso a estas rodovias. Este ponto é importante para ser considerado caso sejam propostos 

novos eixos viários: existe essa tendência a indução da ocupação que deve ser regulada pelo 

Plano Diretor.  

Outro condicionante importante para a ocupação urbana é a APA Costa dos Corais, cujo 

perímetro se aproxima das ocupações urbanas, principalmente na faixa litorânea e nos limites 

de município, junto à foz do Rio Salgado (ao norte) e à foz do Rio Manguaba (ao sul). Não apenas 

a ocupação urbana é restrita dentro desta Unidade de Conservação como é desejável que se 

mantenha uma faixa de amortecimento ao longo de todo o seu perímetro.   
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Figura 1-1 Vetores de expansão urbana – Sede e Bitingui 

 
Fonte: IBGE, 2022; ICMBio, 2022; OpenStreetMaps, 2022; Topodata, 2022; Google Satellite, 2005, 2006, 2018, 2021 

/ Elaboração: RiscoAU, 2022. 
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Figura 1-2 Vetores de expansão urbana – Barreiras e Pontal do Boqueirão 

 
Fonte: IBGE, 2022; ICMBio, 2022; OpenStreetMaps, 2022; Topodata, 2022; Google Satellite, 2005, 2006, 2018, 2021 

/ Elaboração: RiscoAU, 2022. 
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1.1.1 Lotes não utilizados 

A seguir, está apresentado o mapeamento de lotes não utilizados nos núcleos urbanos de 

Japaratinga. Como não há perímetro urbano definido, foi considerado lote vazio aquele que 

possui arruamento e/ou está contido dentro de um núcleo compacto de características urbanas.  

Dentro deste critério, foram englobadas algumas áreas que praticamente não possuem 

ocupação ou infraestrutura, mas possuem arruamento não pavimentado e são contíguos à área 

urbana, de modo que se apresentam como provável área de expansão urbana.  

O que se percebe é que existem muitas áreas vazias dentro dos diversos núcleos urbanos de 

Japaratinga. A única exceção é a região do Centro, que está praticamente toda ocupada. O 

mesmo não se pode dizer da ocupação contígua ao Centro, a região do Canto do Mangue e 

arredores do Cemitério Municipal, com grande quantidade de áreas urbanizadas vazias. 
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Figura 1-3 Lotes vazios, subutilizados ou não utilizados – Sede de Japaratinga 

 

Fonte: OpenStreetMaps, 2022; Google Satellite, 2018, 2021 / Elaboração: RiscoAU, 2022. 
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Figura 1-4 Lotes vazios, subutilizados ou não utilizados – Praia do Salgado 

 

Fonte: OpenStreetMaps, 2022; Google Satellite, 2018, 2021 / Elaboração: RiscoAU, 2022. 
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Figura 1-5 Lotes vazios, subutilizados ou não utilizados – Bitingui e Barreiras do Boqueirão 

 

Fonte: OpenStreetMaps, 2022; Google Satellite, 2018, 2021 / Elaboração: RiscoAU, 2022. 

  



 

 

 
Plano Diretor de Japaratinga/AL 2022 – Produto 5: Síntese das leituras técnica e comunitária 

 

14 

Figura 1-6 Lotes vazios, subutilizados ou não utilizados – Pontal do Boqueirão 

 

Fonte: OpenStreetMaps, 2022; Google Satellite, 2018, 2021 / Elaboração: RiscoAU, 2022. 
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1.1.2 Direção predominante dos ventos 

Para a análise da direção predominante dos ventos em Japaratinga, foram utilizados dados de 

frequência e direção dos ventos do município de Maceió/AL, que se encontra suficientemente 

próximo e com configuração geográfica similar. Na capital do estado, a direção do vento 

predominante é leste (acima de 20%, sobretudo no verão e primavera), seguido de sudeste 

(entre 15% e 25%, ao longo de todo o ano) e eventualmente sul (15%, no outono e inverno). 

Esta configuração é característica da situação litorânea do município, com a maior parte dos 

ventos oriundos do Oceano Atlântico.  

Figura 1-7 Predominância dos ventos em Maceió/AL 

 

Fonte: SOL-AR (2014), em: LIMA (et al.), 2014.  
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1.1.3 Usos especiais 

O município de Japaratinga apresenta algumas áreas que podem ser consideradas de uso 

especial. No extremo norte do litoral, está localizado o resort, próximo à divisa com Maragogi, 

que constitui uma área de uso específico, incluindo um acesso próprio à praia. Junto ao resort, 

estão sendo construídos dois loteamentos que constituirão condomínios fechados . 

Existem, também, no município duas Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPN), a 

RPPN Triunfo (Antiga Usina São Gonçalo) e a RPPN Reserva da Bica. 

Por fim, a principal área de uso especial do município é a APA Costa dos Corais, que engloba 

todo o litoral do município, além da foz do Rio Salgado e da foz do Rio Manguaba, impondo 

fortes restrições à ocupação e às atividades extrativistas.  

No interior do território, consta ainda a comunidade quilombola Macuca.  

 

 

 

  



 

 

 
Plano Diretor de Japaratinga/AL 2022 – Produto 5: Síntese das leituras técnica e comunitária 

 

17 

1.2 Áreas de vulnerabilidade 

A seguir, estão apresentados os mapas apontando as áreas de maior vulnerabilidade da 

ocupação urbana de Japaratinga. Foram consideradas para a identificação de vulnerabilidade a 

porcentagem de domicílios com as seguintes infraestruturas e serviços públicos1: drenagem 

pluvial, iluminação pública, esgotamento sanitário, abastecimento de água potável, energia 

elétrica pública e domiciliar e vias pavimentadas.  

Também foram consideradas as áreas atendidas por equipamentos públicos de educação e lazer 

(englobadas dentro de um raio de 1 km de cada equipamento). Da intersecção destes critérios 

foi realizada a classificação a seguir, que serve como baliza para a proposição de intervenções.  

Nos mapas, destacam-se algumas áreas de maior vulnerabilidade segundo os critérios técnicos. 

Grande parte destas áreas vulneráveis são ocupações mais recentes, as quais ainda carecem de 

infraestrutura básica, como pavimentação viária, abastecimento de água e esgoto.  

As ocupações de Copaoba e Paraíso possuem baixa cobertura de infraestruturas e estão 

distantes de equipamentos de educação e saúde, nestas localidades também encontram-se 

situações de risco de deslizamento e alagamento. Em menor grau, percebe-se que a região do 

Canto do Mangue também possui maior vulnerabilidade, sobretudo comparada à região Central. 

Nos povoados de Bitingui e Barreiras percebe-se a mesma tendência à maior vulnerabilidade 

nas ocupações mais afastadas da via principal (Rodovia AL-101). 

As ocupações da Praia do Salgado também se destacam, mas, em grande parte, por serem 

apenas loteamentos em fase de implantação ou áreas de uso especial (como o resort), que não 

demandam equipamentos públicos. O mesmo ocorre no Pontal do Boqueirão, onde apesar da 

ausência de equipamentos públicos, a ocupação é predominantemente de casas de temporada 

de alta renda, gerando menor demanda de tais serviços. O mesmo não pode ser dito da 

ocupação do Boqueirão, mais ao norte, composta por uma ocupação de baixa renda e com 

grandes carências.  

 

  

 
1 É importante destacar que para estes itens foram utilizados dados do Censo Demográfico IBGE de 2010, que apesar 
de ser o mais atual, possui certa defasagem da situação atual. Essas leituras foram confrontadas com as leituras em 
campo, através das Visitas Técnicas, das Oficinas Participativas e da Consulta Pública.  
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Figura 1-8 Áreas de vulnerabilidade – Sede e Bitingui 

 

Fonte: IBGE, 2022; OpenStreetMaps, 2022; Topodata, 2022; Google Satellite, 2018, 2021 / Elaboração: RiscoAU, 2022. 
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Figura 1-9 Áreas de vulnerabilidade – Barreiras e Pontal do Boqueirão 

 

Fonte: IBGE, 2022; OpenStreetMaps, 2022; Topodata, 2022; Google Satellite, 2018, 2021 / Elaboração: RiscoAU, 2022. 
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2 SÍNTESE DA LEITURA COMUNITÁRIA 

A seguir, será apresentada uma síntese da leitura comunitária, realizada através da Consulta 

Pública e das Oficinas Participativas. Ambas já apresentadas em detalhes no Produto 4 “Leitura 

Comunitária”.  

A consulta pública apontou entre os maiores problemas do município o saneamento básico, 

citado de forma majoritária (menção por 67% da população). Na sequência, foram mencionados 

emprego, mobilidade urbana e cultura, esporte e lazer (com 33% cada). Entre os aspectos 

positivos, foram citados Saúde, Educação e Turismo (mencionados por cerca de 43% a 55% das 

respostas).  

Por ser o aspecto mais problemático, é importante detalhar as respostas da Consulta Pública 

para as quatro componentes do saneamento básico. A coleta de lixo apresentou a melhor 

avaliação, com grande participação das indicações de “ótimo”. Para a drenagem de águas 

pluviais, as respostas apontaram para “regular”. Para o abastecimento de água, as respostas 

sinalizaram condições regulares, mas com número significativo de ausência do serviço ou 

condições péssimas ou ruins. A avaliação para a coleta de esgoto foi ainda mais negativa, com a 

indicação “péssimo” superando as demais.  

Estas percepções são corroboradas pelas Oficinas Participativas, que capturaram diversas 

menções a problemas de abastecimento de água e de ausência de sistema de esgoto. A ausência 

destas redes foi citada, inclusive, em áreas urbanas mais bem estruturadas. A água da rede geral 

não se apresenta própria para consumo, de modo que muitos recorrem à água mineral. Foram 

frequentes relatos de moradores que dependem de poços próprios. O esgoto muitas vezes é a 

céu aberto, o que traz graves problemas de saúde pública.  

No atendimento de saúde, as avaliações indicaram, em sua maioria, “ótimo”. Já no  tocante ao 

acesso à educação, as respostas variaram por faixa de atendimento. Para creches, as respostas 

apontaram para a ausência de vagas. Para educação infantil (4 e 5 anos de idade), as respostas 

indicaram avaliações “regular”, “boa” e “ótima”. As escolas de ensino fundamental tiveram mais 

avaliações “boas” e “ótimas”. Para o ensino médio, as respostas foram predominantemente 

boas, ainda que abaixo do ensino fundamental. 

Sobre as condições de emprego, o item pior avaliado foi o de “programas de orientação e 

formação profissional”, com a maior parte das respostas indicando inexistência ou condições 

negativas (péssimas ou ruins). 
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Também tiveram avaliações péssimas ou ruins as condições das calçadas, acessibilidade e 

transporte público. Quase metade das respostas sobre calçadas indicou inexistência, condição 

ruim ou péssima. Sobre acessibilidade, as respostas negativas atingiram 70% do total. Já para o 

transporte público, as sinalizações negativas foram de 58%.  

As dificuldades de acesso tanto pela falta de condições do deslocamento a pé como pela 

ausência de sistema de transporte coletivo também foram bastante citadas nas Oficinas 

Participativas. A população depende de meios próprios de deslocamento motorizado ou das 

poucas alternativas de transporte intermunicipal para realizar atividades como compras ou 

buscar serviços de saúde. O município oferece apenas serviços de transporte escolar (inclusive 

intermunicipal, para ensino superior). 

Um ponto muito grave e que demanda ação imediata são as áreas de risco. Apesar de não ser 

citado como um dos principais problemas tanto na Consulta Pública como nas Oficinas, quando 

questionados sobre enchentes e deslizamentos foram muitos os relatos de casos próprios ou 

com conhecidos próximos, demonstrando ser algo recorrente. Some-se a isso os deslizamentos 

recentes ao longo da rodovia AL-101, que comprometem a segurança da população e as 

atividades econômicas de todo o município. 

Através das Oficinas, foi possível capturar uma percepção mista sobre a expansão urbana. Há 

grande apreensão sobre a poluição dos rios, a perda dos acessos à praia e a verticalização 

excessiva. Por outro lado, há uma expectativa de que as novas construções tragam empregos e 

novas atividades econômicas. O gráfico e o quadro apresentados na sequencia, ilustram a 

síntese da consulta. 
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Gráfico 2-1 Distribuição das respostas acerca de piores aspectos nos povoados, por povoado (dados 
absolutos) 2022 

 

Fonte: RiscoAU, 2022. 
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Quadro 2-1 Síntese das Oficinas Participativas de Japaratinga 
TEMA COMENTÁRIOS 
ÁGUA Falta de abastecimento por rede e dificuldade no acesso à água potável.  

ESGOTO Grande carência de sistemas de esgoto. Predominam as fossas rudimentares e 
o esgoto a céu aberto.  

LIXO Sistema de coleta regular, boa regularidade da coleta porta a porta, mas ainda 
com problemas de infraestrutura e uso para o depósito até a coleta.  

DRENAGEM Diversos pontos de alagamento em todo o território do município.  

REGULARIZAÇÃO Abundancia de construções em áreas irregulares, tanto no litoral como no 
interior. Áreas sem definição clara de limites de propriedade.  

TERRENOS VAZIOS Crescimento intenso da urbanização.  

ÁREA DE RISCO 
Rodovia AL 101 com deslizamentos e risco de ceder. Algumas ocupações em 
área de risco, sobretudo nas ocupações mais carentes (Paraíso e Copaoba). 
Perigo de alagamento e de deslizamento.  

CALÇADAS Em geral não há ou são muito limitadas, é um grande problema para 
mobilidade dos pedestres. Falta pavimentação viária também.  

ILUMINAÇÃO Em geral existe, recente e bem avaliada. Fornecimento de energia elétrica 
apresenta muitas falhas e intermitência.  

ARBORIZAÇÃO Não foi citado como ponto de atenção em nenhuma das oficinas. 

ÔNIBUS 
Não há transporte coletivo urbano. Existe vans intermunicipais e ônibus 
escolares. Falta transporte para acessar serviços de saúde em outros 
municípios.  

EMPREGO 
Principais empregadores são a rede do Turismo e a Prefeitura. Muitos jovens se 
queixam de não existir vaga para primeiro emprego. Falta apoio ao ingresso 
dos jovens no mercado de trabalho. 

TURISMO Comprometimento da paisagem natural e dos atrativos turísticos. Ocupação 
urbana as vezes fecha os acessos às praias.  

SAÚDE 
Acesso a serviços básicos relativamente bem distribuído, com maior carência 
nos núcleos mais afastados do litoral. Serviços de maior complexidade exigem 
deslocamento para outros municípios. 

EDUCAÇÃO 
Falta ensino superior no município. O acesso ao ensino básico e médio exige 
deslocamento. Existe programa da prefeitura para transporte de alunos ao 
ensino superior em outros municípios.  

ESPORTE, LAZER E 
CULTURA Igreja e praia. Bicicleta. Faltam opções.  

ASSISTÊNCIA SOCIAL 
E AOS IDOSOS Não foi citado. 

COMUNICAÇÕES Não foi citado.  
SERVIÇOS/ 

ESTABELECIMENTOS Deslocamentos constantes para outros municípios, inclusive Maceió. 

TRÂNSITO 
Grande utilização de moto, com ocorrência relativamente alta de fatalidades. 
Falta de sistema de transporte público. A rodovia AL-101 está comprometida 
pela movimentação do terreno.  

SEGURANÇA 
PÚBLICA 

Praticamente sem ocorrências de assaltos ou furtos. Boa sensação de 
segurança entre os munícipes. Alguns relatos de violência doméstica contra a 
mulher.  

PRINCIPAIS PONTOS 

Falta abastecimento de água e coleta de esgoto. Risco de interdição da rodovia 
AL-101. Falta de energia constante. Grande expansão urbana, com 
verticalização e expansão horizontal. Muitas construções irregulares. 
Comprometimento das qualidades ambientais.  

Elaboração: RiscoAU, 2022. 
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3 SÍNTESE DO DIAGNÓSTICO TÉCNICO-PARTICIPATIVO 

Neste capítulo, estão apontadas a síntese das principais questões identificadas durante o 

diagnóstico, considerando o cruzamento entre as avaliações técnicas e participativas. Tais eixos 

deverão ser chaves na elaboração do Plano Diretor. A partir destes pontos, nas próximas etapas, 

serão elaborados os objetivos estratégicos do Plano Diretor.  

As questões destacadas são:  

1.Áreas de risco;  

2.Saneamento básico;  

3. Expansão urbana e adensamento;  

4. Preservação ambiental;  

5. Sistema de circulação e mobilidade;  

6. Potencialização do Turismo.  

 

Estes seis problemas/questões emergiram ao longo do processo de leitura técnica e comunitária 

realizada na fase de diagnóstico, citadas nos espaços de discussão pública abertos pelo processo 

de elaboração do Plano Diretor. A seguir, faremos uma breve descrição de cada uma destas 

questões.  

3.1 Áreas de risco 

As áreas de risco são regiões sujeitas a inundações, deslizamentos e avanço do mar. Os 

problemas ligados às áreas de risco podem ser classificados em duas categorias. A primeira são 

as áreas de risco ligados à ocupação urbana. Foram coletados diversos relatos de inundações ou 

deslizamentos que acarretaram perdas de bens e eventualmente de imóveis inteiros, sobretudo 

nas ocupações próximas aos corpos d’água ou em encostas.  

A segunda categoria são os riscos ligados à rodovia AL-101, que desempenha o papel de único 

meio de ligação entre os diversos povoados urbanos ao longo do litoral do município. Durante 

os últimos meses, ocorreram fortes chuvas, comprometendo a pista tanto pela erosão do solo 

sob alguns trechos da pista como pelo deslizamento de taludes.  

Esta situação se agrava com a tendência de elevação do nível do mar que está identificada em 

escala global, que pode comprometer tanto as edificações como o sistema viário. As áreas de 
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risco são um ponto de atenção imediata, e demandam soluções no curto prazo, uma vez que 

comprometem a vida dos habitantes ou podem levar a um colapso das atividades gerais da 

cidade.  

3.2 Saneamento básico 

Existe uma carência muito grande por abastecimento de água no município. Uma grande 

quantidade de pessoas ainda depende de água de poço ou outras fontes. Mesmo quando há 

água via rede geral, muitas vezes não é adequada para beber e cozinhar.  

Ainda maior é a carência de rede de esgoto. A prática predominante ainda é a de utilização de 

fossa sanitária e existem muitas ocupações com esgoto a céu aberto. Estas questões são 

bastante críticas e demandam uma ação constante e abrangente no médio e longo prazo.  

A drenagem das águas pluviais também é um ponto problemático, uma vez que grande parte 

das vias do município não possui pavimentação, sarjetas ou calçadas. Esta questão se agrava, 

sobretudo quando ligado a áreas de risco, como citado acima.  

Por fim, a coleta de lixo ocorre de forma regular, com dificuldades maiores quanto ao acesso 

dos veículos em algumas regiões e a falta de estrutura adequada para depósito coletivo dos 

resíduos. 

3.3 Preservação ambiental 

A paisagem natural é o principal atrativo turístico do município e, consequentemente, é o 

elemento central da atividade econômica da região. O crescimento da ocupação urbana vem 

trazendo alguns impactos bastante preocupantes para a paisagem e a preservação ambiental, 

como a poluição das águas, a ocupação de encostas passíveis de deslizamento e o fechamento 

de acesso às praias.  

A possibilidade de degradação ambiental é um grande problema por diversos motivos, entre os 

quais se destacam a necessidade de preservação da APA Costa dos Corais e a manutenção do 

turismo, principal atividade econômica do município. 

3.4 Expansão urbana e adensamento 

Através da leitura da expansão urbana tanto por meios remotos como em campo, foi possível 

identificar uma grande expansão ao longo da última década, tanto em termos de área ocupada 

como em adensamento construtivo. Estas formas de expansão urbana conflitam diretamente 

com as qualidades naturais e turísticas do município, gerando um dos principais pontos de 
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atenção para o médio prazo. Tanto a paisagem natural é afetada como as condições ambientais 

– poluição das águas, acesso às praias e demais impactos espaciais.  

Expansão da área urbana significa a ampliação da malha viária e a criação de novos loteamentos 

ou ocupações esparsas, muitas delas irregulares. O adensamento construtivo, por sua vez, se dá 

em duas formas: os lotes vazios dos núcleos urbanos dos povoados estão sendo ocupados; e as 

construções passam a ter mais pavimentos, pela ampliação de residências térreas ou pela 

construção de edifícios novos. Na região central, já se verificam construções de 3 a 5 

pavimentos.  

É necessário estabelecer regramento e procedimentos para o controle da expansão urbana, de 

modo a permitir o desenvolvimento urbano sem prejudicar a paisagem e a condição ambiental, 

principal atrativo turístico do município.  

3.5 Sistema de circulação 

O município possui, hoje, dois problemas principais ligados ao sistema de circulação urbano. O 

primeiro deles é a qualidade do sistema viário geral, com grande quantidade de vias sem 

pavimentação e sem sistema de drenagem mínimo (sarjetas e valetas para escoamento 

superficial), o que se torna um problema nos períodos de chuvas fortes. Este problema é 

agravado pela falta de sistemas de esgoto, de modo que muitas vezes as águas servidas são 

despejadas junto às vias.  

O sistema viário também carece de calçadas, que muitas vezes não existem e, mesmo quando 

existem, possuem dimensões inadequadas e tratamento de piso irregular. O sistema de 

circulação de pedestres como um todo é bastante deficiente no município, o que se torna um 

problema inclusive para as atividades turísticas. 

O segundo problema ligado à circulação é em relação à ligação entre os povoados, hoje realizado 

somente pela rodovia AL-101. O município carece de alternativas de ligação, tanto para 

situações de emergência (como nos deslizamentos recentes) quanto como forma de evitar 

conflitos entre o tráfego local e tráfego mais pesado.  

3.6 Turismo 

O turismo, por ser a principal atividade econômica do município, é um tema transversal à todas 

as questões apontadas. As dificuldades de mobilidade identificadas e o risco iminente de 

deslizamentos acarretam problemas às atividades turísticas, assim como aos moradores do 
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município. A expansão urbana desordenada, a falta de saneamento básico e a consequente 

degradação dos atrativos naturais podem levar a uma redução do volume de visitantes. 

Por todos estes motivos, são fundamentais a previsão de diretrizes para a manutenção e a 

estruturação do turismo como parte do Plano Diretor. Devem ser organizadas as políticas de 

infraestrutura, mobilidade, preservação ambiental, defesa civil e desenvolvimento urbano. Do 

mesmo modo, é importante destacar que o município deu início ao processo de elaboração do 

Plano de Turismo. De modo análogo, é importante conectar as políticas e os recursos destinados 

ao turismo para a efetivação de políticas urbanas.  
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