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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 da Política 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 sexto produto do processo de elaboração do Plano Diretor de 

Japaratinga/AL, que junto do Produto 7 “Audiência Pública” e do Produto 8 “Projeto de Lei”, 

compõe a etapa final deste processo, que se encerra com uma proposta de regulamentação 

para o ordenamento territorial, e sobretudo da porção urbana, do município de Japaratinga, 

procurando responder às principais questões identificadas ao longo das etapas anteriores de 

leituras técnicas e comunitárias. 

Boa leitura! 
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1 PREMISSAS, PROJEÇÕES E CENÁRIOS 

A seguir estão apresentadas as premissas do Plano Diretor de Japaratinga. Serão retomados os 

temas prioritários identificados na etapa de diagnóstico e apresentadas as projeções e cenários 

futuros, condições essenciais para estabelecer os objetivos do Plano Diretor em elaboração. 

1.1 Temas prioritários  

Como temas prioritários, ficam elencados seis tópicos, em resposta ao diagnóstico realizado na 

etapa anterior, conforme apresentado nos Produtos 3, 4 e 5.  

Os principais temas de atenção no município de Japaratinga são: 

• Áreas de risco; 
• Saneamento básico; 
• Expansão urbana e adensamento; 
• Preservação ambiental; 
• Sistema de circulação e mobilidade; 
• Potencialização do Turismo. 

Estas são as questões identificadas como principais e estruturantes a serem enfrentadas no 

município e serão refletidas diretamente nos objetivos do Plano Diretor de Japaratinga, 

apresentado no capítulo seguinte.  

Uma apresentação mais extensiva, com diagnóstico e análise de cada um destes pontos está 

disponível no Produto 5.  

1.2 Projeções e Cenários 

A análise de cenários procura colocar em perspectiva as condicionantes básicas necessárias para 

a elaboração de planejamento, balizando as projeções e estimativas realizadas para o horizonte 

dos próximos dez anos1, considerando a evolução da população, da expansão urbana e do 

orçamento municipal. Com base nessas projeções, serão avaliadas as demandas, anteriormente 

diagnosticadas, relativas à ocupação urbana, uso do solo e principais necessidades do município. 

1.2.1 Projeção populacional e da expansão urbana 

Neste item, estão apresentadas as projeções populacionais do município de Japaratinga para os 

próximos 10 anos, com base nos dados do último Censo Demográfico IBGE, realizado em 2010. 

 
1 Prazo padrão para promoção de revisão do Plano Diretor. 
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A partir destas projeções e dos levantamentos da ocupação atual, é possível verificar a demanda 

de crescimento da cidade, inclusive a necessidade de novas construções e loteamentos. O 

objetivo é estimar o crescimento demográfico e urbano do município, de modo a direcionar esta 

possível expansão da ocupação, com vistas a melhor planejamento e eficiência das 

infraestruturas públicas municipais.  

O gráfico e quadro, a seguir, apresentam a evolução populacional medida pelo Censo 

Demográfico do IBGE ao longo das últimas pesquisas (1970 a 2010) e a estimativa populacional 

de 20202 bem como duas projeções possíveis da população até o ano de 2040.  

Gráfico 1-1 Projeção populacional de Japaratinga 

 
Fonte: Censo Demográfico IBGE; Projeção populacional IBGE / Elaboração: RiscoAU, 2022. 

  

 
2 O Censo Demográfico de 2020 foi adiado por conta da pandemia de COVID-19 e de cortes de gastos do Governo 
Federal. A pesquisa está sendo aplicada somente neste ano de 2022, de modo que os resultados devem estar 
disponíveis no futuro próximo. Esta atualização é importante não apenas para utilizar dados mais atualizados, mas 
também para poder medir os impactos demográficos concretos da pandemia. De posse destes novos dados, será 
possível ajustar estas projeções.    
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Para as projeções, foram utilizados dois parâmetros. A primeira projeção segue a tendência de 

crescimento municipal, com taxas mais altas (calculadas a partir das populações dos últimos 

Censos Demográficos). A segunda, utiliza a taxa de crescimento do Estado do Alagoas, 

ligeiramente mais baixa e com tendência de estabilização até 2040 (taxas de crescimento por 

Estado divulgadas pelo IBGE). De acordo com estas duas projeções populacionais, em 2033 a 

população estimada estaria entre 8.746 e 9.301 habitantes, o que corresponde a um aumento 

de 4% e 10% sobre a população atual.  

Quadro 1-1 Projeção populacional para o município de Japaratinga/AL até 2040 

Ano População de 
Japaratinga 

Projeção 
Tendencial 

Taxa de 
Crescimento 
Tendencial 

Projeção pela 
Taxa de 

Crescimento AL 

Taxa de 
Crescimento AL 

1970 2.802 - - - - 
1980 4.227 - 5,09% - - 
1991 7.093 - 6,16% - - 
2000 6.868 - -0,35% - - 
2010 7.754 - 1,29% - - 
2021 8.444 8.444 0,81% 8.444 0,41% 
2022 - 8.533 1,05% 8.478 0,40% 
2023 - 8.618 1,01% 8.510 0,38% 
2024 - 8.701 0,96% 8.541 0,37% 
2025 - 8.781 0,92% 8.571 0,35% 
2026 - 8.858 0,87% 8.600 0,33% 
2027 - 8.932 0,83% 8.626 0,31% 
2028 - 9.002 0,79% 8.651 0,29% 
2029 - 9.069 0,74% 8.675 0,27% 
2030 - 9.132 0,70% 8.696 0,25% 
2031 - 9.192 0,66% 8.716 0,22% 
2032 - 9.248 0,61% 8.732 0,19% 
2033 - 9.301 0,57% 8.746 0,16% 
2034 - 9.350 0,52% 8.757 0,13% 
2035 - 9.395 0,48% 8.766 0,10% 
2036 - 9.436 0,44% 8.772 0,07% 
2037 - 9.473 0,39% 8.776 0,04% 
2038 - 9.506 0,35% 8.777 0,01% 
2039 - 9.535 0,31% 8.774 -0,03% 
2040 - 9.560 0,26% 8.769 -0,06% 

Fonte: Censo Demográfico IBGE; Projeção populacional IBGE / Elaboração: RiscoAU, 2022. 

Para a análise da ocupação urbana, foi realizado o cálculo da densidade populacional das áreas 

urbanizadas (em habitantes por hectare) para alguns anos – 1987, 2006 e 2022. Para isso, foram 

consideradas as populações urbanas de cada período e realizada uma projeção similar. A 

projeção realizada adota a taxa de crescimento tendencial, que apresenta maior crescimento. 

O cálculo das densidades realizado a partir das manchas urbanas traçadas para cada ano exigiu 

o ajuste destas populações para o mesmo ano, que foi realizada por interpolação simples, o que 
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significa que os valores de densidade obtidos possuem imprecisão, ainda que a ordem de 

grandeza esteja correta.  

Para a situação atual (2022), foi utilizada a área da ocupação efetiva, desconsiderando 

loteamentos e outras áreas urbanizadas totalmente desocupadas. Para a situação futura (2033), 

foi lançada a hipótese de utilização destas áreas não ocupadas e vazios urbanos dentro da área 

urbanizada.  

Quadro 1-2 Densidade populacional urbana do município de Japaratinga/AL – 1987, 2006, 2022 e 2033 

Ano Área urbanizada 
(ha) 

População 
urbana estimada Hab./ha 

1987 45,6 1.965 43 
2006 76,0 2.954 39 
2022 148,9¹ 3.413 23 
2033 223,9² 4.465 20 

Notas: (1) Área urbana ocupada atualmente; (2) Área urbanizada atual considerando lotes e glebas vazias.  

Fonte: Google Satellite, 2005, 2006, 2019, 2021; IBGE, 1987, 2022 / Elaboração: RiscoAU, 2022. 

O que se percebe é que a densidade da ocupação urbana vem decrescendo ao longo das 

décadas, reflexo do espraiamento da ocupação (43, 39 e 23 habitantes por hectare em 1987, 

2006 e 2022, respectivamente). Isso se percebe pelas leituras da ocupação atual, com grandes 

vazios urbanos e a expansão do perímetro urbano para as áreas rurais próximas.  

É importante notar que a projeção populacional para 2033, ainda que apresente um aumento 

expressivo, poderia ser, sem qualquer prejuízo, comportada dentro dos perímetros urbanos 

existentes. A hipótese de alocação deste crescimento populacional nos vazios urbanos atuais 

resulta numa densidade ainda abaixo da atual e dos anos anteriores (de 20 Habitantes por 

hectare). 

A conclusão desta análise constata que é viável manter o perímetro urbano atual pelos próximos 

10 anos, o que comportaria tranquilamente o crescimento populacional, concentrando os 

investimentos para melhoria das infraestruturas e serviços no perímetro existente, com ganhos 

de eficiência nos investimentos e gastos públicos municipais. Ainda que alguma expansão da 

ocupação possa ser útil ou desejável do ponto de vista de estímulo às novas atividades e ao 

mercado imobiliário, do ponto de vista da administração pública municipal e do provimento das 

infraestruturas, é recomendável que seja adotado um maior controle do processo de expansão 

urbana. 
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1.2.2 Projeção do Orçamento Municipal 

Apresenta-se, a seguir, a projeção estimada para o orçamento municipal da Prefeitura de 

Japaratinga. Para isso, considera-se os dados orçamentários reportados pelo município para o 

período recente e leva-se em conta as flutuações verificadas entre os anos de 2014 e 2021. 

Como se pode atestar, no gráfico que segue, houve retomada, depois de 2016 (ano para o qual 

o município não possui qualquer dado orçamentário no sistema FINBRA), de receitas e despesas. 

O período marcado pela pandemia coincidiu com uma expansão menor de custos municipais, 

ao passo que as receitas passaram por ampliação mais intensa. Análise específica sobre as 

componentes de receitas e despesas no período pode ser lida no caderno de diagnóstico da 

cidade. 

Gráfico 1-2 Receitas (exceto intra-orçamentárias) e Despesas Pagas de Japaratinga 2014-2021 (valores 
reais de 2022 pelo INPC) 

Fonte: FINBRA – STN (Ministério da Economia). Elaboração: RiscoAU, 2022. 

A variação nas receitas, entre 2014 e 2021, foi de 45,11%, em termos reais de 2022, pelo INPC, 

do IBGE. Isso equivaleu a uma taxa média anual de 5,46%. As despesas pagas, por sua vez, 

tiveram variação, para o mesmo período, de 25,26%, tendo taxa média anual de 3,27%. Quando 

se toma o agregado de receitas e despesas, a variação foi de 35,50%, com média anual de 

crescimento de 4,44%. Essas taxas foram consideradas para os cálculos de projeção, por 10 anos, 

dos dados de receitas e despesas para o município, apresentada no quadro seguinte, em 

diferentes cenários. Vale apontar que foram aplicadas as mesmas taxas para receitas e despesas, 

pois o exercício considera a expansão do agregado. 
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Para o cenário considerado pessimista, foi prevista taxa de expansão anual média de 1,5%. Para 

o cenário intermediário, a taxa foi de 3,0% a.a.. O cenário otimista propôs expansão média de 

5,0% a.a., acima do atestado para o período em que se baseou a análise. Além desses três 

cenários, sistematizou-se um cenário misto, que busca dar conta das flutuações e variações 

típicas dos ciclos econômicos. Em termos médios, esse cenário teve taxa anual média de 3,24%, 

levando em conta o que se verificou entre 2014 e 2021, período que contou com movimentos 

de retração e expansão. 

Quadro 1-3 Projeção de receitas e despesas municipais (valores em milhares de Reais de 2022) 

Ano 
Pessimista (var. de 

1,5% a.a.) 
Intermediário (var. 

de 3,0% a.a.) 
Otimista (var. de 

5,0% a.a.) 
Misto (var. média de 3,24% 

a.a.) 
Receita Despesa Receita Despesa Receita Despesa Receita Despesa Var. (%) 

2021 44.453 35.996 44.453 35.996 44.453 35.996 44.453 35.996 - 

2022 45.120 36.536 45.787 37.076 46.676 37.796 47.120 38.156 6,0 

2023 45.797 37.084 47.160 38.188 49.010 39.686 49.005 39.682 4,0 

2024 46.484 37.640 48.575 39.334 51.460 41.670 50.475 40.873 3,0 

2025 47.181 38.205 50.033 40.514 54.033 43.754 52.494 42.508 4,0 

2026 47.889 38.778 51.534 41.730 56.735 45.941 55.119 44.633 5,0 

2027 48.607 39.360 53.080 42.981 59.572 48.238 56.773 45.972 3,0 

2028 49.336 39.950 54.672 44.271 62.550 50.650 55.637 45.053 -2,0 

2029 50.076 40.550 56.312 45.599 65.678 53.183 55.081 44.602 -1,0 

2030 50.827 41.158 58.001 46.967 68.962 55.842 57.284 46.386 4,0 

2031 51.590 41.775 59.741 48.376 72.410 58.634 60.721 49.169 6,0 

2032 52.364 42.402 61.534 49.827 76.030 61.566 63.150 51.136 4,0 

var. (%) 17,8 17,8 38,4 38,4 71,0 71,0 42,1 42,1  

Elaboração: RiscoAU, 2022. 

Para ilustrar a variação, os dados para receitas foram organizados em gráfico, apresentado a 

seguir. O cenário misto oscilou próximo ao cenário intermediário, tendo, ao final, expansão 

levemente superior. Enquanto o cenário pessimista prevê expansão de 17,8%, entre 2021 e 

2032, os cenários intermediário e misto registraram 38,4% e 42,1%, respectivamente. Já a 

perspectiva otimista resultou em expansão total de 71,0%, para o mesmo período. 
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Gráfico 1-3  Projeção de 10 anos, em diferentes cenários, para as receitas de Japaratinga, em milhares de 
Reais de 2022 

 

Elaboração: RiscoAU, 2022. 

 

1.2.3 Cenários 

A seguir, serão apresentados os cenários a partir dos quais se projeta as hipóteses futuras para 

execução das ações planejadas neste Plano Diretor. Estes cenários estão baseados em oito 

condicionantes básicas relacionadas a: (1) macroeconomia; (2) papel do Estado; (3) marco 

regulatório; (4) relações interfederativas; (5) capacidade da gestão local; (6) continuidade da 

política pública; (7) participação social; e (8) recursos disponíveis.  

Estas diversas condicionantes, quando inter-relacionadas, compõem as 3 diferentes hipóteses 

de referência, denominadas: otimista, pessimista e intermediária, apresentadas no quadro, na 

sequência. 

Comecemos pelo cenário macroeconômico. Essa condicionante diz respeito aos principais 

destaques do quadro econômico no agregado nacional, ponderando perspectivas de 

crescimento do PIB, fatores relacionados à condução da política monetária e controle 

inflacionário. A conjuntura econômica nacional acaba impactando, ainda que de maneira muitas 
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vezes indireta, a disponibilidade de recursos e oportunidades de investimentos que podem ser 

captadas pelo município. 

Outra questão relevante tem a ver com o papel do Estado e a postura que assume frente aos 

desafios de gestão e execução de políticas públicas. Essa questão procura avaliar a inserção e 

capacidade de articulação em geral do Estado para garantir a defesa e fruição dos diversos 

direitos constitucionais, através de ação mais direta ou indireta dos entes públicos. 

O marco regulatório também é avaliado. No caso, alterações e destaques a dispositivos legais 

ou novidades aplicáveis à política urbana com possível impacto na aplicação do Plano Diretor. 

Adicionalmente, a relação Interfederativa também será analisada. Essa questão diz respeito ao 

arranjo entre diferentes esferas de governo e suas diferentes atribuições para garantir direitos 

e políticas, aqui mais estreitamente ligadas à temática do planejamento urbano. 

A capacidade da gestão local, por sua vez, busca tecer uma avaliação crítica sobre os 

instrumentos disponíveis, bem como a disposição de se enfrentar problemas presentes no 

município, em oposição à escala e diversidade de questões levantadas no diagnóstico. 

Uma questão diretamente ligada a essa última trata da estabilidade e continuidade da política 

pública. Sobre isso, busca-se ponderar o potencial de linearidade da política a partir de questões 

ligadas ao cenário político municipal, mas também de outras esferas governamentais. 

A participação social, além de fundamental para assegurar a aderência das soluções à realidade 

local, cumpre papel importante para assegurar a continuidade supramencionada. Nesse quesito, 

avalia-se as principais formas de participação social existentes e sua qualidade de atuação. 

Coloca-se, ainda, ponderações acerca dos recursos disponíveis para que as ações previstas no 

plano possam ser executadas. A questão passa não apenas por recursos próprios, mas também 

por aqueles que podem ser adquiridos via transferências e convênios bem como demais 

alternativas. 

Na sequência, uma vez apresentados os critérios empregados, temos o quadro de cenários e 

suas hipóteses. 
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Quadro 1-4 Hipóteses e Condicionantes  

Condicionantes Hipótese 
Otimista 

Hipótese 
Intermediária 

Hipótese 
Pessimista 

Cenário 
macroeconômico 

Retomada do crescimento (média em 
torno de 3% ao ano) sem pressões 
inflacionárias e relação dívida/PIB 
decrescente, a partir do próximo ano.  

Vagarosa retomada do 
crescimento, em torno de 1% 
ao ano, com inflação variável 
e relação dívida / PIB instável.  

Extensão do cenário de crise, com 
crescimento nulo ou negativo, 
inflação e relação dívida/PIB 
crescente.  

Papel do Estado 

Capacitação e reforço da atuação 
estatal frente às políticas públicas, 
com defesa ampla dos direitos e 
serviços à população. 

Manutenção dos serviços 
públicos e extensão dos 
direitos em seus patamares e 
padrões atuais, com postura 
relativamente passiva do 
Estado, cumprindo, por vezes, 
apenas papel fiscalizador. 

Continuidade na perda de 
capacidade de articulação e 
provimento de serviços e direitos 
públicos. Ampliação desmedida 
da privatização e postura de 
fiscalização passiva. Grande 
permissividade a interesses 
privados articulados na esfera 
pública. 

Marco 
regulatório 

Avanço na legislação e programas 
vigentes, com ampliação de direitos e 
regulamentação de instrumentos que 
permitam melhor atuar sobre a 
gestão urbana, a defesa de direitos e 
oferta de serviços públicos. 

Manutenção da situação 
vigente, com instrumentos 
ainda sem regulamentação ou 
uso efetivo.  

Flexibilização ou anulação de 
direitos, garantias e serviços, 
desestruturando as possibilidades 
de atuação pública e/ou 
requerendo padrões mais baixos 
para oferta de serviços públicos. 

Relação 
Interfederativa 

Ampliação da coesão na atuação para 
as políticas públicas, com programas 
articulados nos diferentes níveis 
federativos. 

Relação descoordenada com 
políticas e programas se 
reforçando acidentalmente e, 
por vezes, em sentidos 
opostos. Poucos elementos 
de harmonia federativa. 
Traços de Guerra Fiscal. 

Avanço na dissolução e 
solidariedade nas relações 
federativas, com incentivos 
colocados para competição entre 
as diferentes esferas e ausência 
de coordenação e atuação 
harmônica. 

Capacidade da 
gestão local 

Gestão engajada em solucionar 
gargalos diagnosticados com 
mobilização da população local e 
municipalidade dotada dos 
instrumentos para aperfeiçoamento 
da defesa de direitos e oferecimento 
de políticas públicas.  

Limitações consideráveis 
impostas pelas dificuldades 
diagnosticadas, capacidade 
de mobilização da população 
ou organização e iniciativa da 
gestão. 

Agravamento dos principais 
problemas diagnosticados com 
atuação pouco coesa ou 
excessivamente passiva da gestão 
municipal, sem incorporar 
aspectos da participação social. 

Continuidade da 
política pública 

Situação de baixa polarização e 
grande compromisso com metas e 
objetivos das políticas públicas, com 
manutenção de dispositivos, recursos 
e iniciativas, nas diferentes esferas de 
governo. 

Políticas e ações 
interrompidas ou voláteis de 
acordo com diferentes 
gestões, gerando alguma 
dificuldade para manutenção 
e provisão de programas e 
serviços públicos. 

Alta instabilidade política, com 
políticas sendo prematuramente 
interrompidas ou excessivamente 
alteradas, com perda de 
referencial para população 
potencialmente atendida. 

Participação 
social 

Amplos mecanismos e formas de 
atuação social, através de conselhos, 
comissões, além de outras formas de 
participação direta e indireta, como 
consultas à população em sintonia e 
constante contato com serviços e 
políticas públicas. Postura ativa da 
gestão no sentido de inclusão e 
ampliação da participação popular. 

Alguma participação social 
contemplada na elaboração e 
acompanhamento de políticas 
públicas, sem grandes 
esforços para sua 
incorporação ou ampliação. 

Baixa participação social, com 
poucos canais ou formas de 
participação e ações e posturas 
que dificultem o 
acompanhamento e a opinião 
pública, ignorando questões 
ligadas à justiça social. 

Recursos 
disponíveis 

Disponibilidade crescente de recursos 
para diferentes setores, ampliando 
cobertura de serviços, extensão e 
profundidade de políticas públicas. 

Recursos existentes, porém 
com acesso dificultado, com 
disputa entre as diferentes 
pastas e grande necessidade 
de hierarquização. 

Corte generalizado de recursos e 
escassez de fundos para 
concretização de políticas 
públicas. 

Elaboração: RiscoAU, 2022.  
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1.2.4 Cenário adotado 

Apresenta-se, em seguida, uma breve síntese dos cenários e projeções avaliados para este 

Plano. Vale apontar, desde já, algo que perpassa as condicionantes de cenário e projeções 

adotadas, relativo à instabilidade política, econômica e social identificados na atual conjuntura 

brasileira. As eleições em outubro deste ano e seus desdobramentos ampliaram de forma aguda 

as incertezas, com grande polarização política e um conjunto muito heterogêneo de projetos de 

poder disputando, cada qual com diferentes posturas para as condicionantes aqui selecionadas. 

Essa situação, além de um desafio para esse tipo de exercício, dificulta a adoção de cenários 

particularmente positivos ou otimistas. Com isso em vista, seguem as principais ponderações 

acerca das projeções e condicionantes de cenário. 

Em termos do orçamento municipal, propõe-se a adoção do cenário misto, com taxas variáveis 

de crescimento, partindo de uma projeção particularmente positiva para os próximos 2 anos, 

dando sequência à tendência recente de expansão. A adoção do cenário misto como mais 

provável apoia-se na trajetória recente dos dados municipais e em linhas gerais, manteve-se 

próximo ao estimado como cenário intermediário. Essa assunção está calcada nas incertezas 

supramencionadas, tornando difícil a adoção de cenários extremos. Vale lembrar que o 

município possui pequeno porte e segue em transformação de seu perfil econômico, com 

grandes desafios a frente. Ainda sobre o orçamento, é preciso indicar o papel que cumpre o 

acesso a recursos federais e estaduais para concretização de investimentos necessários, num 

contexto em que, por falta de programas federais bem estruturados, tem dotado de relevância 

os recursos advindos de emendas de relator, de qualidade programática e de transparência 

abaixo do desejável. 

Quanto à projeção populacional, trabalhou-se a hipótese de maior aumento, a partir da taxa de 

crescimento tendencial calculadas a partir do Censo Demográfico do IBGE para o município. De 

acordo com os dados trabalhados, a expectativa é de cerca de 9 mil habitantes no município de 

Japaratinga em 10 anos. Esta projeção é passível de revisão com o lançamento dos dados do 

Censo Demográfico de 2022. 

Isso se relaciona diretamente com os dois tópicos seguintes. Para a projeção da expansão 

urbana, a partir de padrões de densidade e análise da ocupação município, nota-se que a 

expansão populacional prevista poderia ser acomodada dentro do perímetro urbano existente, 

sem necessidade de expansão da ocupação urbana. Entretanto, é importante que haja previsão 
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de áreas adequadas para a expansão urbana, por conta da importância deste setor produtivo e 

também para acomodar um eventual crescimento acima do projetado. Caso seja necessária uma 

expansão da área urbana, o Plano Diretor precisa direcionar este crescimento de forma a 

minimizar seus efeitos negativos. 

O cenário macroeconômico, marcado atualmente por um quadro instável, divide-se entre 

pressões de retomada e adoção de ajustes e reformas de austeridade potencializados pelas 

medidas de combate à escalada inflacionária. Em que pese o PIB de 2021 ter superado as perdas 

de 2020, agravadas pela pandemia de covid-19, a economia ainda não conseguiu igualar a marca 

de 2014, feito que provavelmente depende de mudanças na condução da política econômica, 

uma vez que o cenário atual é de queda nos rendimentos pessoais. A compressão da renda, num 

cenário de expansão do emprego, atesta momento de precarização do mercado de trabalho, 

com aumento da participação de empregos sem carteira assinada. A superação dessas 

instabilidades passa pela retomada de investimentos públicos e transformações no mundo do 

trabalho – o atual governo é o primeiro desde o lançamento do Plano Real a entregar salários 

com perda real do seu poder de compra. Essas mudanças dependem fundamentalmente do 

resultado das eleições, a serem realizadas em outubro.  

Em relação ao papel do Estado, o período recente foi marcado por uma postura ao mesmo 

tempo excessivamente liberal, com aplicação de reformas (como a trabalhista) e iniciativa de 

privatização de empresas públicas relevantes, mas também desestruturante, com a Emenda 

Constitucional 95 aplicando um congelamento real dos gastos públicos federais por 20 anos, 

algo sem precedente na história econômica mundial, com o propósito de se buscar superávit 

primário nas contas nacionais e colocando em risco o provimento de serviços e investimentos 

públicos. Nesse sentido, a prática tem sido em sentido oposto à necessidade geral da população 

e a despeito dos interesses de sua maior parte. 

No tocante aos marcos regulatórios, as principais referências ainda são a Constituição Federal 

de 1988 e o Estatuto da cidade (Lei 10.257/2001), com as bases para o entendimento e atuação 

através de políticas urbanas. Ali, constam instrumentos importantes do ponto de vista da 

construção de cidades mais justas, como o IPTU progressivo; outorga onerosa do direito de 

construir e de alteração de uso; parcelamento, edificação e utilização compulsórios de imóvel, 

direito de preempção, entre outros. Alguns desses instrumentos, embora regulamentados, 

ainda não foram absorvidos pelas práticas de gestão dos municípios.  
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A relação interfederativa traz um dos principais focos de instabilidade diagnosticados. A 

aprovação da Emenda Constitucional 95, congelando os gastos públicos por 20 anos, coloca uma 

situação grave para as políticas públicas: com exceção das áreas da saúde e da educação, os 

recursos federais para as diferentes políticas públicas passariam por um embate direto. Ou seja, 

no atual contexto, para que se possa aumentar a parcela de gastos com, por exemplo, 

urbanismo, deve-se reduzir, em igual montante, a verba de outra área. Embora a lei não se 

aplique a gastos estaduais ou municipais, acaba por congelar as possibilidades de expansão para 

diversos setores com impactos concretos sobre os espaços urbanos e as populações dos 

municípios. Basta entender que, por exemplo, grande parte dos recursos para expansão da rede 

elétrica brasileira, ou no tocante ao saneamento básico, veio de recursos federais. Além disso, 

seguem as tendências ligadas à manutenção da guerra fiscal, com municípios e estados 

competindo por investimentos privados através de alteração de impostos e concessão de 

isenções, com claros impactos negativos sobre os cofres públicos. A retomada da arrecadação 

tributária tem sido o maior fator de expansão das receitas no tema, com investimentos do 

governo estadual tendo também destaque frente ao cenário de poucos recursos federais 

destinados ao tema. A esse cenário soma-se a expansão das práticas relacionadas às emendas 

de relator, que vem substituindo o orçamento de programas do executivo federal como principal 

fonte setorial de recursos destinados a municípios, a partir de discricionariedade de membros 

do legislativo, com padrão bastante questionável de transparência e priorização. 

Os principais desafios colocados à gestão local partem, primeiramente, da dimensão e 

profundidade das questões diagnosticadas no município. Em que pese a ampliação da 

arrecadação municipal, há diversos desafios a serem superados nessa escala. As rápidas 

transformações econômicas e urbanas exigem da gestão local atenção redobrada e celeridade 

na implantação e internalização de rotinas que contenham a expansão desordenada. É preciso 

adotar postura ativa em algumas frentes, como na regulação e fiscalização, bem como na busca 

por aproximar as diferentes secretarias e suas rotinas. A transformação econômica almejada de 

base agrária para o setor de serviços, especificamente para o turismo, requer novas lógicas e 

práticas, que invariavelmente convivem com novos desafios e enfrentamentos. Parte dessas 

questões pode ser auxiliada por capacitação da burocracia municipal através de cursos de 

formação e especialização. Vale também apontar a necessidade de contar com postura ativa da 

gestão para inclusão da participação social em diferentes etapas de suas rotinas. Por fim, é 

preciso reconhecer que as rotinas da gestão municipal ainda se encontram com longo horizonte 
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de estruturação, com necessidade de estabelecimento de procedimentos básicos e sua 

regulamentação. 

Sobre a questão da continuidade da política pública, há a já apontada situação de interrupção 

colocada em nível federal que comprometeu muitas das políticas em vigência até o ano de 2018, 

com cortes e cancelamentos de um conjunto de políticas públicas. No município, é possível 

aprimorar a questão da estabilidade a partir de medidas relativamente simples de 

sistematização de informações, para que gestões futuras possam ter o conhecimento sobre 

motivações, embasamentos técnicos, históricos etc. Além disso, importante firmar pactos em 

torno de conceitos fundamentais. A priorização de áreas e segmentos sociais é necessária para 

que os impactos cumulativos das transformações recentes não tornem as ações necessárias 

cada vez mais custosas, não apenas em termos financeiros. 

Em termos da participação social, é necessário internalizar de maneira mais abrangente a 

participação das diferentes localidades do município, com mecanismos amplos e recorrentes de 

contato. O funcionamento e manutenção de conselhos temáticos cooperam para que 

segmentos da sociedade participem diretamente e estejam a par da condução de temas 

relevantes no município. A crescente incorporação da participação popular nas decisões de 

política pública é importante e desejável. Durante o processo de elaboração do atual Plano 

Diretor, a participação popular, através de consulta pública, participação em conselho e 

vindoura audiência pública, é passo importante, mas que pode ser ainda ampliado, nos próximos 

anos, incorporando não apenas práticas mais transparentes, divulgação de dados e informações 

de forma ampla, mas também abertura para que a população tenha canais consolidados de 

participação na vida pública de Japaratinga. 

A avaliação acerca dos recursos disponíveis é relativamente pessimista. Como já se apontou no 

diagnóstico e mesmo quando se tratou das projeções orçamentárias, o contexto atual é de 

escassez de recursos federais. Na esfera estadual, o cenário é um pouco distinto, com a 

arrecadação do principal tributo dessa esfera, o ICMS, em expansão. Nesse sentido, o governo 

estadual tem se mostrado mais profícuo para possíveis projetos. A alteração desse cenário passa 

não apenas pela recuperação econômica em nível nacional, mas também por uma mudança de 

posturas e posicionamentos frente às prioridades da gestão federal, com a estruturação de 

programas e destinação de recursos para que se possa viabilizar as transformações necessárias. 

Nesse sentido, a reversão da atual dinâmica, do popularmente chamado “orçamento secreto”, 
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ou das emendas de relator, precisaria dar lugar a práticas mais republicanas e sistemáticas, uma 

vez que parte relevante das ações relativas ao Plano Diretor são de longo prazo. 

O Quadro, a seguir, apresenta de forma sintética as principais questões e sua avaliação: 

 
Quadro 1-5 Quadro Situação das condicionantes no cenário atual do Município de Japaratinga 

Condicionantes Situação Observações 

1 – Macroeconomia  Pessimista 
Grandes incertezas e retomada muito mais lenta do que o esperado pela 
equipe oficial do governo. Baixo crescimento e retração dos rendimentos, 
num quadro inflacionário. 

2 – Papel do Estado Intermediária Retração da máquina e investimentos públicos com existência de 
conselhos fortes. 

3 – Marcos 
regulatórios Otimista Esforços para aplicação de instrumentos regulamentados pelo Estatuto 

da cidade. 
4 – Relação 
interfederativa Pessimista Relações tensionadas pela escassez de recursos e instabilidade do cenário 

político federal. 

5 – Capacidade da 
gestão local Intermediária 

Gestão tem trabalhado ativamente para sanar deficiências importantes 
de dispositivos e instrumentos de gestão pública municipal, mas o 
contexto de transformação rápida e a longa lista de itens são desafios. 

6 –Continuidade da 
Política Pública Intermediária 

Instabilidade política do país gera insegurança em todas as esferas 
administrativas. Ademais, o período recente na gestão municipal é de 
relativa volatilidade na condução das políticas públicas. 

7 – Participação 
social Intermediária 

Conselhos e Comissão precisam melhorar a capacidade deliberativa e 
esforços de inclusão de diferentes parcelas da população e localidades do 
município. Necessidade de formas ativas de manter contato com a 
população das diferentes localidades do município 

8 – Recursos 
disponíveis Intermediária 

Perspectiva de poucos recursos federais, inclusive para convênios ligados 
à provisão de infraestrutura. Cenário que depende de mudanças em 
outras esferas de governo.  

Elaboração: Risco AU, 2022. 
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2 PLANO DIRETOR DE JAPARATINGA 

O presente relatório, e em especifico este capítulo, tem como principal objetivo explicar as 

propostas contidas na Minuta de Lei, em linguagem acessível e expandida. A minuta de lei será 

ainda discutida no âmbito do Núcleo Gestor, submetida publicamente à população, através de 

Audiência Pública, e posteriormente enviada para discussão, debate e aprovação da câmara de 

vereadores.  

O presente Plano Diretor se fundamenta nos artigos 30º, 182º e 183º da Constituição Federal; 

no “Estatuto da Cidade” (Lei Federal nº 10.257, de 2001); na Constituição do Estado de Alagoas 

e na Lei Orgânica Municipal. Ele é o principal instrumento da política de ordenamento, 

regulamentação e desenvolvimento urbano de Japaratinga, englobando o território do 

município como um todo.  

O Plano é hierarquicamente determinante sobre todo o processo de planejamento municipal, 

devendo o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e o Orçamento Anual 

incorporarem as diretrizes e as prioridades nele contidas. É importante lembrar que outras leis 

poderão vir a complementar o Plano, regulamentando os temas previstos no texto da lei ou 

conforme demanda da administração pública e da população em geral. 

O Plano Diretor contém3: 

I. As ações e medidas para assegurar o cumprimento das funções sociais da cidade, 

considerando o território rural e urbano; 

II. As ações e medidas para assegurar o cumprimento da função social da propriedade 

urbana, tanto privada como pública; 

III. Os objetivos, temas prioritários e estratégias para o desenvolvimento da cidade e para 

a reorganização territorial do município, considerando sua adequação aos espaços 

territoriais adjacentes; 

IV. Os instrumentos da política urbana previstos pelo art. 42 do Estatuto da Cidade, 

vinculando-os aos objetivos e estratégias estabelecidos no Plano Diretor. 

Os dois primeiros itens dizem respeito aos princípios fundamentais da política urbana e do Plano 

Diretor. O terceiro trata dos objetivos da revisão do Plano, a partir dos problemas identificados 

 
3 De acordo com a Resolução 34/2005 do Conselho Nacional das Cidades, atualizada pela Resolução 164/2014 do 
Conselho Nacional das Cidades. 
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no município4. O quarto se refere aos instrumentos legais e fiscais para implementação das 

políticas. Cada um destes itens será desenvolvido a seguir. 

Além disso, o Plano Diretor deve promover e ampliar o acesso aos direitos sociais básicos, 

conforme o Art. 6º da Constituição: a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, 

o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a 

assistência aos desamparados. 

2.1 Princípios  

São os princípios fundamentais do Plano Diretor de Japaratinga:  

I. Orientar a política municipal de desenvolvimento utilizando adequadamente as 

potencialidades do território no ambiente natural, social e econômico do Município 

e da região; 

II. Promover, no que lhe compete, o acesso aos direitos sociais básicos estipulados 

pela Constituição Federal no seu artigo 6º, bem como seu aprimoramento: 

educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer, segurança, 

previdência social, proteção à maternidade e à infância, e assistência aos 

desamparados; 

III. Empenhar ações e medidas para assegurar o cumprimento pleno das funções sociais 

da cidade em conformidade com o disposto no Estatuto da Cidade, em seu artigo 

2º; 

IV. Viabilizar e zelar pelo pleno cumprimento das funções sociais da propriedade, 

considerando o território urbano e rural, nos termos da lei; 

V. Adotar práticas e instrumentos que ampliem a gestão democrática da cidade, 

aproximando a população dos processos de decisão, planejamento, gestão e 

controle, em consonância com o artigo 43º do Estatuto da Cidade; 

VI. Estruturar o setor público, promovendo a recuperação e valorização das funções de 

planejamento, gestão, articulação e controle; 

VII. Garantir condições para um desenvolvimento democrático, socialmente justo, 

economicamente viável e ecologicamente equilibrado, considerando-se a técnica, 

 
4 Produto 5 – Síntese das leituras técnica e comunitária. Uma síntese das conclusões está apresentada no capítulo 1 
deste relatório. 
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os recursos naturais e as atividades econômicas e administrativas realizadas no 

território como meios a serviço da promoção do desenvolvimento humano. 

2.2 Funções Sociais da Cidade e da Propriedade Urbana 

As funções sociais da cidade são definidas pelo artigo 2º do Estatuto da Cidade como um 

conjunto de diretrizes a ser atendido pela política urbana, sintetizados a seguir. Em suma, trata 

da garantia das condições essenciais de vida, entre as quais cabe destacar a infraestrutura 

urbana, saneamento básico e serviços públicos. 

1. Direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento, à infraestrutura urbana, ao 

transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer; 

2. Gestão democrática e participativa; 

3. Cooperação entre governos, iniciativa privada e sociedade; 

4. Planejamento do desenvolvimento, da distribuição espacial da população e das 

atividades; 

5. Oferta de equipamentos urbanos, transporte e serviços públicos; 

6. Ordenação e controle do uso do solo; 

7. Integração entre atividades urbanas e rurais; 

8. Sustentabilidade ambiental, de produção e consumo; 

9. Justa distribuição dos ônus e bônus decorrentes do processo de urbanização;  

10. Adequação da política econômica, tributária e financeira; 

11. Recuperação dos investimentos públicos que resultem em valorização imobiliária; 

12. Proteção do patrimônio cultural, histórico, artístico, paisagístico e arqueológico; 

13. Debate público na implantação de empreendimentos ou atividades com efeitos 

potencialmente negativos; 

14. Regularização fundiária e urbanização de áreas ocupadas, com destaque para as áreas 

ocupadas por população de baixa renda e áreas de risco; 

15. Estabelecimento da legislação de parcelamento, uso e ocupação do solo e das normas 

edilícias, de forma integrada; 

16. Isonomia de condições para os agentes públicos e privados na promoção de 

empreendimentos e atividades relativos ao processo de urbanização; 

17. Estímulo à utilização de tecnologias visando a redução de impactos ambientais e a 

economia de recursos naturais; 
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18. Prioridade às obras e edificações de infraestrutura de energia, telecomunicações, 

abastecimento de água e saneamento. 

O não cumprimento da função social da propriedade urbana, por sua vez, diz respeito à 

propriedade que não apresenta uso condizente com sua condição de urbanização, sendo, 

portanto, enquadrada num dos seguintes casos: 

• Imóvel vazio (sem edificação); 

• Imóvel subutilizado (com área construída total abaixo do mínimo estabelecido pelo 

Plano Diretor ou Zoneamento); 

• Imóvel construído não utilizado (edificação sem utilização ou com uso abaixo do 

parâmetro estabelecido pelo Plano Diretor); 

Cabe ao Plano Diretor e leis específicas dar parâmetros para a caracterização das propriedades 

nestas condições, que podem estar sujeitas aos instrumentos disponíveis no Estatuto da Cidade. 

2.3 Gestão Democrática da Cidade 

A gestão democrática precisa incorporar a participação dos diferentes segmentos da sociedade 

na formulação, execução e acompanhamento da Política de Desenvolvimento Municipal. Para 

garantir a gestão democrática da cidade, deverão ser utilizados, entre outros, os seguintes 

instrumentos (Estatuto da Cidade, Art. 43º): 

I. Órgãos colegiados de política urbana, nos níveis nacional, estadual e municipal; 

II. Debates, audiências e consultas públicas; 

III. Conferências sobre assuntos de interesse urbano, nos níveis nacional, estadual e 

municipal; 

IV. Iniciativa popular de projeto de lei e de planos, programas e projetos de 

desenvolvimento urbano;  

A revisão do Plano Diretor foi realizada através do processo democrático, utilizando 

instrumentos de participação, como o Núcleo Gestor, as Oficinas Participativas e as Audiências 

Públicas. Revisões no Plano e leis relacionadas devem utilizar os mesmos instrumentos. A 

validade do atual Plano Diretor é de 10 anos, e portanto, deverá ser integralmente revisado 

antes de 2032. 
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2.4 Objetivos  

Os objetivos do Plano Diretor seguem os princípios enunciados e decorrem diretamente das 

questões mais urgentes identificadas no município, como apresentado na etapa de diagnóstico:  

1. Áreas de risco; 2. Saneamento básico; 3. Expansão urbana e adensamento; 4. Preservação 

ambiental; 5. Sistema de circulação e mobilidade, e; 6. Potencialização do Turismo. Os mapas a 

seguir, de usos do solo e de áreas de risco, sintetizam algumas destas questões principais. 

Assim, são objetivos estratégicos do Plano Diretor: 

I. Ampliação dos direitos sociais básicos; 

II. Regramento e controle do processo de expansão e adensamento urbanos; 

III. Garantia da qualidade e da segurança do espaço habitado;  

IV. Proteção e recuperação dos recursos naturais e áreas ambientalmente frágeis; 

V. Promoção do Turismo e do Patrimônio Cultural e Ambiental. 

A seguir, serão detalhadas as estratégias associadas a cada um destes objetivos. 

 

  



 

 

 
Plano Diretor de Japaratinga/AL 2022 – Produto 6: Plano Diretor 

 

28 

Figura 2-1 Mapa de Uso do Solo 2021 - MapBiomas 

 
 
Fonte: IBGE; OpenStreetMaps; SEMARH-AL; MapBiomas / Elaboração: Risco AU, 2022. 
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Figura 2-2 Mapa de Áreas de Risco potenciais e histórico de ocorrências recentes (1/2) 

 
Fonte: IBGE; OpenStreetMaps; SEMARH-AL; Topodata; Google Satellite / Elaboração: Risco AU, 2022. 
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Figura 2-3 Mapa de Áreas de Risco potenciais e histórico de ocorrências recentes (2/2) 

 
Fonte: IBGE; OpenStreetMaps; SEMARH-AL; Topodata; Google Satellite / Elaboração: Risco AU, 2022. 
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2.4.1 Ampliação e garantia dos direitos sociais básicos 

Este objetivo se ampara no Art. 6º da Constituição Federal, que define os direitos sociais básicos: 

a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a 

previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados. 

Quadro 2-1 Objetivo: Ampliação dos direitos sociais básicos 
Objetivo Estratégias Ações 

Ampliação e 
garantia dos 

direitos 
sociais 
básicos 

Garantir o direito à 
cidade através da 

garantia de acesso à 
qualidade do espaço 

habitado, às 
infraestruturas e 

serviços públicos em 
geral 

Garantir o acesso universal às infraestruturas e serviços 
públicos básicos. 

Acesso a 
equipamentos e 

serviços públicos de 
educação e saúde 

Distribuição equilibrada dos equipamentos e serviços públicos 
de saúde e educação no território municipal.  

Ampliação da 
mobilidade da 

população 

Mapeamento das áreas de risco ao longo do sistema viário 
estrutural. 
Criar alternativa ao traçado litorâneo da rodovia AL-101.  
Adequação do sistema viário e das calçadas para o 
deslocamento seguro de pedestres. 
Implantar políticas cicloviárias no município. 
Estudar serviços de transporte coletivo municipal. 

Universalização do 
saneamento básico 

Expansão e melhoria da rede de abastecimento de água 
Implantação do sistema de coleta e tratamento de esgotos. 
Implantação do sistema de drenagem pluvial urbano. 
Aperfeiçoamento do sistema de coleta e destinação dos 
resíduos sólidos. 

Estabelecer diretrizes 
para as políticas de 

alimentação, trabalho, 
lazer, segurança, 

previdência social, 
proteção à 

maternidade e à 
infância e assistência 

aos desamparados 

Fomentar capacitação e geração de renda no setor de serviços, 
com ênfase no setor hoteleiro e do turismo e associados. 
Garantir segurança alimentar da população de Japaratinga, 
estimulando a rede local de produção e abastecimento de 
alimentos saudáveis, pelo pequeno produtor familiar, para 
abastecimento das creches, escolas e feiras.  
Ampliar opções de lazer no município.  
Ampliar ações de apoio à previdência social, proteção à 
maternidade e à infância e de assistência aos desamparados. 

Elaboração: RiscoAU, 2022. 
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2.4.2 Regramento e controle do processo de expansão e adensamento urbano 

O segundo objetivo do Plano Diretor é regular o processo de expansão e adensamento urbano, 

atualmente totalmente irregular, para evitar o aumento da precariedade e da irregularidade 

fundiária e o aumento da dispersão da população. A forma urbana concisa e concentrada 

permite a otimização dos investimentos públicos para garantia do acesso aos serviços, 

equipamentos e à infraestrutura urbana. Do mesmo modo, é importante controlar o 

adensamento construtivo, de modo a preservar as qualidades urbanísticas, ambientais e 

turísticas.  

Quadro 2-2 Objetivo: Regramento e controle do Processo de Expansão Urbana. 

Objetivos Estratégias Ações 

Controle do 
Processo de 
Expansão 
Urbana 

Regulamentar o uso 
e ocupação do solo 
de todo o território 
municipal 

Definir os perímetros urbanos (Macrozoneamento). 
Estabelecer parâmetros de Parcelamento, Uso e Ocupação do 
Solo (Zoneamento). 

Demarcar os vazios urbanos. 
Atualizar/revisar cadastro fundiário do município. 

Reforçar a fiscalização. 
Implementar o mecanismo de captura de valorização em áreas 
de expansão urbana (Outorga Onerosa de Alteração de Uso). 

Elaboração: RiscoAU, 2022. 
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2.4.3 Garantia da qualidade e da segurança do espaço habitado 

Este objetivo trata especificamente das condições do espaço habitado, com foco especial sobre 

o saneamento básico, nas áreas de risco e na regularização fundiária.  

Quadro 2-3 Objetivo: Garantia à qualidade e a segurança do espaço habitado. 

Objetivos Estratégias Ações 

Garantia à 
qualidade e 
a segurança 
do espaço 
habitado 

Universalização do 
saneamento básico5 

Expansão e melhoria do Sistema de tratamento e 
abastecimento de água. 

Implantação da rede de coleta e tratamento de esgotos. 
Ampliação do sistema de drenagem pluvial urbana. 

Aperfeiçoamento do sistema de coleta e destinação dos 
resíduos sólidos. 

Promover a regularização 
fundiária 

Delimitar Zona Especial de Interesse Social (ZEIS). 
Estabelecer regulamentação para a regularização fundiária.  

Atenção às áreas de risco 
Mapeamento e controle das áreas de risco. 
Criação de rotinas e procedimentos para situações de risco, 
integradas à Defesa Civil. 

Elaboração: RiscoAU, 2022. 

 

2.4.4 Proteção e recuperação dos recursos naturais e áreas ambientalmente frágeis 

Este objetivo trata da garantia da permanência e recuperação das qualidades ambientais, que 

vêm sendo progressivamente ameaçadas com o crescimento desordenado. Para isso, serão 

adotadas medidas regulamentares específicas para a proteção ambiental, além do controle da 

expansão urbana anteriormente descrito. 

Quadro 2-4 Objetivo: Proteção dos recursos naturais e áreas ambientalmente frágeis. 

Objetivos Estratégias Ações 

Proteção e 
recuperação dos 
recursos 
naturais e áreas 
ambientalmente 
frágeis 

Reforço das Unidades de 
Conservação e Áreas de 
Preservação Permanente 

Controle e fiscalização dos usos sobre a Área de 
Preservação Ambiental (APA) Costa dos Corais. 
Demarcação das Áreas de Preservação Permanente (APP). 

Regulamentação do Zoneamento ambiental. 

Recuperação das áreas degradadas, com ênfase às APPs. 

Elaboração: RiscoAU, 2022. 

 

 
5 Estratégia coincidente com o objetivo de ampliação e garantia dos direitos sociais básicos. 



 

 

 
Plano Diretor de Japaratinga/AL 2022 – Produto 6: Plano Diretor 

 

34 

2.4.5 Promoção do Turismo e do Patrimônio Cultural e Ambiental 

Por fim, este objetivo trata da promoção do turismo no município, dada sua importância 

econômica e também ambiental e cultural. A garantia da realização das atividades turísticas de 

forma harmônica com o desenvolvimento urbano e com a preservação ambiental é fundamental 

para o município. Tal objetivo deverá ter seu planejamento de ação ampliado e detalhado pelo 

Plano Municipal de Turismo, já em execução.  

Quadro 2-5 Objetivo: Promoção do Turismo e do Patrimônio Cultural e Ambiental. 

Objetivos Estratégias Ações 

Promoção do 
Turismo e do 
Patrimônio 
Cultural e 
Ambiental 

 

Política municipal de 
turismo como política de 
desenvolvimento 

Elaboração do Plano de Turismo. 

Regulamentação da rota turística dos bugueiros. 
Criação da rota dos mirantes. 

Associação das políticas e os recursos destinados ao turismo 
com as políticas de desenvolvimento urbano. 

Elaboração: RiscoAU, 2022. 

 

  



 

 

 
Plano Diretor de Japaratinga/AL 2022 – Produto 6: Plano Diretor 

 

35 

2.5 Instrumentos do planejamento municipal 

Neste capitulo, serão apresentadas as definições e regramentos gerais dos instrumentos de 

planejamento necessários ao Plano Diretor. 

2.5.1 Definições 

A seguir, são descritas as definições dos termos técnicos incluídos no Plano Diretor.  

Área Construída Total: é a soma das áreas cobertas de todos os pavimentos de uma edificação; 

Área de Expansão: perímetros onde é permitida a conversão de zona rural em zona urbana 

mediante Outorga Onerosa de Alteração de Uso (OOAU). 

Gabarito de Altura: altura máxima da edificação em relação à via de acesso ao lote. É calculado 

em função do número de pavimentos permitido. 

a) Gabarito de Altura Básico: potencial construtivo gratuito inerente aos lotes e glebas 

urbanos; 

b) Gabarito de Altura Máximo: potencial construtivo máximo permitido por zona, que é 

acessado mediante Outorga Onerosa do Direito de Construir (OODC); 

Habitação de Interesse Social (HIS): unidade habitacional destinada ao atendimento das famílias 

com rendimento de até 3 salários mínimos, podendo ser de promoção pública ou privada; 

Macrozona: é a maior divisão territorial do Município, subdivida em áreas urbanas e rurais, de 

acordo com critérios pré-estabelecidos, que considera as características ambientais e geológicas 

relacionadas à aptidão para a urbanização; 

Outorga Onerosa de Alteração de Uso (OOAU): é a concessão, pelo Poder Público, de conversão 

de áreas rurais para urbanas, dentro das áreas de expansão urbana, mediante pagamento de 

contrapartida financeira; 

Outorga Onerosa do Direito de Construir (OODC): é a concessão, pelo Poder Público, de 

potencial construtivo adicional acima do Coeficiente de Aproveitamento Básico, até o limite 

estabelecido pelo Coeficiente de Aproveitamento Máximo, mediante pagamento de 

contrapartida financeira; 

Recuos: afastamento da edificação em relação aos limites do lote. O recuo pode ser frontal, 

lateral ou em relação ao fundo do lote; 
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Taxa de Ocupação (TO): é a relação entre a área da projeção horizontal da edificação ou 

edificações e a área do lote; 

Figura 2-4 Exemplos de Taxa de Ocupação (TO) 

  

Elaboração: RiscoAU, 2022. 

Taxa de Permeabilidade (TP):  é a relação entre a parte permeável, área não edificada e não 

pavimentada que permite a infiltração de água no solo, e a área do lote; 

Figura 2-5 Exemplo de Taxa de Permeabilidade (TP) 

 
Elaboração: RiscoAU, 2022. 

Unidades de Conservação (UC): são espaços territoriais com características naturais relevantes, 

legalmente instituídos pelo Poder Público, com objetivos de conservação e limites definidos, sob 

regime especial de administração, aos quais se aplicam garantias adequadas de proteção 

(definidas pela Lei Federal 9.985, de 2000); 
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Zoneamento: é a divisão de porções do território municipal aos quais se atribuem parâmetros 

de parcelamento, uso e ocupação do solo; 

Zonas Especiais: são porções do território que apresentam características diferenciadas ou com 

destinação específica e normas próprias de uso e ocupação do solo e edilícias, situadas em 

qualquer macrozona do Município. 

2.6 Áreas de Preservação Ambiental 

Existem três principais tipos de áreas de preservação ambiental no município de Japaratinga. O 

primeiro é a Área de Proteção Ambiental Costa dos Corais (APACC), uma Unidade de 

Conservação (UC) instituída pelo Decreto Federal de 23 de outubro de 1997, que já conta com 

Plano de Manejo, e deve ter seu uso regulamentado por tal instrumento. 

O segundo tipo são as Áreas de Preservação Permanente (APP), instituídas pelo Código Florestal 

(Lei Federal 12.651, de 25 de maio de 2012), que, em seu Art. 4º, define como áreas sujeitas a 

esta proteção as áreas no entorno de nascentes e cursos d’água, entre outros. 

O terceiro tipo são as Reservas Particulares do Patrimônio Natural, com duas ocorrências no 

município: As RPPNs da Fazenda Triunfo e da Bica. 

O mapa de Áreas de Proteção Ambiental (Mapa 1 - Anexo 1) apresenta o conjunto destas 

regulamentações federais sobre o território municipal.  

2.7 Áreas de risco 

Como forma de mapeamento dos riscos potenciais, foi realizada a macroanálise de 

suscetibilidade dos terrenos a processos de escorregamento a partir da declividade do terreno6. 

A classificação utiliza 3 faixas de declividade, que equivalem à suscetibilidade baixa, média e 

alta: Classe 1, até 15o; Classe 2, de 15o a 30o; e Classe 3, acima de 30o. O resultado está 

apresentado no mapa de Áreas de Risco (Mapa 2 - Anexo 1). 

Também foram incluídas algumas áreas de risco identificadas durante a fase de diagnóstico. É 

fundamental que o município realize um mapeamento sistemático e extensivo das áreas com 

histórico de ocorrências de deslizamento, alagamento ou inundação, e mantenha rotina de 

acompanhamento e ação emergencial, em parceria com a Defesa Civil.  

 
6 Baseado no “Cenários de risco e vulnerabilidades associadas a deslizamentos” elaborado pela equipe 
técnica do INPE e do NEPO/UNICAMP, com apoio de diversos pesquisadores. Disponível em: 
http://megacidades.ccst.inpe.br/ (Acessado em Outubro de 2022) 
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2.8 Macrozoneamento e Perímetro urbano 

O Macrozoneamento do município de Japaratinga é constituído por duas macrozonas: a 

Macrozona Urbana (MZU) e a Macrozona Rural (MZR). 

A divisão do macrozoneamento leva em consideração a ocupação atual do território municipal, 

incluindo as características naturais, as áreas de preservação ambiental e os usos do solo atuais 

(ver Mapas 5 e 6 , Anexo 1 e Figura 2-3). 

2.8.1 Macrozona Urbana (MZU) 

A Macrozona Urbana (MZU) é composta pela área urbanizada atual, predominantemente de 

ocorrência litorânea, já considerando áreas previstas para expansão urbana. Na MZU, 

concentram-se os usos urbanos, onde o parcelamento do solo é permitido na fração de lotes.  

O perímetro urbano do município passa a ser constituído pela MZU. Os imóveis localizados no 

perímetro urbano ficam sujeitos ao Imposto Territorial Predial Urbano (IPTU). Toda a MZU deve 

respeitar as Unidades de Conservação (UC) e as Áreas de Proteção Permanente (APP) e evitar 

áreas de risco e demais restrições do regulamento. 

2.8.2 Macrozona Rural (MZR) 

A Macrozona Rural (MZR) é composta pelos limites do município, excetuadas as áreas da MZU. 

Na MZR, concentram-se os usos rurais, pequenas, médias e grandes propriedades rurais, as 

Unidades de Conservação (UCs), as áreas quilombolas7 e os assentamentos rurais. Na MZR, o 

parcelamento do solo mínimo permitido é de 4 hectares (40.000,00m2), conforme a Fração 

Mínima Permitida (FMP) determinada pelo INCRA8. Os imóveis rurais ficam sujeitos ao Imposto 

Territorial Rural (ITR).  

  

 
7 Existe em Japaratinga a comunidade quilombola do Sítio Macuca (também grafado Mucuca), reconhecida através 
da portaria nº 185/2009 da Fundação Cultural Palmares (FCP). 

8Fração mínima permitidas pelo INCRA para Japaratinga disponível em: https://www.gov.br/incra/pt-br/acesso-a-
informacao/indices_basicos_2013_por_municipio.pdf (último acesso em outubro de 2022). 
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Figura 2-6 Mapa de Macrozoneamento de Japaratinga 

 
Fonte: Google Sattelite, 2022 / Elaboração: RiscoAU, 2022. 
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2.8.3 Área de Expansão Urbana (AEU) 

A Área de expansão urbana (AEU), visa permitir a ampliação ordenada da ocupação urbana de 

forma contígua à ocupação existente, evitando a dispersão e o espraiamento da ocupação 

urbana. Esta área fica determinada pelas faixas lindeiras à MZU, distantes até 200 metros 

lineares de seu limite, sobre a MZR, exceto a APA, as APPs, o litoral e outras limitações 

ambientais vigentes ou que vierem a se estabelecer.  

Dentro da Área de Expansão Urbana, poderá ser solicitada a mudança de uso mediante Outorga 

Onerosa de Alteração de Uso (OOAU). Um novo empreendimento na AEU se torna parte da MZU 

e deve estar adequado ao zoneamento: o lote se torna Zona Urbana Litorânea (ZL), caso se 

localize na faixa entre o litoral e a rodovia AL-101; caso contrário, se torna Zona Urbana Mista 

(ZM). 

Para que sejam convertidas em Macrozona Urbana, as glebas solicitantes de conversão devem 

ter pelo menos 70% de sua área dentro da Área de Expansão Urbana, aceitando o limite de 

incorporação externa de 30%. A gleba original será obrigatoriamente desmembrada para tornar-

se MZU.  

A Outorga Onerosa de Alteração de Uso (OOAU) será regulamentada por lei municipal 
especifica.  
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Figura 2-7 Mapa das Áreas de Expansão Urbana de Japaratinga – AEU e AEP 

 
Fonte: Google Satélite, 2022 / Elaboração: RiscoAU, 2022. 
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2.8.4 Área de expansão de usos produtivos (AEP) 

São consideradas Áreas de expansão de usos produtivos (AEP) a faixa lindeira à rodovia AL-465, 

distante até 200 metros das bordas da pista para ambos os lados, sobre a MZR. Nesta área, são 

permitidos usos produtivos de até alta incomodidade, como indústrias, produções, 

processamentos, armazenamento e similares. A incomodidade é medida através de poluição 

sonora, do ar, das águas, de resíduos sólidos, além da presença de veículos de carga e outros 

impactos inconvenientes aos usos residenciais.  

A alteração de propriedades para tais usos pode ser solicitada mediante Outorga Onerosa de 

Alteração de Uso (OOAU) e licenciamentos vigentes, que converterá a propriedade em MZU. Os 

novos empreendimentos dentro da AEP passam a ser consideradas como ZI para os parâmetros 

de parcelamento, uso e ocupação do solo. Para que sejam aprovados, os empreendimentos 

futuros devem ter pelo menos 70% de sua área total dentro da Área de usos produtivos. 

Toda implantação de atividade incomoda deverá ser avaliada através de Estudo de Impacto de 

Vizinhança e Licenciamento Ambiental (quando exigido pela legislação vigente em quaisquer 

esferas de poder).  

O Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) e o Licenciamento Ambiental (LA) municipal serão 

regulamentados por lei municipal especifica. 

 

  



 

 

 
Plano Diretor de Japaratinga/AL 2022 – Produto 6: Plano Diretor 

 

43 

2.9 Zoneamento 

O Zoneamento é a subdivisão da Macrozona Urbana em porções em que se aplicam os mesmos 

parâmetros de uso, ocupação e parcelamento do solo. A divisão elaborada leva em consideração 

as características da ocupação existente e também as características que se deseja para o futuro 

próximo.  

A seguir estão apresentadas a divisão espacial das zonas urbanas (Mapa 7 e Mapa 8 – Anexo 1, 

Figura 2-5 e Figura 2-6), seguida da descrição e dos parâmetros para cada zona. 

2.9.1 Zona Urbana Mista – ZM 

A Zona Urbana Mista (ZM) compreende a maior parte das áreas urbanas delimitadas através dos 

perímetros urbanos, com usos residenciais e não residenciais não incômodos à vizinhança. A ZM 

possui índices de ocupação baixos, visando manter os usos atuais em harmonia com as 

qualidades naturais e não sobrecarregar a infraestrutura e os serviços urbanos. 

2.9.2 Zona Urbana Central – ZC 

A Zona Urbana Central (ZC) compreende o núcleo central da ocupação urbana da sede de 

Japaratinga, com maior densidade de ocupação e diversidade de usos. Esta zona é destinada aos 

usos residenciais e não residenciais não incômodos à vizinhança, caracterizados pela 

coexistência de comércio, serviços diversificados, equipamentos e edifícios públicos, 

conformando, assim, as áreas de maior fluxo e solicitação de infraestruturas e serviços coletivos. 

Os índices de ocupação da ZC são os mais altos do município, permitindo, inclusive, um grau 

controlado de verticalização.  

2.9.3 Zona Urbana Litorânea – ZL  

A Zona Urbana Litorânea (ZL) abrange toda a faixa urbana localizada entre o mar e a rodovia AL-

101, e visa assegurar as qualidades ambientais e paisagísticas do litoral em harmonia com os 

usos urbanos e turísticos.  
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Figura 2-8 Mapa do Zoneamento 1/2. 

 
Fonte: Google Sattelite, 2022 / Elaboração: RiscoAU, 2022. 
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Figura 2-9 Mapa do Zoneamento 2/2. (*unificar a ZL do boqueirão) 

 
Fonte: Google Sattelite, 2022 / Elaboração: RiscoAU, 2022. 
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A ZL possui características de uso semelhantes à ZM. As principais diferenças são em relação ao 

tamanho do lote mínimo, de maiores dimensões, e ao gabarito de altura, restrito a, no máximo, 

7 metros, ou 2 pavimentos. Também é exigida uma maior preservação das áreas permeáveis 

(Taxa de Permeabilidade de 40%).  

Nesta zona, é exigido que sejam garantidos acessos livres às praias com no mínimo a cada 200 

metros lineares (na via paralela ao litoral). Estes acessos devem possuir no mínimo 4 metros de 

largura. Futuros empreendimentos que venham a ser construídos de modo a ultrapassar a 

distância de 200 metros lineares até o acesso existente mais próximo, precisam destinar uma 

faixa de acesso em suas propriedades com acesso livre ao público, sem prejuízo da sua 

propriedade (incluindo os cálculos dos parâmetros decorrentes da área da propriedade, tais 

como a Taxa de Ocupação e a Taxa de Permeabilidade). Caso a faixa destinada a este acesso 

comprometa área superior à área livre obrigatória pela Taxa de Ocupação Máxima, o 

proprietário e o poder público podem buscar alternativas, tais como a composição com 

proprietários limítrofes.  O poder público pode realizar intervenções de melhoria neste espaço, 

para acessibilidade, com anuência dos proprietários.  

2.9.4 Zona Especial de Interesse Social - ZEIS 

A Zona Especial de Interesse Social (ZEIS) é aplicada em áreas de ocupação precária com baixa 

ou nenhuma presença de infraestruturas e serviços urbanos, habitada por população de baixa 

renda, e que requer especial atenção a respeito da regularização fundiária. Nas ZEIS podem ser 

aplicados parâmetros excepcionais de parcelamento do solo, em especial o lote mínimo, a fim 

de englobar a ocupação existente dentro da cidade formal, visando a garantia do acesso aos 

serviços públicos e infraestruturas urbanas.  
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2.9.5 Parâmetros de parcelamento do solo 

Ficam definidos os seguintes parâmetros para os novos Parcelamentos de Solo, conforme as 

zonas definidas anteriormente. 

Quadro 2-6 Zoneamento – Parâmetros de parcelamento do solo. 

Macrozona Zona Lote mínimo 
(m²) 

Área Verde 
(%) 

Área 
Institucional 

(1) (%) 

Frente 
Mínima do 

Lote (m) 

Largura 
Mínima da Via 

(1) (m) 

M
ZU

 

ZC 150 10% 5% 5 15 

ZM 150 15% 5% 5 12 

ZL 300 40% 5% 7 12 

ZEIS 125 5% - 5 12 

ZI 500 15% - 25 15 

M
ZR

 

4 ha (1) - - - - 

Notas: 
(-) Não se aplica 
(1) Percentual de destinação no caso de novos loteamentos.  
(2) Fração Mínima Permitida do INCRA para Japaratinga/AL.  
Elaboração: RiscoAU, 2022. 
 

2.9.6 Parâmetros de ocupação do solo 

Ficam definidos os seguintes parâmetros para a Ocupação do Solo, conforme as zonas definidas 

anteriormente. 

Quadro 2-7 Zoneamento – Parâmetros de ocupação do solo. 
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M
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im
a 

Recuos Mínimos 
(m) 

Fr
en

te
 

La
te

ra
is 

e 
Fu

nd
o 

M
ZU

 

ZC 80% 7 14 2 4 10% 0 2¹ 

ZM 70% 7 10,5 2 3 15% 2 2¹ 

ZL2 50% 7 10,5 2 3 50% 3 2¹ 

ZEIS 80% 7 7 2 2 10% 0 2¹ 

ZI 50% 7 13 2 4 50% 2 2 

Notas: (1) Apenas um dos recuos é obrigatório. (2) na ZL deve-se observar o regramento de livre acesso à faixa de 
areia na praia. 
Elaboração: RiscoAU, 2022. 
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2.9.7 Parâmetros de Usos do Solo 

Ficam definidos dois agrupamentos de usos: Residenciais e Não Residenciais, sendo estes 

últimos divididos em Comércio e Serviços; Industrial; e Equipamentos Públicos. O quadro, a 

seguir, associa cada um destes usos às zonas definidas anteriormente. 

Quadro 2-8 Zoneamento – Parâmetros de usos do solo. 

Zonas 
 

Usos 

MZR 

ZC ZM ZL ZEIS ZI 

Residencial SIM SIM SIM SIM NÃO 

Comércio e 
Serviços SIM SIM SIM SIM SIM 

Equipamentos 
Públicos SIM SIM NÃO SIM SIM 

Indústria NÃO1 NÃO1 NÃO1 NÃO1 SIM 

Notas: (1) Excetuados usos de micro indústria não incomoda. 

Elaboração: RiscoAU, 2022. 
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2.10 Outorga Onerosa 

A Outorga Onerosa, conforme apresentada nos Art. 29 a 31 do Estatuto da Cidade, é a concessão 

do poder público ao proprietário privado de determinados benefícios de uso e ocupação do solo 

mediante contrapartida financeira.  

2.10.1 Outorga Onerosa de Alteração de Uso (OOAU) 

A Outorga Onerosa de Alteração de Uso – OOAU permite realizar a mudança de áreas rurais em 

urbanas, dentro da Área de expansão urbana ou da Área de usos produtivos.  

Mediante contrapartida financeira, o proprietário pode solicitar ao poder público a conversão 

de uma propriedade que, uma vez aprovada, torna-se parte da MZU. A expansão da MZU não 

amplia as áreas de expansão urbana estabelecidas neste Plano Diretor.  

O valor da OOAU é obtido conforme cálculo apresentado a seguir. O valor do metro quadrado 

utilizado no cálculo da OOAU deve ser estabelecido em lei específica em consonância com a 

Planta Genérica de Valores e seus valores vigentes. 

Cálculo: 

OOAU = AT x VLPGV 

Onde: 

• OOAU – Outorga Onerosa de Alteração de Uso, em reais (R$) 

• AT – Área total do empreendimento, já descontadas as áreas de doação obrigatória 

(áreas verdes, áreas institucionais e sistema viário), em metros quadrados (m²) 

• VL – Valor do metro quadrado segundo a Planta Genérica de Valores (PGV), em reais por 

metro quadrado (R$/m²) 

 

A solicitação de alteração de uso deve ser analisada pelo setor de aprovação de projetos da 

Secretaria de Obras de Japaratinga, ou outro órgão que venha a englobar esta função. O 

recolhimento da OOAU é condição para a aprovação do projeto. 

Os valores monetários da Planta Genérica de Valores, para fins de cálculo da Outorga Onerosa, 

devem ser atualizados mensalmente pelo do IPCA (ou índice indicado na legislação vigente), 

recuperando a defasagem mensal da última PGV vigente. 
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Os recursos gerados pela Outorga Onerosa devem ser destinados para infraestrutura básica, 

prioritariamente para o controle das áreas de risco, urbanização e o saneamento básico. Os 

recursos da Outorga Onerosa devem ser geridos através de fundo especifico sob anuência do 

Conselho da Cidade. 

2.10.2 Outorga Onerosa do Direito de Construir (OODC) 

A Outorga Onerosa do Direito de Construir – OODC permite a construção de edifícios acima do 

gabarito de altura básico, até o limite do gabarito de altura máximo, conforme a zona em que 

se localiza.  

Mediante contrapartida financeira, o proprietário pode solicitar ao poder público a utilização do 

potencial construtivo adicional, conforme cálculo apresentado a seguir. A metragem acrescida 

integrará a área construída total do imóvel reajustando o Importo Predial Territorial Urbano 

para este imóvel. 

Cálculo: 

OODC = AA x VEPGV 

Onde: 

• OODC - Outorga Onerosa do Direito de Construir, em reais (R$) 

• AA – Área Acrescida, área útil da construção que está acima do básico, em metros 

quadrados (m²) 

• VE – Valor do metro quadrado de edificação, segundo a Planta Genérica de Valores 

(PGV), em reais por metro quadrado (R$/m²) 

Os valores monetários da Planta Genérica de Valores, para fins de cálculo da Outorga Onerosa, 

devem ser corrigidos mensalmente pelo do IPCA (ou índice indicado na legislação vigente) 

recuperando a defasagem mensal da última PGV vigente. 

A concessão da OODC gerará atualização do cálculo do Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU). 

Os recursos gerados pela Outorga Onerosa devem ser destinados para infraestrutura básica, 

prioritariamente para o controle das áreas de risco, urbanização e o saneamento básico. Os 

recursos da Outorga Onerosa devem ser geridos através de fundo especifico sob anuência do 

Conselho da Cidade. 
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3 Diretriz Viária 

Fica estabelecida diretriz viária para alternativa dos fluxos litorâneos em vista da eminente 

obsolescência do traçado atual em decorrência das constantes movimentações de solo e 

erosões da faixa litorânea. 

A criação de um novo eixo rodoviário de ligação norte-sul dos núcleos urbanos do município visa 

garantir a segurança no desenvolvimento das atividades dos munícipes e visitantes. 

O estudo, projeto e execução deste eixo rodoviário é de responsabilidade do Governo do Estado 

do Alagoas, porém deve ser realizado em consonância e diálogo com o poder público municipal 

de Japaratinga.  

O Mapa de Rodovias (Mapa nº10 - Anexo 1) apresenta a diretriz de traçado proposto.  

 
  



 

 

 
Plano Diretor de Japaratinga/AL 2022 – Produto 6: Plano Diretor 

 

52 

Figura 3-1 Mapa de Rodovias – nova diretriz rodoviária 

 
Fonte: Google Sattelite, 2022 / Elaboração: RiscoAU, 2022. 
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4 ANEXO 1: CADERNO DE MAPAS 

• Mapa 1: Áreas de Proteção Ambiental 

• Mapa 2: Áreas de Risco 

• Mapa 3: Áreas de Risco (detalhes) 

• Mapa 4: Usos do Solo 

• Mapa 5: Macrozoneamento 

• Mapa 6: Macrozoneamento (detalhes) 

• Mapa 7: Zoneamento 

• Mapa 8: Zoneamento (detalhes) 

• Mapa 9: Áreas de expansão urbana 

• Mapa 10: Rodovias 
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