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APRESENTAÇÃO 

 

  O presente diagnóstico teve origem da necessidade do cadastramento das 

chácaras e imóveis rurais inseridas no perímetro urbano de Coronel Freitas, que 

sofreu uma expansão de 3,5 km² nos últimos anos.  

Em atendimento da Recomendação do Ministério Público do Estado de Santa 

Catarina, Comarca de Coronel Freitas, SC, com observância dos seguintes 

parâmetros: 

O principal objetivo deste diagnóstico será auxiliar a gestão do município, para 

que assim o mesmo possa refinar suas ações de planejamento, gerenciamento e 

atualização de seu conjunto de informações sobre os aspectos econômicos, 

sociais e ambientais do município. 

O avanço da ocupação desordenada que vem ocorrendo nos centros urbanos 

é uma preocupação das entidades federativas de nosso País. Além das 

ocupações em locais impróprios segundo legislação ou condições do meio, vias e 

habitações projetam-se sobre APP (Áreas de Preservação Permanente), 

desrespeitando as limitações ambientais que as protegem. Ademais, as fortes 

chuvas ocorridas no dia 14 de julho de 2015, as quais causaram inúmeros 

estragos no Município de Coronel Freitas, são pressupostos para este 

Cadastramento de Chácaras e Imóveis Rurais inseridos na ampliação do 

perímetro urbano, junto com o Diagnóstico Ambiental, no sentido de dar 

embasamento para a tomada de decisões quanto ao ordenamento territorial. 

As informações contidas neste documento apresentam caráter totalmente de 

descrição situacional do município perante as informações físicas, 

socioeconômicas e ocupação do território, ampliado com o novo perímetro 

urbano, que também será demonstrado nesse estudo, após levantamento in loco 

de todas as benfeitorias e infra-estruturas inseridas nas Chácaras e Imóveis 

Rurais. 
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1. INTRODUÇÃO 
1.1 CLASSIFICAÇÕES DO MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS 

O município de coronel Freitas foi fundado em 06 de outubro de 1961 

localiza-se na zona fisiográfica do Oeste do Estado, a uma altitude 

média de 375 metros acima do nível do mar. A área superficial é de 

234.1 Km², conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE). 

 

Figura 1:Limite do município de Coronel Freitas, com o limite urbano. 

 

1.1.1 Bacia Hidrográfica 

Segundo a Secretaria do Meio Ambiente do Estado do Rio Grande do Sul 

(2012), uma bacia hidrográfica é uma área de captação natural da água da 

chuva, que escoa superficialmente para um corpo de água ou seu contribuinte, 

conforme demonstra a Figura 6, em que seus limites são definidos pelo relevo, 

considerando-se como divisores de águas as áreas mais elevadas. O corpo de 

água principal, que dá o nome à bacia hidrográfica, recebe contribuição dos 

seus afluentes, em que cada um deles pode apresentar vários contribuintes 

menores, alimentados, direta ou indiretamente, por nascentes. (TRINDADE, L. 

de L., 2016) 
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A Região Hidrográfica 2, chamada de Meio Oeste, é formada pelas Bacias 

Hidrográficas dos Rios Chapecó e Irani e tem uma área de 11.064 Km2, 

conforme figura abaixo: 

 

Figura 2:Coronel Freitas inserido na Bacia Hidrográfica do Rio Chapeco. 

O rio Chapecó é o maior tributário do rio Uruguai em território catarinense e 

caracteriza-se por se apresentar bastante sinuoso. Na Figura cima pode-se 

destacar que o território de gestão do Comitê pesquisado faz fronteira e tem 

interação direta com as Bacias Hidrográficas do Rio das Antas (a Oeste) e com 

a dos Rios Jacutinga e contíguos (a Leste). O Comitê de Gestão das Bacias 

Hidrográficas dos Rios Chapecó e Irani é responsável pela gestão integrada 

dos recursos hídricos pertencentes a sessenta munícipios. (TRINDADE, L. de 

L., 2016) 

1.1.2 Clima 

O clima do município é influenciado principalmente pelas massas de ar 

frias advindas da Antártida, pelo regime de chuvas e pelos ventos que sopram 

predominantemente do sudeste. Pela classificação Thornthwaite, que leva em 

consideração o índice hídrico, evapotranspiração potencial anual, variação 

sazonal do índice hídrico e a concentração de verão da evapotranspiração 
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potencial, o clima da microbacia é superúmido, mesotérmico, sem deficiência 

de água em qualquer estação e regime de evapotranspiração megatérmica 

(AB'Gra') (Santa Catarina,1986). 

 

 

Figura 3: Atlas climatológico do Estado de Santa Catarina, Classificação climática. 

 

Figura 4: Figura 5: Atlas Climatológico do Estado de Santa Catarina, Precipitação anual. 
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Para a região da bacia hidrográfica em discussão, a precipitação 

média provável, fica em torno de 1700 a 1900mm/ano, segundo o Atlas 

Climatológico do Estado de Santa Catarina. 

1.1.3 Solo 

Solos com estas características têm sido encontrados com maior frequência 

em áreas das microrregiões Colonial do Oeste Catarinense e Colonial do Rio 

do Peixe, sendo derivados de rochas efusivas da Formação Serra Geral.  

Pouco mais de 50% da área do território catarinense acha-se recoberta por 

rochas desta unidade, constituída por uma sequência vulcânica, 

compreendendo desde rochas de composição básica até rochas com elevado 

teor de sílica e baixos teores de ferro e magnésio. 

A classificação de predominância na área em estudo é: Latossolo 

Bruno/Roxo, Latossolo Bruno/Vermelho-Escuro, Terra Bruna/Roxa Estruturada 

e Cambissolo com horizonte superficial húmico ou A proeminente, podendo 

variar em alguns lugares. 

 

Figura 5: Solo do município de Coronel Freitas, Cambissolo Háplico. 

Associação Cambissolo Eutrófico Ta A chernozêmico, textura argilosa, 
relevo forte ondulado + Solos Litólicos Eutróficos A chernozêmico, 
textura argilosa, relevo montanhoso (substrato efusivas da Formação 
Serra Geral) + Terra Bruna/Roxa Estruturada Eutrófica A moderado, 
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textura muito argilosa, relevo ondulado, todos fase pedregosa floresta 
subtropical perenifólia - Ce7 
 

Esta unidade de mapeamento ocupa uma área de 289.940ha, o que 

corresponde a 3,02% da superfície do estado. Ocorre nas microrregiões 

Colonial do Oeste Catarinense e Colonial do Rio do Peixe, estando 

concentrada principalmente nos municípios de Abelardo Luz, Xanxerê, 

Chapecó, Irani, Porto União, Concórdia, Joaçaba, Jaborá, Xaxim, Ponte 

Serrada e Seara. 

 

Os solos integrantes desta associação encontram-se numa proporção 

estimada de 35, 25 e 25% respectivamente. Os 15% restantes são ocupados 

pelas inclusões. O primeiro componente situa-se normalmente nas áreas mais 

suaves do relevo forte ondulado; o segundo ocupa as encostas mais declivosas 

desse mesmo relevo, assim como a maior parte do relevo montanhoso; 

enquanto que o terceiro componente ocorre nos locais de topografia mais 

suave, fazendo parte do relevo ondulado. 

 

Os dois primeiros componentes, além de ocorrerem em áreas 

acidentadas, são de pequena profundidade efetiva, possuem grande 

suscetibilidade à erosão, sendo ainda comum a ocorrência de pedras na 

superfície. Embora estejam sendo aproveitados com pequenas lavouras de 

subsistência, devido a sua alta fertilidade natural a melhor utilização seria com 

reflorestamento e pastagens nas áreas menos declivosas, desde que 

manejados convenientemente. Já o terceiro componente, por ser também de 

alta fertilidade e ocorrer em relevo mais favorável, reúne melhores condições 

para o uso com lavouras, embora apresentem pequenos problemas de 

mecanização e necessitem de práticas conservacionistas intensivas para o 

controle da erosão. 

2. ASPECTOS GERAIS DO MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS 

Os primeiros colonizadores de Coronel Freitas chegaram em 1940. Eram 

gaúchos, descendentes de imigrantes italianos, oriundos das cidades de 
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Guaporé, Serafina Corrêa e Veranópolis e que chegaram à região para 

explorar madeira. No local havia um destacamento militar e um dos primeiros 

colonos a se instalarem, Ernesto Bertaso, quis homenagear o comandante da 

guarnição, coronel José de Freitas, dando seu nome à vila que se formaria. 

Com o desmatamento desordenado e a consequente extinção das reservas de 

madeira, a economia voltou-se para a agricultura. 

2.1 População 

Segundo dados do IBGE a população estimada de Coronel Freitas para o 

ano 2016 totalizava 10.165, apresentando assim uma redução desde o último 

censo demográfico realizado em 2010 a qual totalizada 10.213 mil habitantes, 

apresentando uma redução de 0,48%. 

2.2 Abastecimento de água 

Conforme SEBRAE - SANTA CATARINA EM NÚMEROS (2010), O 

município em 2000 possuía 1.475 domicílios ligados a rede geral de 

abastecimento de água, representando 55,1% do total de domicílios existentes 

em Coronel Freitas. Outros 37,6% dos domicílios recebiam água através da 

canalização de poços e nascentes. 

Tabela 1: Indicadores de abastecimento de água em Coronel Freitas - 2000 

 

O gráfico abaixo representa o comparativo do abastecimento de água de 

Coronel Freitas, com o Brasil. 
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Tabela 2: Gráfico 1 População abastecida com água, segundo Brasil, Santa Catarina e Coronel Freitas de 
1991/2000 

 

2.3 Saneamento Básico 

Conforme SEBRAE - SANTA CATARINA EM NÚMEROS (2010), em 

2010 segundo o Censo Demográfico do IBGE, o sistema de coleta e tratamento 

de esgoto do municipio era o apresentado a seguir: 

Tabela 3: Indicadores de Saneamento básico 2000 

 

Atualmente segundo o IBGE, 54,6% do esgotamento sanitário encontra-

se adequado no município. 

2.4 Rios que cortam o município 

O município é composto pelos Rios Limeira e Taquarussu, 

formadores do rio Xaxim e seus afluentes. 

No ciclo hidrológico natural, a água percorre quatro caminhos: a 

evapotranspiração, o escoamento superficial, a infiltração superficial e a 

profunda. Além dos fatores geoambientais, a cidade e a densidade de 



ALTERNATIVA AMBIENTAL 

Prestação de Serviço e Assessoria Ambiental  

Av. Araucária, 679 – Centro – Maravilha/SC – CEP: 89.874-000 – CNPJ: 05.981.556/0001-20 

 

17 
 

edificações alteram o volume de água da chuva que percorre cada um desses 

caminhos.  

A macrodrenagem urbana de Coronel Freitas é composta por rios Limeira e 

Taquarussu formadores do rio Xaxim e seus afluentes. A bacia do rio 

Taquarussu está mais urbanizada que a bacia do Limeira. O rio Xaxim 

apresenta grau de urbanização mais intensa na sua margem esquerda. Consta 

ainda no Diagnóstico Ambiental do município de Coronel Freitas um 

mapeamento da macrodrenagem urbana que cita as faixas non edificandi, bem 

como a descrição da qualidade da água realizada através de análise 

laboratorial. 

3. DIAGNÓSTICO 
3.1 ASPECTOS LEGAIS 

A revisão da legislação incidente sobre Áreas de Preservação 

Permanente teve como fundamentação a publicação de PETERS e 

PANASOLO (2014). Um dos aspectos mais polêmicos do Código Florestal de 

1965 era a aplicabilidade do regime jurídico da APP nas áreas urbanas. 

Particularmente era muito discutido o sentido da regra do parágrafo único do 

art. 2°: 

Parágrafo único. No caso de áreas urbanas, assim entendidas 
as compreendidas nos perímetros urbanos definidos por lei 
municipal, e nas regiões metropolitanas e aglomerações 
urbanas, em todo o território abrangido, observa-se-á o disposto 
nos respectivos planos diretores e leis de uso do solo, 
respeitados os princípios e limites a que se refere o artigo. 

Este parágrafo foi incluído no art. 2° pela Lei 7.803 de 18.07.1989, e 

deu margens para infindáveis discussões, notadamente quando comparado 

com o dispositivo da Lei de Parcelamento do Solo Urbano, que estabelece 15 

metros de faixa não edificável para cursos d’água correntes e dormentes para 

loteamentos (Art. 4°, III, da Lei 6.766/1979). 

A medida provisória 571, de maio de 2012, estabeleceu-se a seguinte redação: 
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§ 9° Em área urbanas, assim entendidas as áreas 
compreendidas nos perímetros urbanos definidos por lei 
municipal, e nas regiões metropolitanas e aglomerações 
urbanas, as faixas marginais de qualquer curso d’água 
natural que delimitem as áreas da faixa de passagem de 
inundação terão sua largura determinada pelos 
respectivos Planos Diretores e Leis de Uso do Solo, 
ouvidos os Conselhos Estaduais e Municipais de Meio 
Ambiente, sem prejuízo dos limites estabelecidos pelo 
inciso I do caput. 
 

§ 10° No caso de áreas urbanas, assim entendidas 
as compreendidas nos perímetros urbanos definidos por 
Lei municipal, e nas regiões metropolitanas e 
aglomerações urbanas, observa-se-á o disposto nos 
respectivos Planos Diretores e Leis Municipais de Uso do 
Solo, sem prejuízo do disposto nos incisos do caput. (NR) 

 

Na apreciação da Medida Provisória Provisória 571, o Congresso 

Nacional aprovou Projeto de Lei de Conversão 21 e não constaram mais os 

referidos parágrafos, de tal maneira que não se aplicam regras dos Planos 

Diretores e Leis do uso do solo urbano e sim o caput do art. 4° da Lei 

12.651/2012 que inclui tanto as zonas rurais como as urbanas: 

Art. 4° Considera-se Área de Preservação 
Permanente, em zonas rurais ou urbanas, para os 
efeitos desta Lei: [...] 

 

Sendo assim, quando a área urbana não for caracterizada como 

consolidada, aplica-se o regime comum previsto no Capítulo II da Lei 

12.651/2012, observadas as peculiaridades de cada situação. No que tange de 

Área Urbana Consolidada, o regime jurídico é diverso, conforme tratado a 

seguir. 

Em se tratando de áreas urbanas consolidadas, o Código Florestal 

criou um regime de exceção para equacionar as situações de ocupação 

humana irregular, flexibilizando o regime da APP em razão do interesse social. 

A definição da área urbana consolidada, por sua vez, consta no art. 3°, inciso 

XXVI, que remete ao disposto no art. 47 da Lei 11.977/2009, a seguir transcrito. 
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Art. 47. Para efeitos da regularização fundiária de 
assentamentos urbanos, consideram-se: 
 

I – área urbana: parcela do território, contínua ou não, incluída 
no perímetro urbano pelo Plano Diretor ou por lei municipal 
específica; 
 

II – área urbana consolidada: parcela da área urbana com 
densidade demográfica superior a 50 (cinquenta) habitantes por 
hectare e malha viária implantada e que tenha, no mínimo, 2 
(dois) dos seguintes equipamentos de infraestrutura urbana 
implantados:  

a) drenagem de águas pluviais urbanas; 

 b) esgotamento sanitário; 
 

c) abastecimento de água potável;  

d) distribuição de energia elétrica; ou 

e) limpeza urbana, coleta e manejo de resíduos sólidos; 

 

A definição de Área Urbana Consolidada perante o entendimento do 

Ministério Público de Santa Catarina encontra-se descrita no Enunciado 2 da 

Delimitação de APPs em Áreas Urbanas Consolidadas (Atualizado em 25 de 

abril de 2014). 

Enunciado 02: Do conceito de área urbana consolidada “Considera-se área 
urbana consolidada aquela situada em zona urbana delimitada pelo poder 
público municipal, com base em diagnóstico socioambiental, com malha viária 
implantada, com densidade demográfica considerável e que preencha os 
requisitos do art. 47, II, da Lei nº 11.977/2009, excluindo-se o parâmetro de 50 
habitantes por hectare. 

Os enunciados são produtos do evento "Atualização dos Enunciados 

de Delimitação de APPs em Áreas Urbanas Consolidadas", composta por 

Promotores e Procuradores de Justiça do Ministério Público de Santa Catarina. 

O encontro teve como tema a área do Meio Ambiente e Direito Urbanístico no 

Estado de Santa Catarina, tendo em vista a dificuldade no tratamento do tema 

APP´s Urbanas e definição dos limites legalmente impostos para proteção das 

matas ciliares ali situadas, ante a realidade histórica de urbanização das 
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cidades do Estado Catarinense, iniciadas e desenvolvidas, em sua maioria, às 

margens dos cursos d’água. 

Importa ressaltar que o sistema jurídico relativo à regularização 

fundiária urbana contempla duas categorias: de interesse específico e de 

interesse social, conforme definições do art. 3°, VI, IX letra “d”, da Lei 

12.651/2012, e art. 47, VII, da Lei 11.977/2009. Ambas possuem como 

premissa o atendimento ao art. 51 da Lei 11.977/2009. 

Art. 3° Para os efeitos desta Lei, entende-se por: 
 
VI – assentamentos irregulares: ocupações inseridas em parcelamentos 
informais ou irregulares, localizadas em áreas urbanas públicas ou 
privadas, utilizadas predominantemente para fins de moradia; 
[...] 
IX - interesse social: 
 
[...] 
 
d) a regularização fundiária de assentamentos humanos 
ocupados predominantemente por população de baixa renda em áreas 
urbanas consolidadas, observadas as condições estabelecidas na Lei no 
11.977, de 7 de julho de 2009; 
 
Art. 47. Para efeitos da regularização fundiária de assentamentos 
urbanos, consideram-se: 
 
VII – regularização fundiária de interesse social: regularização fundiária 
de assentamentos irregulares ocupados, predominantemente, por 
população de baixa renda, nos casos: 
 
a) em que a área esteja ocupada, de forma mansa e 
pacífica, há, pelo menos, 5 (cinco) anos; (Redação dada pela Lei nº 
12.424, de 2011) 
b) de imóveis situados em Zona Especial de Interesse 
Social; 
 
Art. 51. O projeto de regularização fundiária deverá definir, no mínimo, 
os seguintes elementos: 
 
I – as áreas ou lotes a serem regularizados e, se houver necessidade, 
as edificações que serão relocadas; 
 
II – as vias de circulação existentes ou projetadas e, se 
possível, as outras áreas destinadas a uso público; 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L11977.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L11977.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L11977.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12424.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12424.htm#art1
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III – as medidas necessárias para a promoção da 
sustentabilidade urbanística, social e ambiental da área ocupada, 
incluindo as compensações urbanísticas e ambientais previstas em lei; 
 
IV - as condições para promover a segurança da população em 
situações de risco, considerado o disposto no parágrafo único do art. 3º 
da Lei nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979; e (Redação dada pela Lei 
nº 12.424, de 2011) 
 
V – as medidas previstas para adequação da infraestrutura básica. 
 
§ 1o O projeto de que trata o caput não será exigido para o registro da 
sentença de usucapião, da sentença declaratória ou da planta, 
elaborada para outorga administrativa, de concessão de uso especial 
para fins de moradia. 
 
§ 2o O Município definirá os requisitos para elaboração do projeto de 
que trata o caput, no que se refere aos desenhos, ao memorial 
descritivo e ao cronograma físico de obras e serviços a serem 
realizados. 
 
§ 3o  A regularização fundiária pode ser implementada por etapas. 

 

Vale lembrar que as áreas urbanas de ocupação consolidada e que 

estão localizadas em APP, são passíveis de regularização por meio de projeto 

de regularização fundiária de interesse social, que deverá considerar as 

condições elencadas no § 2° do art. 54, a seguir transcrito: 

 

Art. 54. O projeto de regularização fundiária de interesse social deverá 
considerar as características da ocupação e da área ocupada para 
definir parâmetros urbanísticos e ambientais específicos, além de 
identificar os lotes, as vias de circulação e as áreas destinadas a uso 
público.  
§ 1o O Município poderá, por decisão motivada, admitir a 
regularização fundiária de interesse social em Áreas de Preservação 
Permanente, ocupadas até 31 de dezembro de 2007 e inseridas em 
área urbana consolidada, desde que estudo técnico comprove que esta 
intervenção implica a melhoria das condições ambientais em relação à 
situação de ocupação irregular anterior.  
§ 2o O estudo técnico referido no § 1o deverá ser elaborado 
por profissional legalmente habilitado, compatibilizar-se com o projeto 
de regularização fundiária e conter, no mínimo, os seguintes elementos:  
I – caracterização da situação ambiental da área a ser regularizada; II – 

especificação dos sistemas de saneamento básico;  
III – proposição de intervenções para o controle de riscos geotécnicos e 
de inundações;  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6766.htm#art3p
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6766.htm#art3p
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12424.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12424.htm#art1
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IV – recuperação de áreas degradadas e daquelas não passíveis de 
regularização;  
V – comprovação da melhoria das condições de sustentabilidade 
urbano-ambiental, considerados o uso adequado dos recursos hídricos 
e a proteção das unidades de conservação, quando for o caso;  
VI – comprovação da melhoria da habitabilidade dos moradores 
propiciada pela regularização proposta; e  
VII – garantia de acesso público às praias e aos corpos d´água, quando 
for o caso.  
§ 3º A regularização fundiária de interesse social em áreas 
de preservação permanente poderá ser admitida pelos Estados, na 
forma estabelecida nos §§ 1o e 2o deste artigo, na hipótese de o 
Município não ser competente para o licenciamento ambiental 
correspondente, mantida a exigência de licenciamento urbanístico pelo 
Município. (Incluído único pela Lei nº 12.424, de 2011) 

 

Há também previsão legal para regularização fundiária de interesse 

específico de áreas que estão ocupando a APP, não identificadas como áreas 

de risco, conforme art. 65 da Lei 12.651/2012, dependendo do projeto técnico, 

previsto no § 1°. 

Art. 65. Na regularização fundiária de interesse específico dos 
assentamentos inseridos em área urbana consolidada e que 
ocupam Áreas de Preservação Permanente não identificadas 
como áreas de risco, a regularização ambiental será admitida 
por meio da aprovação do projeto de regularização fundiária, na 
forma da Lei no 11.977, de 7 de julho de 2009. 

 

§ 1° O processo de regularização ambiental, para fins de 
prévia autorização pelo órgão ambiental competente, deverá ser 
instruído com os seguintes elementos:  

I - a caracterização físico-ambiental, social, cultural e econômica 
da área; II - a identificação dos recursos ambientais, dos 
passivos e fragilidades ambientais e das restrições e 
potencialidades da área; 

 

III - a especificação e a avaliação dos sistemas de infraestrutura 
urbana e de saneamento básico implantados, outros serviços e 
equipamentos; IV - a identificação das unidades de conservação 
e das áreas de proteção de mananciais na área de influência 
direta da ocupação, sejam elas águas superficiais ou 
subterrâneas; 
 

V - a especificação da ocupação consolidada existente na área; 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12424.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12424.htm#art1
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VI - a identificação das áreas consideradas de risco de 
inundações e de movimentos de massa rochosa, tais como 
deslizamento, queda e rolamento de blocos, corrida de lama e 
outras definidas como de risco geotécnico; 
 

VII - a indicação das faixas ou áreas em que devem ser 
resguardadas as características típicas da Área de Preservação 
Permanente com a devida proposta de recuperação de áreas 
degradadas e daquelas não passíveis de regularização; 

VIII - a avaliação dos riscos ambientais; 

 

Nesta hipótese de regularização fundiária de interesse específico 

(ausente o interesse social) o art. 65, § 2°, da nova Lei Federal 

definiu uma faixa não edificável com largura mínima de 15 

metros ao longo dos rios ou de qualquer curso d’água. 

§ 2o Para fins da regularização ambiental prevista no caput, 
ao longo dos rios ou de qualquer curso d’água, será mantida 
faixa não edificável com largura mínima de 15 (quinze) metros 
de cada lado. 

 

O conceito de faixa não edificável e sua natureza não se confundem 

com as faixas de preservação permanente. São definidas em legislação 

municipal e têm previsão geral na Lei de Parcelamento do Solo Urbano – Lei 

6.766/79, que fixou em 15 metros ao longo de rios e cursos d’água. 

Ademais, vale mencionar o Enunciado 3 e 5 que flexibiliza a regra do 

Código Florestal em áreas urbanas (art.4º,Lei n.12.651/2012). 

 

Enunciado 03: Da delimitação das áreas urbanas consolidadas, de 
interesse ecológico e de risco e a possibilidade de flexibilização do art. 4º 
da Lei n.12.651/2012. 

 

“O Ministério Público poderá exigir do Poder Público Municipal, por intermédio 
de Recomendação, Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta ou 
Ação Civil Pública, a realização de diagnóstico socioambiental, tendo por 
base os elementos estabelecidos no art.65, §1o, da Lei n.12.651/2012, visando 
a delimitação de áreas urbanas consolidadas, das áreas de interesse ecológico 
relevante e áreas de risco, possibilitando o fornecimento de subsídios técnicos 
para a tomada de decisão administrativa ou judicial acerca das medidas 
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alternativas a serem adotadas, conforme o caso concreto (demolição da 
construção, recomposição da área, correta ocupação, nas hipóteses de 
interesse social, utilidade pública ou direito adquirido, e regularização da 
construção, na hipótese de ausência de situação de risco ou interesse 
ecológico relevante, mediante a adoção de medidas compensatórias).” “Na 
hipótese de áreas urbanas consolidadas, e não sendo o caso de áreas de 
interesse ecológico relevante e situação de risco, será admitida a flexibilização 
das disposições constantes no art. 4º da Lei n.12.651/2012, desde que 
observado o limite mínimo previsto no disposto no inc. III do art. 4º da Lei 
n.6.766/79 (quinze metros) para as edificações futuras; e o limite previsto no 
art. 65, §2º, da Lei n.12.651/2012 (quinze metros) para a regularização de 
edificações já existentes.” 

  

Enunciado 05: Das construções consolidadas com distanciamento 
inferior a 15 metros 

 

“As construções situadas em distanciamento inferior a 15 metros dos cursos 
d’água - excluídas as construções antigas que estejam em conformidade com 
as legislações mais restritivas em vigor à época da construção – são 
consideradas obras irregulares e sujeitas à demolição.” “Em se tratando de 
construção situada em área urbana consolidada, verificando-se, através de 
diagnóstico socioambiental, a ausência de situação de risco e interesse 
ecológico relevante, poderá o Ministério Público optar pela aplicação de medida 
compensatória, concomitante à adequação do saneamento básico do imóvel, 
observado o assento n. 001/2013/CSMP.” 

 

“O Ministério Público adotará, prioritariamente, procedimentos direcionados à 
adoção, pelo município, de medidas coletivas de regularização fundiária, nos 
termos previstos no art. 46 e seguintes da Lei nº 11.977/2009 e nas 
disposições do Estatuto das Cidades.” 

O Estatuto da cidade – Lei 10.257/2001 – apresenta diretrizes 

específicas sobre a regularização fundiária e urbanização de áreas ocupadas 

por população de baixa renda, devendo ser considerado na integração do 

sistema de regularização ambiental previsto na Lei Federal. 

Com a criação do Estatuto das cidades (Lei n. 10.257/01) e do 

Programa “Minha Casa, Minha Vida” (Lei n. 11.977/09) novas diretrizes foram 

estabelecidas para o âmbito municipal, sendo necessária uma releitura da Lei 

do Parcelamento do Solo (Lei n. 6.766/79). Cabe menção o art. 1º da Lei n. 

10.257/01: 



ALTERNATIVA AMBIENTAL 

Prestação de Serviço e Assessoria Ambiental  

Av. Araucária, 679 – Centro – Maravilha/SC – CEP: 89.874-000 – CNPJ: 05.981.556/0001-20 

 

25 
 

Art. 1o Na execução da política urbana, de que tratam os arts. 
182 e 183 da Constituição Federal, será aplicado o previsto 
nesta Lei. 
 

Parágrafo único. Para todos os efeitos, esta Lei, denominada 
Estatuto da Cidade, estabelece normas de ordem pública e 
interesse social que regulam o uso da propriedade urbana em 
prol do bem coletivo, da segurança e do bem-estar dos 
cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental. 

 

Apesar da definição em nível federal sobre APPs em Áreas Urbanas 

Consolidadas e seus dispositivos de regularização, o Estado de Santa Catarina 

por meio do Código Estadual do Meio Ambiente (Lei Nº 14.675, de 13 de abril 

de 2009), possui uma subseção específica sobre o tema: 

Subseção IV 

Das APPs em Áreas Urbanas Consolidadas 

Art. 122-A. Os Municípios poderão, através do Plano Diretor ou 
de legislação específica, delimitar as áreas urbanas 
consolidadas em seus respectivos territórios, disciplinando os 
requisitos para o uso e ocupação do solo e estabelecendo os 
parâmetros e metragens de APPs a serem observados em tais 
locais. 

 

Parágrafo único. Os requisitos para regularização a que se 
refere o caput deste artigo poderão ser definidos para a 
totalidade do território municipal ou para cada uma de suas 
zonas urbanísticas. 

Art. 122-B. Na ausência da legislação municipal de que trata o 
art. 122-A, as edificações, atividades e demais formas de 
ocupação do solo que não atendam aos parâmetros de APP 
indicados no art. 120-B desta Lei poderão ser regularizados 
através de projeto de regularização fundiária. 
 

§ 1º O projeto de regularização de edificações, atividades e 
demais formas de ocupação do solo em áreas urbanas 
consolidadas depende da análise e da aprovação pelo 
Município.  

§ 2º A aprovação municipal prevista no § 1º deste artigo, 
corresponde ao licenciamento urbanístico do projeto de 
regularização, bem como ao licenciamento ambiental, se o 
Município tiver conselho de meio ambiente e órgão ambiental 
capacitado.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art182
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art182
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art183
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art183
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§ 3º Para efeito do disposto no § 2º deste artigo, considera-
se órgão ambiental capacitado o órgão municipal que possua em 
seus quadros ou à sua disposição profissionais com atribuição 
para análise do projeto e decisão sobre o licenciamento 
ambiental, nos termos definidos em Resolução do Conselho 
Estadual de Meio Ambiente.  

§ 4º A aprovação de que trata este artigo poderá ser 
admitida pelos Estados, na hipótese de o Município não ser 
competente para o licenciamento ambiental correspondente, 
mantida a exigência de licenciamento urbanístico pelo Município. 
 
§ 5º No caso de o projeto abranger área de Unidade de 
Conservação de Uso Sustentável que admita a regularização, 
será exigida também anuência do órgão gestor da unidade. 
 

Art. 122-C. São modalidades de regularização de edificações, 
atividades e demais formas de ocupação do solo em áreas 
urbanas consolidadas: 

 

I – regularização de interesse social: destinada à regularização 
de áreas urbanas consolidadas ocupadas, predominantemente, 
por população de baixa renda, nos casos: 

 

a) em que a área esteja ocupada, de forma mansa e 
pacífica, há, pelo menos, 5 (cinco) anos;  

b) de imóveis situados em Zona Especial de Interesse Social 
(ZEI’s), assim entendida a parcela de área urbana instituída pelo 
Plano Diretor ou definida por outra lei municipal, destinada, 
predominantemente, à moradia de população de baixa renda e 
sujeita a regras específicas de parcelamento, uso e ocupação do 
solo; ou  

c) de áreas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios declaradas de interesse para implantação de projetos 
de regularização fundiária de interesse social;  

II – regularização de interesse específico: destinada à 
regularização de áreas urbanas consolidadas que não 
preencham os requisitos indicados no inciso I deste artigo. 
 

Parágrafo único. Para fins da regularização de interesse 
específico, ao longo dos rios ou de qualquer curso d’água 
natural, será mantida faixa não edificável com largura mínima de 
15 m (quinze metros) de cada lado, ressalvada previsão 
específica em sentido diverso no Plano Diretor ou legislação 
municipal correlata, em razão de peculiaridades territoriais, 
climáticas, históricas, culturais, econômicas e sociais 
relacionadas à ocupação do solo urbano. 
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Art. 122-D. É reconhecido o direito adquirido relativo à 
manutenção, uso e ocupação de construções preexistentes a 22 
de julho de 2008 em áreas urbanas, inclusive o acesso a essas 
acessões e benfeitorias, independentemente da observância dos 
parâmetros indicados no art. 120-B, desde que não estejam em 
área que ofereça risco à vida ou à integridade física das 
pessoas. 

Art. 120-B. Consideram-se APPs, em zonas rurais ou urbanas, 
para os efeitos desta Lei: 
 

I – as faixas marginais de qualquer curso 
d’água natural perene e intermitente, excluídos 
os efêmeros, desde a borda da calha do leito 
regular, em largura mínima de: 

 

a) 30 m (trinta metros), para os cursos 
d’água de menos de 10 m (dez metros) de 
largura;  

b) 50 m (cinquenta metros), para os 
cursos d’água que tenham de 10 m 
(dez metros) a 50 m (cinquenta metros) de 
largura; 

 

c) 100 m (cem metros), para os cursos 
d’água que tenham de 50 m 
(cinquenta metros) a 200 m (duzentos metros) 
de largura; 

 

d) 200 m (duzentos metros), para os 
cursos d’água que tenham de 200 m (duzentos 
metros) a 600 m (seiscentos metros) de 
largura; e  

e) 500 m (quinhentos metros), para os 
cursos d’água que tenham largura superior a 
600 m (seiscentos metros);  

II – as áreas no entorno dos lagos e lagoas 
naturais, em faixa com largura mínima de: 

 

a) 100 m (cem metros), em zonas rurais, 
exceto para o corpo d’água com até 20 ha 
(vinte hectares) de superfície, cuja faixa 
marginal será de 50 m (cinquenta metros); e  

b) 30 m (trinta metros), em zonas 
urbanas; 
 
c) – as áreas no entorno dos reservatórios 
de água artificiais, decorrentes de barramento 
ou represamento de cursos d’água naturais, na 
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faixa definida na licença ambiental do 
empreendimento;  

IV – as áreas no entorno das nascentes e dos 
olhos de água perenes, qualquer que seja sua 
situação topográfica, no raio mínimo de 50 m 
(cinquenta metros); 

 

[...] 

3.2 Aplicabilidade da legislação em Coronel Freitas 

 
Diante do exposto, e do debate de leis e a interpretação e aplicabilidade 

a situação em estudo, fica estabelecido alguns parâmetros. No entanto para 

cumprimento das exigências formalizadas assim se realizará a metodologia do 

trabalho, conforme quesitos do ministério público: 

c) adequação do perímetro urbano, considerando a ampliação de 3,5 

km², de forma a identificar a área que, apesar de pertencer ao perímetro 

urbano, ainda consta como área rural do Município, procedendo-se a devida 

atualização do registro junto ao Cartório de Registro de Imóveis; 

d) proceda a atualização dos lotes/parcelas cadastrais na área de 

expansão do perímetro urbano, abrangendo os seguintes dados: 

1) constatar a existência de edificações; 

2) constatar a presença de equipamentos básicos de infra estrutura, 

especificando-os; 

3) se atende os índices urbanísticos definidos pela Lei Municipal 

n°1.390/2004, para a zona urbana em que se situe, conforme disciplina o art. 

2°, parágrafo 4°, da Lei Federal n°6.766/79, a fim de ser elaborada a Carta 

Cadastral do Município; 

e) identifique e cadastre todos os cursos de água que atravessem o 

perímetro urbano do Município, com as respectivas Áreas de Preservação 

Permanente (APPs-Art. 4°, I, alínea ‘a’, da Lei Federal n° 12,651/2012), sendo 

que tudo deverá ser representado na hidrografia do perímetro urbano 

estabelecido pela Lei Municipal n°1.390/2004, devendo haver alterações dos 

ANEXOS I e II da aludida legislação; 

f) identificação de todas as Áreas de Preservação Permanente – APP 

ocupadas e descaracterizadas, para que posteriormente sejam estudadas as 

formas de regularização das situações consolidadas;  



ALTERNATIVA AMBIENTAL 

Prestação de Serviço e Assessoria Ambiental  

Av. Araucária, 679 – Centro – Maravilha/SC – CEP: 89.874-000 – CNPJ: 05.981.556/0001-20 

 

29 
 

g) proceder a atualização dos dados de curvas de nível (declividade) 

do perímetro urbano, abrangendo a totalidade da área de expansão urbana. Na 

mesma oportunidade será identificado os lotes cadastrados sem o devido 

atendimento ao disposto no art. 3°, III, da Lei Federal 6.766/79, que determina 

o limite de 30% de declividade para realização de parcelamento do solo. 

h) realização de novo zoneamento de uso e ocupação do solo do 

Município de Coronel Freitas. 

Atendimento aos parâmetros para delimitação de áreas consolidadas 

As áreas urbanas de ocupação consolidada e que estão localizadas 

em APP, são passíveis de regularização por meio de projeto de regularização 

fundiária de interesse social, que deverá considerar as condições elencadas no 

§ 2° do art. 54, citado acima. 

Ainda Conforme LEI Nº 13.465, DE 11 DE JULHO DE 2017, que dispõe 

sobre a regularização fundiária rural e urbana, sobre a liquidação de créditos 

concedidos aos assentados da reforma agrária e sobre a regularização 

fundiária, os lotes poderão ser regularizados. 

3.3 Área de Estudo 

O perímetro urbano do munícipio foi descrito inicialmente pela Lei 

Municipal n° 1.390 de 11 de novembro de 2004 e alterado pelas Leis 

Municipais nº. 1.708, 16 de abril de 2010, nº. 1.709, 16 de abril de 2010 

e nº. 2.073, de 12 de junho de 2015. 
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Figura 6: Localização do perímetro urbano de Coronel Freitas. Fonte: O autor. 

O perímetro urbano atualmente possui aproximadamente 903,2510 

hectares, conforme imagem abaixo: 

  

Figura 7: Limite urbano do município de Coronel Freitas. 
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3.4 METODOLOGIA PARA DIAGNÓSTICO 

Os métodos utilizados para o desenvolvimento do presente dossiê 

constitui nas seguintes etapas: 

 Aquisição de imagem de satélite de alta resolução; 

 Revisão bibliográfica e pesquisa de dados e informações para 

definição do diagnóstico;   

 Levantamento e cadastramento das Chácaras e Imóveis Rurais 

inseridos no perímetro urbano do município de Coronel Freitas 

 Preenchimento de BCI (boletim de informação cadastral individualizado);  

 Cadastramento das edificações (Casa, galpão, etc.) bem como croqui das 

edificações sendo o levantamento das medidas com a utilização de trena; 

 Localização do imóvel com relação a APP (área de preservação 

permanente) quando este estiver dentro da sua abrangência.  

 Elaboração de mapas temáticos  

 Mapeamento das APPs e áreas de alagamento; 

 Mapa da ocupação do solo das chácaras e imóveis. 

 Levantamento socioambiental; 

O mapeamento tende a retratar uma espacialização, ou seja, um processo 

de formação e distribuição espacial, temporal e socialmente diferenciado dos 

impactos ambientais. 

Em se tratando de planejamento urbano, a elaboração de cartografias 

temáticas, através da utilização de produtos de sensoriamento remoto, como 

as imagens de satélite, aliadas aos Sistemas de Informação Geográfica (SIGs) 

têm sido de fundamental importância para análise e compreensão de 

fenômenos urbano ambientais. Trabalhando com a cidade, elemento dinâmico 

em constante mutação, a sobreposição de informações e imagens de satélites, 

de diferentes épocas, auxilia no entendimento de transformação ocorrida ao 

longo do tempo e seus reflexos. 

A sobreposição de mapas temáticos, e, respectivamente, o cruzamento 
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de informações referentes ao objeto de estudo, poderão ser obtidos 

resultados significativos acerca do que acontece na paisagem (MARTINELLI, 

2003). 

Para desenvolvimento deste trabalho, foi adquirido uma imagem de 

satélite, de alta resolução. Sendo que a imagem para melhor precisão e 

acurácea, nos dados utilizados como parâmetros nos mapas temporais, passou 

por um processo de ortorretificação, correção radiométrica, mosaicagem e 

equalização composta por imagens de acervo recente GeoEye-1 (GE1) com 50 

cm de resolução espacial e data de aquisição de 03/06/2017. 

A ortorretificação tem como finalidade corrigir geometricamente a 

imagem, representa o processo de correção da imagem, pixel por pixel, das 

distorções decorrentes do relevo, transformando a imagem de uma projeção 

cônica para uma perspectiva ortogonal, mantendo a constância da escala em 

toda a imagem ortoretificada. Para o procedimento de ortorretificação, é 

necessário dispor de informações sobre o relevo da área imageada. Tais 

informações podem ser obtidas através de um Modelo Digital de Elevação 

(MDE). 

Ao fim do processo de ortorretificação, a imagem, pode ser considerada 

fidedignamente geométrica para utilização de forma mais precisa na geração 

de documentos cartográficos e para cálculo exato de áreas e distâncias.  

(SIGMATS) 
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Figura 8: Processo de ortorretificação 
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4. QUESITOS DO MINISTÉRIO PUBLICO  

 

4.1 CADASTRAMENTO DE TODAS AS CHÁCARAS E IMÓVEIS RURAIS 
QUE ESTEJAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO 
DE CORONEL FREITAS;  

No Brasil os imóveis irregulares hoje são uma realidade em todas as 

cidades brasileiras.  

Esta irregularidade deriva, antes de tudo, do fato de que se urbaniza ou se 

constrói na cidade sem levar em conta os constrangimentos legais pertinentes, 

não por se querer transgredir a lei para se obter alguma vantagem específica, 

mas por desconhecimento e por deslegitimação da capacidade de regulação 

do poder público. 

A regularização fundiária pode contribuir para a inserção plena do cidadão à 

cidade. Significa ter segurança à posse, endereço, identidade, acesso a 

serviços de infra-estrutura, equipamentos coletivos. Propicia a transformação 

da economia informal em economia legal, permitindo o acesso dos moradores 

ao crédito para melhoria de suas habitações, e, portanto permite aos cidadãos 

o acesso à moradia digna e à cidadania. (LIMA, M.B. de, BAZZOLI, J.B., 

SANTOS, M.C.O., DALLACQUA, J., 2009) 

4.1.1 Visitas em Campo e Entrevistas 

Com a finalidade de integrar as informações ambientais das 

propriedades, para compor a base de dados para controle, monitoramento e 

planejamento ambiental foram realizadas vistorias em todas as 

propriedades que não constavam inseridas nos lotes urbanos 

posteriormente mapeados pela prefeitura. 

Através da vistoria técnica in loco nas propriedades, foi verificado os 

aspectos físicos, as condições de inserção urbana do terreno e as 

características dos acessos, se possuía benfeitorias. O técnico responsável 

pela vistoria em cada propriedade obteve o registro fotográfico, bem como as 
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especificidades de cada terreno em analise além de obter depoimento dos 

moradores, a fim de detectar possíveis eventos ocorridos no terreno (vendas, 

aluguéis). 

4.2 IDENTIFICAÇÃO DAS MATRÍCULAS DE REGISTRO DE IMÓVEL, 
BEM COMO O MORADOR OU MORADORES DA PROPRIEDADE;  

Durante as vistorias realizadas, foram coletados na certidão de inteiro 

teor: a descrição dos imóveis, área, identificação do atual proprietário e 

informações básicas, bem como seu número.  

Através destas informações foram solicitadas através de ofícios, as 

certidões atualizadas de cada uma das matriculas, estas possibilitaram 

conhecer e identificar as confrontações, bem como atualizações das 

referidas áreas.    

4.3 CADASTRAMENTO DAS EDIFICAÇÕES (CASA, GALPÃO, ETC.) 
UTILIZANDO GPS DUPLA FREQUÊNCIA, OBTENDO PONTOS DE 
COORDENADAS ATRAVÉS DE PONTO RELATIVO ESTÁTICO OU 
RTK, QUE PROPORCIONE PRECISÃO HORIZONTAL MELHOR QUE 
1,5CM, UTILIZANDO O DATUM SIRGAS 2000, BEM COMO CROQUI 
DAS EDIFICAÇÕES SENDO O LEVANTAMENTO DAS MEDIDAS 
COM A UTILIZAÇÃO DE TRENA;  

As informações foram levantadas e todas estão descritas de forma sucinta 

em boletins individuais em anexo, cada um com suas particularidades. Em 

cada propriedade foi utilizado GPS de alta precisão, estação total e uso da 

trena, formando uma planta de localização de cada propriedade, informações 

estas inseridas em anexo. 

4.4 PREENCHIMENTO DE BCI (BOLETIM DE INFORMAÇÃO 
CADASTRAL INDIVIDUALIZADO);  

Em todas as propriedades foi realizado o Boletim de Cadastro Imobiliario (BCI), 

conforme descrito na tabela a seguir: 

Ocupação Sem uso; Agropecuária; Residencial; Industrial; 

Comércio/Serviço; Esporte; Saúde; Ensino; Cultura; 

Outros; 

Tipo de construção Casa; Apto; Sala Comercial; Industrial; Comércio/Serviço; 

Esporte; Saúde; Ensino; Cultura; Outros 

Tipo de Material Metal; Madeira. Tijolo. Bloco; Outros 
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Cobertura Metálica; Telha Cerâmica; Fibrocimento; Laje; Outros 

REVESTIMENTO EXTERNO Sem; Reboco; Massa Fina; Cerâmica; Outros. 

INSTALAÇÃO ELÉTRICA Sem; Aparente; Semi Embutida; Embutida; Outros. 

PINTURA EXTERNA Sem; Caiação; Acrílica; Óleo; Outros. 

INFRAESTRUTURA BÁSICA Muro, Cerca, Nda, Outros. 

PAVIMENTAÇÃO Chão, Calçamento, Asfalto, Outros. 

TOPOGRAFIA Plana, Ondulada, Mista, Outras. 

INSTALAÇÃO SANITÁRIA Sem, Externa, Interna, Mista, Outros. 

ILUMINAÇÃO, PASSEIO, COLETA 

DE LIXO, REDE PLUVIAL, APP 

(Área de Preservação 

Permanente) 

Sim/Não 

 

Em cada propriedade visitada, foi identificado o uso do solo no local, 

bem como quais atividades estão sendo executadas no local. Foram também 

coletadas informações sobre os serviços públicos existentes que abrangem o 

imóvel. 

Para o cadastramento das benfeitorias e edificações foi utilizado GPS de 

dupla frequência modelo TOPCON GR3 frequências L1 L2 RTK, onde foram 

obtidos pontos de coordenadas com precisão de 2 mm. O DATUM utilizado foi 

o SIRGAS 2000, e em cada propriedade foi realizada a confecção de um 

croqui, locando as moradias e principais benfeitorias, alguns locais de mais 

fácil acesso foi utilizado a trena métrica. 
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4.4.1 CHACARAS CADASTRADAS 
4.4.1.1 AO SUL DO PERÍMETRO 

Parte do Lote Colonial Rural nº 65 
Matricula: 52.963 
 

 
 
 
 
PARTE DO LOTE COLONIAL RURAL Nº 65 
Matricula: 83.339 
Mauro Alberti e Marcos Alberti 
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Parte do Lote Colonial Rural nº 65 
Matricula: 30.208 
Adubo Orgânico Terra Fertil Ltda 
Ivanor Toscan 
 

 
 
 
Parte do lotes Coloniais nº 63- C 
Matricula: 76.209 e 52.158 
BALCONY Ind. Comércio e móveis 
 

 



ALTERNATIVA AMBIENTAL 

Prestação de Serviço e Assessoria Ambiental  

Av. Araucária, 679 – Centro – Maravilha/SC – CEP: 89.874-000 – CNPJ: 05.981.556/0001-20 

 

39 
 

 
 
 
 
Parte do lotes Coloniais nº 63 e 65 
Matricula: 6.051 
Alcino Techio 
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Parte do lote Colonial nº 61 
MATRICULA 935 ORI Coronel Freitas 
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Lote nº 59 
Matricula: 12.779 
Telmo Jaime Zuffo 
 

 
 
 
Parte do lote Coloniais nº 53, 55 e 57 
Matricula: 9.203 
Ary Varnier 
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Parte do lote Coloniais nº 57 
Matricula: 39.808 
Associação Coronel Freitense 
 

 
 
 
PARTE DO LOTE COLONIAL Nº 57 
Matricula: 1.889 
Telmo Jaime Zuffo 
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Lote Colonial nº 55 
Matricula: 99.697 
Roberto Carlos Zuffo 
 

 
 
 
 
Lote nº 53 
Matricula: 1067 ORI Coronel Freitas 
Clovis Gilberto Zuffo 
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Chácara Nº 70 
Matricula: 11.948 
Roberto Carlos Zuffo, Jovani Zuffo e Joelma Zuffo 

 

 
Parte do lote colonial rural nº 53 
Matricula: 19.358 
Ademar Bee e Vilmar Bee 
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Gervasio Gollo (in memorian) 
 
Lote nº 49 

 

 
 
CHACARA N 25 
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Parte do lote nº 47 
Matricula: 50.438 
Derli Cassaro 
 

 
 
 
 
 
 
Lote nº 45  
Elza Guarnieri 
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Parte do lote nº 41 
Paulo Petroli 
 

 
 
PARTE DO LOTE COLONIAL RURAL Nº 65  
Matriculada sob nº 83.339 
Mauro Alberti e Marcos Alberti 
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4.4.1.2 À OESTE DO PERIMETRO 

Chácaras nº 23 e 24 
Matricula: 97.206 
Delvino Silvestrin 

 

 

 

Chácara nº 07 

Matricula: 24.027/ 56.089 

Sociedade Campestre Colina do Sol 
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Parte da Chácara nº 19 
Matricula: 44.344 
Alberto Casarotto e Neri J. Piva e CIA LTDA 

 

 

JAIRO GOLLO 
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Um terreno Urbano 
Matricula: 785 
Gilberto José Mafessoni 

 

 

Parte da Chacara nº 21 
Matricula: 49.667 
Neiva Marteli Ferreira da Silva e Adelino Pires 
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Chácara nº 20 
Matricula: 52.181 
Rudimar Fortunato Silvestrin 

 

 

Parte da Chácara nº 21 
Matricula: 17.947 
Vários 
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Parte da Chácara nº 14 
Matricula: 52.182 
Parte da Chácara nº 14 - Zeferino Giacomini E Juvilete Giacomini 

 

 

 
 
 
Chácaras nº 15, 16, 17 
Matricula: 44.813/ 42.587/ 42.586 
Vitorio Luis Picolotto 
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Chácara nº 18 
Paulo Petroli 

 

 

Parte do lote colonial nº 39 E Parte das chácaras 10 e 11, 12 
Matricula: 9.333 E 10.482 O.R.I. - CF 
Jaci Alberto Petroli 
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Parte da Chácara nº76 
Matricula: 45.723 
José Plaut 

 

 

Parte da Chácara nº 76 
Matricula: 43.479 
Olivio Boiani e CIA LTDA 
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Chácara rural nº 74 
Matricula: Transcrito 53.485 
Liceu Antonio Chiarelotto E Reni Paulo Ferreira e Ricardo Ferreira 

 

 

Parte das Chácaras 10 e 11 
Michel Silvestrin 
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Parte das Chácaras nº 72 
Matricula: 72.213 
Michel Silvestrin e Dulce Lucia Brisot 

 

 

 

Chácara nº 73 
Matricula: 12.651 
Jaisson Zucco e Emerson Ronaldo Zucco 
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Chácara Nº 09 
Matricula: 41.187 
Vitorio Luiz Picolotto 

 

 

 

Chácara nº 08 
Matricula: 39.087 
Izeu Jonas Tozetto e Joselito Darvik Tozetto 
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Chácara nº 07 
Matricula: 60.222 
Lurdes Faé 

 

 

 

 

Área da Prefeitura 
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Parte do Lote Colonial nº 39 e Chácara nº 5 e 6 
Matricula: 29.981 / 25.765 
Ferticel Industria e Comercio de Fertilizantes Coronel 

 

 

 

Área da prefeitura 
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Parte do Lote Rural nº 39 

Matricula: 29.413 

Cooperativa Agrícola Alfa 

 

 

Chácara Nº 05 e Parte da Chácara nº 77 
Matricula: 26.510 
Delvino Bagatini 
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Parte da Chácara nº 77 e a chácara 78 

Matricula: 7.999 

Jorge Bernieri (in memorian) 

JV Industria de Torneados LTDA 

 

 

Lote Colonial nº 37 

Matricula: 2.889 ORI Chapeco 

Felix Ercolino Conte (in memorian) 
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Lotes Coloniais nº 19 e 21 e 23 
Matricula: 1132 ORI Coronel 
Pedro Bernardi, Luiz Bernardi 

 

 

 

Parte da Chácara nº 01, com área total de 4.965,29 m² 

Matricula: 67.316 

Gilberto Massolini 
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Parte do lote nº 25 

Matricula: 9.726 

Eloide Grando 

 

 
 

Salão da Comunidade Grambel 
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Parte do Lote Rural nº 25 

Matricula: 8.624 e Matricula: 9.726 

Euclides Conte 
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Parte do lote nº 25 
Matricula: 8.624 
Dima Luiz Ciarini 
E casas em contrato com a matricula 9.726 

 

 

 

Parte do lote nº 25 
Matricula: 9.119 
Neocon – Art. De cimento 
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Parte da Chacara nº 01 
INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS TOZETTO LTDA ME 

 

 

Lote Rural nº 28 
Matricula: Transcrito 62.522 
João Covcewecz 
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Parte do Lote nº 32 
Matricula: 60.222 
Lourival Mendes 

 

 

Parte da chácara nº 02 
Matricula: 60.595 
Gessemina Batistelo Zanardi 
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Parte da Chácara nº 2 
Aquelino Gasparin 

 

 

 

Parte da Chácara nº 2 
Matricula: 33.539 
Leonardo Luis Scalcon 
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Terezinha Dambros 

 

 
Parte da Chácara rural Nº 02 
Matricula: 612 ORI Coronel Freitas 
Gasparin Comércio de Metais Ltda. 
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Chácara nº 26 
Matricula: 25.153 
Fabio Andre Carniel Bortesi 

 

 

 

Parte do lote nº 27 
Matricula: 25.594 
Geneci Catarina Casarotto 

 

 

 



ALTERNATIVA AMBIENTAL 

Prestação de Serviço e Assessoria Ambiental  

Av. Araucária, 679 – Centro – Maravilha/SC – CEP: 89.874-000 – CNPJ: 05.981.556/0001-20 

 

71 
 

4.4.1.3 CHACARAS AO LESTE DO CENTRO 

CHACARA Nº 26, 27,33, 34, 35 
Adir Girotto 

 

 

CHACARA Nº 34-A, 35-A  
Matricula: 27.387 
Radio Continental LTDA  
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CHACARA Nº 36,37,46,47,48 
Matricula: 46.412 
Ivanir Girotto 

 

 

Parte do lote nº 45 e 53 
Matricula: 8.7171 e 8.718 
Carlos Alberto Picolotto 
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Parte das Chácaras nº 30 e 31 
Matricula: Transcrito 56.693 
Antônio Ari Zanardi 

 

 

Parte do lote nº 38 
Ademir Martining 
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Parte do lote nº 39 e 40 
Matricula: 572 m² em condomínio com a matricula 30.299 Transcrito 11.401- Alceniro 
Leal Bittencourt 
Matricula: 1.990 Carmelina Piai Pressi 
Matricula: Em condomínio com a matricula 37.102 Reinoldo Wendich (in memorian) 
Matricula: 49.805 Ladislau Povoski 

 

 

Parte do lote nº 41 
Matricula: 15.305 
Ademir Martining 
Odete Di Bernardo 
Antonio Pagnussati 
 
Parte da Chacara nº 42 
Matricula: 86.780 
DIRCEU MALFATI 

 



ALTERNATIVA AMBIENTAL 

Prestação de Serviço e Assessoria Ambiental  

Av. Araucária, 679 – Centro – Maravilha/SC – CEP: 89.874-000 – CNPJ: 05.981.556/0001-20 

 

75 
 

Parte da Chácara nº 41 
Matricula: 31.801 
Justino Bianchet 

 

Parte do lote nº 41 e 42 

Berenice Cirtoli 

Matricula: 837/ORI Chapeco, área de 1000 m² em condomínio com área maior - 

Gilberto Tassoneiro 
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Parte da chácara nº 42 
Matricula: 15.313 
Guilherme Francisco Gollo 
 

 
 
 
Chácara Rural Nº 44. 
Matricula: 38.214 - Alberto Montagna 
Matricula: 1.500 m² da matricula 38.214 - José Dambros 
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Chácara nº 43, antigo nº 66 
Matricula: 3.046 
Adriano Carlos Piaceski 
 

 
 
 
 
Parte da Chácara nº 32 
Matricula: 99.061 
Leonir Rafaeli 
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Chácara Nº 81. 
Matricula: 713 e 714 
Gilberto Batistella e Schirley Batistella Marteli 
 

 
 
 
 
 
Parte do lote nº 81 
Matricula: 49.481 
Nadir Antônio Ferrari 
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Parte da Chácara nº 82 
Matricula: 42.550 
Luiz Cirelo e Silvia Silveira e Valdecir José Berna  

 
 
 
 
Parte do lote nº 50 e 51 
Claudiomiro Tibola e Carlos Alberto Picolotto 
Matricula:  7.997 
Matricula: 4.000 m² da matricula 49.591 
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CHACARA Nº 54 E 55 
Matricula: 28.022 
Alaires Angelo Balbinot 

 

 
 
 
Parte do lote nº 50 e 51 
Matricula: 18.500 m² da matricula 49.591 
Stander Ind. E Com. De Móveis 
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Parte do lote nº 50 e 51 
Matricula: 49.591  
Lourenço Mattei (1.000 m²), Francisco Zanovello (800 m²), Antonio Nelson Micheli (700 
m²), Vitorio Francisco Bianchi (4.000 m²) 
 

 
 
 
 
Parte da Chácara nº 57 
Matricula: 97.663 
Fernando Ferrari e Darci Balbinot 
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Parte da Chácara nº 50 
Matricula: 60.599 
Angelina Pegoraro Milani 

 

 
 
 
CHACARAS 58 E 59 
Matricula: 26.111 
Alberto Piaia, Valdir Gasperin 
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Parte da Chacara nº 60 
Matricula: 52.416 
Jose Cipriani 
 

 
 
 
 
 
Parte do Lote rural nº 58 
Valdemar Zili e Roberto Luiz Zilli 
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Parte da Chácara nº 57-A 
Matricula: 53.893 
Pedro Milani, Clovis Pasinato, Gilberto Roque Fossa, Silvino Fossa, Natalina Dalla 
Libera Bernardi. 
 

 
 
 
 
 
 
Parte do Lote Colonial “A” 
Matricula: 107.788 
Enoir Ferreira e Celso Pedro Zardo 
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Lote Colonial A/ Parte do Lote Colonial nº 60 
Matricula: 541 
Sede Campestre Cooperativa 

 
 
 
 
 
 
Parte do Lote Colonial “A” 
Matricula: 105.084 
Vilmar Antonio Sartori e Edir Justino Sartori 
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Parte do Lote Rural Colonial nº 2 
Matricula: 1769 
Izeu Jonas Tozetto e Joselito Darvik Tozetto 

 
 
 
 
 
 
CHACARA Nº 60 
ÁREA DA PREFEITURA 
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CHACARA Nº 62 
ÁREA DA PREFEITURA 

 



ALTERNATIVA AMBIENTAL 

Prestação de Serviço e Assessoria Ambiental  

Av. Araucária, 679 – Centro – Maravilha/SC – CEP: 89.874-000 – CNPJ: 05.981.556/0001-20 

 

88 
 

 
 
 
CHACARA Nº 64 
 

 
 
 
 
 
 
Chácara nº 67 e 62 
Matricula: 48.400 m² dentro da matricula 17.647 e 50.947 
Carlos Vieira da Rocha 
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Parte do lote Rural nº 58 
Matricula:  795 ORI Coronel Freitas 
Carmem Lucia Lourenci da Rocha 
 

 
 
 
 
Área de terras rural nº 58 e metade do lote nº 60 
Matricula: 9.967 
CONDOMINIO 
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Parte do Lote Rural nº 62 
Matricula: 6515 
Joelma Zuffo 

 
 
Área de terras e cultura partes dos lotes coloniais 64 e 65 
Matricula: 9.269 
Mesalirio Ferreira (in memorian) 
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4.5 IDENTIFICAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS EXISTENTE QUE 
ABRANGEM O IMÓVEL (ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COLETA DE LIXO, 
REDE PLUVIAL, TIPO DE PAVIMENTAÇÃO, VIAS DE ACESSO 
ETC.);  

A energia elétrica do município é gerada e distribuída pela CELESC 
(Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A.), sendo que a subestação 
responsável é a de Chapecó. O abastecimento de água do município e 
realizado pela CASAN (Companhia Catarinense de água e Saneamento). 

Os serviços públicos existentes estão descritos em cada um dos BCIs, 
destaca-se que foram encontradas várias irregularidades nos imóveis 
vistoriados, onde muitas pessoas dividem a água e luz com outras casas, 
possuindo apenas um relógio, ou apenas um padrão de luz, como é o caso 
das chácaras nº 40, 41 e 42. 

Conforme relatos, também há locais em que os moradores não 
conseguem instalações de água e luz por se tratar de áreas irregulares, 
caso da Chácara nº 60. 

Alguns moradores decidiram por conta própria instalar iluminação em 
frente a suas casas para sua segurança. Também em locais mais íngremes 
os proprietários realizaram calçamento por conta própria.  

A coleta de lixo é realizada nas vias públicas principais, sendo que os 
moradores em torno destas precisam levar seus resíduos nestas vias para 
que seja coletado pelo caminhão da empresa coletora. 

4.6 LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL COM RELAÇÃO A APP (ÁREA DE 
PRESERVAÇÃO PERMANENTE) QUANDO ESTE ESTIVER DENTRO 
DA SUA ABRANGÊNCIA.  

As áreas de preservação permanentes foram locadas em cada BCI, em 

anexo, sendo que cada um deles contém um mapa de localização da 

propriedade; Ainda informações gerais do uso e ocupação do solo estão 

descritas no ITEM 4.8.4 deste trabalho. 

4.7 NAS CHÁCARAS 39, 40, 41, 42, 58, 60 E 62 (ÁREAS DE OCUPAÇÃO 
IRREGULAR) DEVERÃO SER EXECUTAS O LEVANTAMENTO 
CADASTRAL DAS EDIFICAÇÕES UTILIZANDO ESTAÇÃO TOTAL 
(COORDENADAS UTM), ALÉM DISSO DEVERÃO SER ATENDIDOS 
OS ITENS 2, 4, 5 E 6 DESSE DOCUMENTO.   
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Foi realizado o cadastro das chácaras nº 39, 40, 41, 42, 58, 60 e 62, e ainda 

foram identificadas as áreas com vendas irregulares, identificadas com a cor 

em vermelho no mapa abaixo. 

 

Figura 9: MAPA LOCALIZANDO AS ÁREAS IRREGULARES EM CORONEL FREITAS. FONTE: O 
AUTOR 
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CHÁCARAS Nº 39, 40, 41, 42 

Os antigos proprietários realizam a venda por contrato de pequenos 

terrenos, e foi se formando no local um pequeno loteamento. 

Com o passar dos anos havia muita pressão no poder público pelos 

proprietários para que se efetuasse a regularização destas áreas, e a prefeitura 

fez pavimentação asfáltica em toda a extensão da rua, instalou iluminação 

pública, e faz a coleta de lixo, sendo que alguns destes moradores recebem um 

carne que eles mesmo intitulam de IPTU mas que se trata apenas da taxa de 

coleta de lixo. 

No alto da chácara 39 existe uma espécie de reservatório de água, no 

local também transitam animais de grande porte e descem pelos morros 

dezenas de mangueiras pretas que abastecem as residências de água 

oriundas deste reservatório a céu aberto. 

A mais ou menos 5 anos a CASAN instalou em toda a extensão do 

loteamento antena, rede de fornecimento de água mas os mesmos nunca 

foram ligados, em certa ocasião também um plano do governo chamado lar 

legal tentou promover a regularização fundiária destes locais. Os proprietários 

foram onerados em aproximadamente 900 reais e receberam um mapa, porém 

o projeto não foi finalizado. 
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Figura 10: MAPA IDENTIFICANDO AS CHACARAS Nº 39 E 40 

 

Figura 11: MAPA IDENTIFICANDO AS CHACARAS Nº 41 E 42 
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CHACARAS 58 E 59 

A área inicialmente era Sr. Fioravante Piaia, que ao falecer deixou o 

quinhão hereditários aos herdeiros Alberto Piaia, Lourdes Maria Piaia Tolotti, 

Irma Terezinha Piaia e Marlize Piaia, com a separação de Alberto a ex esposa 

vendeu ao hoje também proprietário da área em condomínio Vilmar Gasperin. 

Alberto Piaia vendeu uma parte para Lenoir de Marco, e outra para igreja 

assembleia de deus, a qual hoje pertence a João Mendes de Oliveira. 

Todos os citados acima possuem escritura pública e registro no cartório 

de Chapeco, sob número 26.111 mas com o passar do tempo Alberto Piaia 

continuou a realizar pequenas vendas de lotes de 1.000,00 m² realizando 

apenas contrato de compra e venda e promessa de escrituração, os 

compradores destas terras de contrato por sua vez continuaram a desdobrar os 

terrenos em frações menores. 

Em um dos casos levantados a propriedade possui apenas 100 m² de 

área total, pois dos 1000 m² iniciais foram desdobrados três terrenos de 300 

m², e a sobra deu origem a um novo terreno, ficando este com apenas 100 m², 

formando assim aquele emaranhado de casas com acesso precário. 

Muitas pessoas dividem a água e luz com outras casas, possuindo 

apenas um relógio, ou apenas um padrão de luz. 
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Figura 12: MAPA LOCALIZANDO AS CHACARAS Nº 58 E 59 

PARTE DO LOTE RURAL Nº 58 

Na propriedade somente uma residência possui um medidor da CASAN, 

que distribui para as outras 7 casas.  

A proprietária Carmen e seu ex marido venderam por contrato ás 

seguintes pessoas: Vitorino Jeremia, Cleber Jeremia, Melquizael dos Santos, 

Manasses dos Santos, Genoino Zanatta, Leozir dos Santos, e Cleidi Vargas 

(campo de V.A. Society). 

 Gilmar de Oliveira possui uma casa alugada no local. 
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Figura 13: MAPA LOCALIZANDO A PARTE DO LOTE RURAL Nº 58. FONTE: O AUTOR 

ÁREAS DE TERRAS RURAL Nº 58 E METADE DO LOTE Nº 60 

Área maior em condomínio com vários proprietários e herdeiros, Maria Inês 

Rodrigues, Eduardo Ferreira, Alcindo Neckel. 

Eduardo Ferreira edificou duas casas para os filhos, sendo que apenas um 

possui medidor de água. 

Na área da proprietária Maria, a mesma construiu duas casas para os filhos, e 

cria gado para o consumo, tem somente um ponto de água.  

O proprietário Alcindo Neckel possui uma casa alugada para Antônio Nunes 

que prestou as informações. 

Jose Pedro Miorando, pai, passou a propriedade aos filhos em vida, no local 

possui uma malharia. 
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Figura 14: MAPA LOCALIZANDO AS ÁREAS DE TERRAS RURAL Nº 58 E METADE DO LOTE Nº 60. 
FONTE: O AUTOR 

CHACARA Nº 60  

Os moradores deste bairro ganharam a casa por sorteio da prefeitura, 

são moradores de baixa renda. Possuem padrão de água da CASAN, luz 

elétrica, e coleta de lixo duas vezes por semana. 

As últimas três casas que estão fora do lote demarcado, sendo duas 

abandonadas e uma de Daiane Soarez de Souza, que ganhou o terreno e 

construiu a casa. 

Por se tratar de uma área irregular não conseguiram água e luz, mesma 

situação das outras duas casas que foram abandonadas por este motivo. 
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Figura 15: MAPA LOCALIZANDO A CHACARA Nº 60. FONTE: O AUTOR 

CHACARA Nº 62 

O terreno em que os imóveis estão inseridos pertencem à prefeitura, 

sendo que os moradores deveriam pagar mensalmente este terreno à 

prefeitura através de um contrato entre as partes, os moradores recebem um 

carne referente apenas a coleta de lixo, que alguns intitulam de IPTU, conforme 

relatos colhidos no local para muitos encontram-se em dívida com o município 

por entenderem a grosso modo que esta não e uma conta importante e que os 

documentos nunca irão sair, por isso não pagam os impostos e acordos a 

prefeitura. 

Através do fundo perdido da caixa os moradores financiaram as casas, 

nenhum possui escritura. Possuem padrão de água da CASAN, luz elétrica, e 

coleta de lixo duas vezes por semana. 
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Figura 16: MAPA LOCALIZANDO A CHACARA Nº 62. FONTE O AUTOR 

CHACARA Nº 67 E 62 

Área em condomínio com Orestes Lermes e Carlos Vieira da Rocha, 

venderam 30.000 m² para a prefeitura, mas segundo a certidão de interior teor 

ainda não consta o desmembramento. 

Moram no local, Malvir Vieira da Rocha, seu neto Gerson Lauri Ludwik 

que possuem água proveniente de poço e extensão de luz, e o filho Jandir 

Vieira da Rocha que possui água e luz. Carlos Vieira da Rocha é o pai, e tem 

água e luz. 

No local foi vendido um terreno de contrato. 
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Figura 17: MAPA LOCALIZANDO A CHACARA Nº 67 E 62 

 

CHACARA Nº 64 

Família de baixa renda que se instalou em uma parte da chácara nº 64. 

Somente a casa de Maria Elena de Oliveira possui padrão de água e luz, 

sendo distribuída para mais cinco casas da mesma família. 

Os moradores informaram que um órgão ambiental há poucos dias 

passaram no local, e informaram os mesmos que suas casas estavam 

instaladas em área verde, e que eles deveriam retira-las e não poderiam mais 

cultivar nada no local. Conforme mapa da AMOSC, a área verde contem hoje a 

estrada que dá acesso a este local. 

O local possui coleta de lixo, na rua de baixo, mais próxima, sendo que 

os moradores deste bairro levam seus resíduos até lá. 

No local vivem Romário de Oliveira, Jucimara Lopes Santana, Cecilio de 

Oliveira, Sonize Lopes Santana, Lauriano Lopes, Romario de Oliveira, 

conforme imagem abaixo. 

Luiz Zampronio Sobierai reside no local, Darci dos Santos construiu no 

local e alugou para uma igreja também construiu a casa ao lado que esta 
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alugada para seu enteado, e mudou-se para Simões Lopes. 

 

Figura 18: MAPA LOCALIZANDO A CHACARA Nº 64 

ÁREA DE TERRAS E CULTURA DE PARTE DOS LOTES COLONIAIS Nº 64 

E 65 

Mesalirio Ferreira (in memorian) possui uma área com outros em 

condomínio, trata-se de uma área de quinhão hereditário, sem documentação, 

sem inventário. 

A área de Eduardo Ferreira e Ivo Paulo Ferreira não possuem água 

limpa, captam de um pequeno reservatório. 

Fabricio Tres possui parte na área em condomínio, residem no local seu 

pai, João Três e a casa ao lado é alugada. O consumo de água provém de 

poço artesiano.  

A terra de Gilberto Figuero Pedroso era de seu sogro Valdemar, que 

passou ao genro, em condomínio a residência faz parte do Lote. 

A área de Raul Ferreira possui três moradores: Raul Ferreira, Ademar 

Ferreira e Jucemar Ferreira 

A residência de Roni Ferreira, que reside com uma criança pequena, 

não tem luz elétrica, somente uma extensão da casa do vizinho. A água para 

consumo provém de poço artesiano. 



ALTERNATIVA AMBIENTAL 

Prestação de Serviço e Assessoria Ambiental  

Av. Araucária, 679 – Centro – Maravilha/SC – CEP: 89.874-000 – CNPJ: 05.981.556/0001-20 

 

103 
 

Vanderlei Antônio Citadela Possui escritura própria no condomínio, e 

comprou a casa de seu pai. 

Nesta parte do território, foi realizado apenas uma venda de contrato, o 

restante são herdeiros que por direito possuem. 

 

Figura 19: MAPA ÁREA DE TERRAS E CULTURA DE PARTE DOS LOTES COLONIAIS Nº 64 E 65. 
FONTE: O AUTOR 

4.8 CONFECÇÃO DE 03 (TRÊS) CÓPIAS DO CADERNO, COM OS 
ITENS: C, D, E, F, G E H, PARA FORMALIZAÇÃO DO 
CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS.  

As cópias do projeto foram apresentadas em três vias, sendo que cada 

conjunto é composto pelo caderno dossiê do levantamento, caderno boletins 

cadastrais parte I, caderno boletins cadastrais parte II, e uma via digital em CD, 

com mapas imagem de satélite de alta resolução adquirida, fotografias, BCI’s 

em WORD para eventuais alterações por parte da administração, entre outros 

anexos. 

4.8.1 C) REALIZE A ADEQUAÇÃO DO PERÍMETRO URBANO, 
CONSIDERANDO QUE O PERÍMETRO URBANO DO 
LOTEAMENTO DO POVOADO DE CORONEL FREITAS (LEI Nº 
13/69) DIFERE DOATUAL PERÍMETRO URBANO (LEI MUNICIPAL 
Nº 1.390/2004), JÁ QUE HOUVE UM ACRÉSCIMO DE ÁREA 
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URBANA (3,5 KM²), DE FORMA A IDENTIFICAR A ÁREA QUE, 
APESAR DE PERTENCER AO PERÍMETRO URBANO, AINDA 
CONSTA COMO ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO, PROCEDENDO-
SE A DEVIDA ATUALIZAÇÃO DO REGISTRO JUNTO AO 
CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS;  

Na antiga vila de Coronel Freitas o perímetro urbano era apenas onde hoje 

encontra-se o centro da cidade, com o passar dos anos esse perímetro foi 

ampliado, e o perímetro atual está descrito conforme o mapa em anexo. 

4.8.2 D) PROCEDA À ATUALIZAÇÃO DE TODOS OS LOTES/ 
PARCELAS CADASTRAIS INSERIDAS NO PERÍMETRO 
URBANO, INCLUSIVE NA ÁREA DE EXPANSÃO URBANA, 
ABRANGENDO OS SEGUINTES DADOS:  

1 SE HÁ EDIFICAÇÕES;  

2 SE PRESENTES OS EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA 

BÁSICA, ESPECIFICANDO-OS; 

3 SE ATENDE AOS ÍNDICES URBANÍSTICOS DEFINIDOS PELA LEI 

MUNICIPAL N. 1.390/ 2004, PARA A ZONA URBANA EM QUE SE 

SITUE, CONFORME DISCIPLINA O ART. 2º, § 4º, DA LEI FEDERAL 

Nº 6.766/79, A FIM DE SER ELABORADA A CARTA CADASTRAL DO 

MUNICÍPIO;  

Art. 6º Para o efeito de aplicação da presente Lei, são adotadas as seguintes 
definições:  

§ 1º Zoneamento é a divisão da área urbana da sede municipal em zonas para 
as quais são definidos os usos e os parâmetros de ocupação do solo, seguindo 
critérios urbanísticos e ambientais desejáveis.  

I Uso do Solo é o tipo de utilização de parcelas do solo urbano por certas 
atividades dentro de uma determinada zona ou setor podendo esses usos 
serem definidos como: adequado, permissível e proibido. 

II. Ocupação do Solo é a maneira como a edificação ocupa o lote, em função 
das normas e índices urbanísticos incidentes sobre os mesmos, que são:  

a) Coeficiente de Aproveitamento;  
b) Altura da Edificação;  
c) Recuo do Alinhamento Predial;  
d) Afastamento das Divisas;  
e) Taxa de Ocupação;  
f) Taxa de Permeabilidade. 
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§ 2º Dos índices urbanísticos:  

I. Coeficiente de Aproveitamento (CA): é o valor que se deve 
multiplicar pela área do terreno para se obter a área máxima a 
construir;  

II. II. Altura da Edificação: é a dimensão vertical máxima da edificação, 
quando medida de seu ponto mais alto até a cota zero do terreno 
expressa em metros ou em número de pavimentos a partir do térreo 
da edificação;  

III. III. Recuo do Alinhamento Predial: é a distância mínima entre a 
fachada da edificação e o alinhamento predial;  

IV. IV. Afastamento das Divisas: é a distância mínima entre o limite 
extremo da projeção horizontal da edificação e as divisas do lote, 
não considerada a projeção dos beirais, podendo ser: laterais e 
fundos;  

V. V. Taxa de Ocupação (TO): é o percentual que expressa a relação 
entre a área de projeção da edificação ou edificações sobre o plano 
horizontal e a área do lote onde se pretende edificar;  

VI. VI. Taxa de Permeabilidade (TP): é a proporção entre a área mínima 
não pavimentada do lote e a área desse mesmo lote. 

Por se tratar de parcelamento irregular, muitos dos quesitos não estão 

sendo atendidos, como por exemplo uma venda de contrato do loteamento 

Piaia, que o terreno possui apenas 100 m², e a edificação ocupa quase a 

totalidade do terreno. Porém conforme trata o Art. 8 desta Lei, cabe ao 

Município, estabelecer os procedimentos para regularizar o exposto neste 

artigo. 

Art. 8º- As edificações, se já iniciadas, com projeto e alvará expedidos até a 

data da promulgação da presente Lei, terão seus direitos preservados. 

Parágrafo único. Uma construção é considerada iniciada se as fundações e 

baldrames estiverem concluídas, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, 

contados a partir do início da vigência dessa Lei. 

4.8.3 E) IDENTIFIQUE E CADASTRE TODOS OS CURSOS D'ÁGUA 
QUE ATRAVESSAM O PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO, 
INCLUSIVE COM AS RESPECTIVAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO 
PERMANENTE (APP - ART. 4º, I, ALÍNEA 'A', DA LEI FEDERAL Nº 
12.651/2012), SENDO QUE TUDO DEVERÁ SER 
REPRESENTADO NA HIDROGRAFIA DO PERÍMETRO URBANO 
ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N. 1.390/ 2004, DEVENDO 
HAVER PORTANTO ALTERAÇÃO DOS ANEXOS I E II DA 
ALUDIDA LEGISLAÇÃO;   

As respostas ao item E, estão todas descritas abaixo. 
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4.8.4 F ) IDENTIFIQUE TODAS AS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO 
PERMANENTE - APP OCUPADAS E DESCARACTERIZADAS, 
PARA QUE POSTERIORMENTE SEJAM ESTUDADAS AS 
FORMAS DE REGULARIZAÇÃO DAS SITUAÇÕES 
CONSOLIDADAS;  

 
As águas na natureza circulam e se transformam no interior das três 

unidades componentes do nosso planeta: a atmosfera, o solo e a hidrosfera - 

rios, lagos e mares. Para estudarmos o ciclo hidrológico, podemos partir do 

momento em que a água se evapora dos oceanos e da superfície da terra e 

passa a integrar a atmosfera na forma de vapor d’água. Em determinadas 

condições surgem gotículas que, pela ação da gravidade, formam a 

precipitação pluviométrica, ou seja, a chuva. (FEAM, 2006) 

 

 

Figura 20: Ciclo hidrológico 

O sistema de drenagem deve ser entendido como o conjunto da 

infraestrutura existente em uma cidade para realizar a coleta, o transporte e o 

lançamento final das águas superficiais. 

A principal causa das enchentes deve-se à ocupação desordenada do 

solo, não só no território municipal como também a montante em toda a área 

da bacia de contribuição, e ao sistema de drenagem urbana que transfere os 



ALTERNATIVA AMBIENTAL 

Prestação de Serviço e Assessoria Ambiental  

Av. Araucária, 679 – Centro – Maravilha/SC – CEP: 89.874-000 – CNPJ: 05.981.556/0001-20 

 

107 
 

escoamentos para jusante, sem qualquer preocupação com a retenção de 

volumes escoados. Um sistema de drenagem eficiente é o que drena os 

escoamentos sem produzir impactos nem no local nem a jusante. (FEAM, 

2006) 

o controle institucional da drenagem pode ser realizado por meio de 

legislação municipal adequada para cada município; legislação estadual que 

estabeleça os padrões a serem mantidos nos municípios de tal forma a não 

serem transferidos os impactos ou os dois procedimentos. Deve-se buscar 

ações conjuntas com os municípios envolvidos para se obter o planejamento 

de toda a bacia. 

Para implantar medidas de controle de inundações devem ser 

consideradas três situações de ocupação: sub-bacia não urbanizada, sub-bacia 

parcialmente urbanizada e sub-bacia urbanizada. (FEAM, 2006) 

ÁREAS NÃO URBANIZADAS 

 

Figura 21: Demonstração de áreas não urbanizadas 

Nesta situação em que não houve a ocupação na planície de inundação 

do curso d’água, ao administrador cabe adotar as seguintes medidas:  

• priorizar um plano diretor com o zoneamento da área de inundação 

visando a estabelecer regras de ocupação de áreas de risco;  
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• revitalizar o curso d’água com recuperação dos taludes e recomposição 

da vegetação ciliar;  

• manter o leito em suas condições naturais;  

• implantar interceptores de esgotos viabilizando futuro tratamento;  

• promover o reflorestamento de áreas degradadas para prevenir a 

erosão e o assoreamento do curso d’água 

ÁREAS PARCIALMENTE URBANIZADAS 

 

Figura 22: Áreas parcialmente urbanizadas 

Na situação de bacias parcialmente urbanizadas, haverá necessidade da 

adoção de medidas de caráter preventivo e emergencial, uma vez que a 

ocupação começa a se consolidar ao longo do curso d’água. Cabe ao 

administrador tais medidas:  

• estabelecer o zoneamento das áreas não ocupadas e adoção de medidas 

para que não ocorram ocupações nas áreas de risco;  

• preservar a faixa non edificandi ao longo dos cursos d’água;  

• dotar a legislação municipal com instrumento eficaz que promova retenção e 

a percolação no solo das águas pluviais no perímetro urbano; tais como valos 

de infiltração - sistemas de drenos implantados paralelos às ruas, estradas, 

conjuntos habitacionais;  

• implantar bacias de percolação;  
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• implementar o reflorestamento para prevenir a erosão e o assoreamento do 

curso d’água;  

• implantar programas de educação ambiental;  

• implantar interceptores de esgotos viabilizando futuro tratamento. 

ÁREAS URBANIZADAS 

 

Figura 23: Áreas urbanizadas 

Na situação de bacias urbanizadas, a ocupação das margens - e mesmo 

da calha do rio - encontra-se consolidada e, nestes casos, a renaturalização e 

mesmo uma revalorização ecológica são limitadas, restando ao administrador 

intervir a montante do trecho, buscando reduzir os picos de vazão. As soluções 

para minimizar as enchentes devem ser voltadas à infiltração da águas 

superficiais para o solo. Abaixo, algumas opções:  

• pequenos reservatórios em condomínios, parques, escolas;  

• bacia para amortecimento de cheias;  

• não-pavimentação das ruas;  

• parques e áreas gramados;  

• medidas de apoio à população, sistema de alerta, de evacuação e de 

atendimento à comunidade atingida; 

• programa de educação ambiental; (FEAM, 2006) 



ALTERNATIVA AMBIENTAL 

Prestação de Serviço e Assessoria Ambiental  

Av. Araucária, 679 – Centro – Maravilha/SC – CEP: 89.874-000 – CNPJ: 05.981.556/0001-20 

 

110 
 

CURSOS HIDRICOS CADASTRADOS NO MUNICIPIO DE CORONEL 

FREITAS 

Os cursos hídricos do município foram cadastrados utilizando 

informações com base em vistoria in loco, através das visitas nas propriedades, 

através do SIGSC (Sistemas de Informações Geográficas de Santa Catarina) 

onde estão mapeados todos os cursos hídricos do estado de SC, e levando em 

consideração os estudos anteriores realizado no município. 

A figura a seguir representa a localização das drenagens cadastradas, 

percebe-se que as mesmas estão distribuídas por toda a bacia, na cor azul os 

lajeados, em vermelho o perímetro urbano de expansão do município. 

A macrodrenagem urbana de Coronel Freitas é composta pelos rios 

Limeira e Taquarussu, formadores do rio Xaxim e seus afluentes. A bacia do 

Rio Taquarussu está mais urbanizada que a bacia do rio Limeira. O rio Xaxim 

apresente grau de urbanizações mais intensa na sua margem esquerda. (Plano 

de estruturação urbana de Coronel Freitas/SC, 2003.) 
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CURSOS HIDRICOS CADASTRADOS NO MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS 

 

Figura 24: CURSOS HIDRICOS CADASTRADOS NO MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS 

 

LIMITE URBANO ATUAL

Corpo Hidíco
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CURSOS HIDRICOS CADASTRADOS NO MUNICIPIO DE CORONEL 

FREITAS, COM A ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE DE 15 M. 

 

Figura 25: CURSOS HIDRICOS CADASTRADOS NO MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS, COM A 
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE DE 15 M. 

 

APP_15M

LIMITE URBANO ATUAL
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Para a análise das APP’s, foi utilizada a imagem de alta resolução, 

ortorretificada, apresentando assim maior acurácia no levantamento das novas 

intervenções na bacia. 

A partir da imagem de uso do solo, foi criado Buffer (15 m) em torno das 

drenagens. A sobreposição destes dois mapas gerou o conflito ambiental 

dentro das áreas de preservação permanente, assim é possível identificar se 

há vegetação ou outra classe de uso do solo nas áreas de preservação 

permanente. 

Conforme a legenda da imagem abaixo foram identificadas quatro 

categorias de classificações, áreas em verde são áreas com indivíduos 

arbóreos de grande porte e vegetação com área mais densa; as áreas 

agrícolas são áreas que contém algum tipo de ocupação agrícola; a classe de 

outras áreas contem vegetação de porte arbustivo-arbóreo, ou vegetação mais 

rasteira; as áreas de ocupação urbana são áreas com solo exposto 

desprovidas de vegetação e que contém algum tipo de ocupação inserida 

(casa, galpão, edificações em geral). 

Desta forma percebe-se que as áreas identificadas com a cor vermelha 

localizam-se próximo as áreas do centro, em que há ocupação urbana, e as 

áreas em laranja localizam-se nas áreas periféricas ao centro, onde ainda 

encontra-se áreas rurais, ambas são áreas consideradas irregulares. 

Deve-se levar em consideração para a regularização destas áreas o 

plano diretor do município, bem como o novo código florestal (Lei 12.651/2012) 

que leva em consideração as faixas mínimas de recomposição das APPs. 

 

Tabela 4: FAIXAS MINIMAS DE RECOMPOSIÇÃO DE APP 

Tamanho do imóvel 
rural (Modulos 

Fiscais) 

Faixa de 
recomposição da 

APP (m) 

Área máxima de 
APP 

Até 1 5 10% da 
propriedade 

1 a 2 6 10% da 
propriedade 

2 a 4 15 20% da 
propriedade 
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OCUPAÇÃO E USO DO SOLO IDENTIFICADO NOS 15 METROS DE ÁREA DE 

PRESERVAÇÃO PERMANENTE DOS CURSOS HIDRICOS CADASTRADOS NO 

MUNICIPIO. 

 

Figura 26: OCUPAÇÃO E USO DO SOLO IDENTIFICADO NOS 15 METROS DE ÁREA DE 
PRESERVAÇÃO PERMANENTE DOS CURSOS HIDRICOS CADASTRADOS NO MUNICIPIO. 

 

VEGETAÇÃO - 15 M APP

ÁREA AGRÍCOLA - 15 M APP

ÁREAS OUTRAS - 15 M APP

OCUPAÇÃO URBANA - 15 M APP

APP_15M

LIMITE URBANO ATUAL

Corpo Hidíco
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A tabela abaixo demonstra os resultados encontrados, de como esta 

sendo utilizado o uso e ocupação do solo no municipio de Coronel Freitas/SC.  

No total em 15 m foram classificados 55,14 ha, sendo que 17,33% deste 

total são considerados de ocupação urbana, 29,45% foram classificados como 

outras áreas, 9,42% são considerados de área agrícola, e 43,81% são 

considerados de remanescentes florestais. 

Desta forma, somando as áreas de remanescentes florestais com outras 

áreas, temos um total de 73,26% das áreas que estão cobertas com algum tipo 

de vegetação, sendo elas de grande porte, ou porte arbustivo. 

Para fins de conhecimento foi realizado este mapeamento para as áreas 

de 15 e 30 m, conforme demonstrado a seguir. 

Tabela 5: USO E OCUPAÇÃO DO SOLO INSERIDA NAS ÁREAS DE APP 

 

 

Apesar de 73,26% destas áreas estarem cobertas por algum tipo de 

vegetação, foram encontradas várias áreas irregulares, com ocupações e 

moradias inseridas dentro da faixa dos 15 m, representadas pelos retangulos 

na cor preta, conforme demonstra o mapa a seguir. 
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ÁREAS COM EDIFICAÇÕES INSERIDAS NOS 15 M DE APP 

 

Figura 27: ÁREAS COM EDIFICAÇÕES INSERIDAS NOS 15 M DE APP 
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Esta imagem abaixo demonstra como foi elaborado o processo de 

mapeamento, sendo que onde foi identificada áreas com vegetação de porte 

arbustivo, foi realizado polígonos na cor em verde mais claro, a cor verde mais 

escura foi realizado polígonos onde continha vegetação arbórea de maior 

porte, e onde foi identificada algum tipo de construção (casas) utilizou-se a cor 

em vermelho. 

 

 

Figura 28: Demonstração de mapeamento realizado nas áreas de APP 
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A imagem abaixo a esquerda da margem do curso hídrico representa a 

casa de Carmelina Piaia Pressi, sendo que a proprietária vendeu parte do 

imóvel, mas no local mora o neto Rangel e o filho Antonio Pressi, com uma 

casa e uma garagem; já na margem direita o imóvel foi adquirido por contrato 

por Vitalina Siqueia e alugada para Mauricia Antunes Maciel, a inquilina é 

aposentada. Os BCI’s estão em anexo ao final deste trabalho. 

 

 

Figura 29: Área irregular encontrada 

As Áreas de Preservação Permanente (APP’s) foram instituídas por lei, 

como forma de mitigar os impactos ocasionados pela ação natural e antrópica 

ao meio ambiente, sendo assim, vital para manutenção e preservação da 

fauna, flora, margens de rios, lagos e nascentes, atuando na diminuição e 



ALTERNATIVA AMBIENTAL 

Prestação de Serviço e Assessoria Ambiental  

Av. Araucária, 679 – Centro – Maravilha/SC – CEP: 89.874-000 – CNPJ: 05.981.556/0001-20 

 

119 
 

filtragem do escoamento superficial e do carregamento de sedimento para os 

cursos d’água. (Mesquita, R.A.S., et al) 

As florestas estabilizam o clima, aumentam a infiltração da água nos 

solos garantindo a recarga dos aquíferos subterrâneos e conservam a 

biodiversidade.  

As copas das árvores depositam folhas, frutos, sementes e galhos na 

superfície do solo (serapilheira) protegendo-o dos impactos diretos das chuvas 

melhor que qualquer cultura agrícola. Também reciclam este material, 

reduzindo a necessidade de fertilização. Possuem um sistema radicular mais 

profundo e com boa arquitetura para estruturar, proteger e conservar o solo. 

Assim, evita-se os desmoronamentos ou deslizes de terra. 

As árvores absorvem e retêm a maior parte dos nutrientes necessários 

ao seu crescimento das chuvas e poeira, portanto recuperam solos e áreas 

degradadas. A floresta protege o solo dos impactos diretos da chuva e com 

isso evita a erosão, estima-se que 80% dos problemas de qualidade da água 

venham da erosão (sedimentos em suspensão na água). 

É preciso entender melhor o papel das florestas e, na medida do 

possível, preservá-las. 
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G ) PROCEDA A ATUALIZAÇÃO DO DADO DE CURVA DE NÍVEL 

(DECLIVIDADE) DO PERÍMETRO URBANO, ABRANGENDO A 

TOTALIDADE DA ÁREA DE EXPANSÃO URBANA. NA MESMA 

OPORTUNIDADE, DEVERÃO SER IDENTIFICADOS OS LOTES 

CADASTRADOS SEM O DEVIDO ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 

3º, III, DA LEI FEDERAL 6.766/79, QUE DETERMINA O LIMITE DE 30% DE 

DECLIVIDADE PARA REALIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE SOLO;  

O mapa de declividades foi elaborado com base em dados Altimétricos, 

e no MDE (Modelo Digital de Elevação do Terreno) obtidos apartir dos dados 

adquiridos em conjunto com a imagem, e atraves da mapoteca digital, 

disponivel no site da EPAGRI do estado de Santa Catarina. 

O mapa de declividades foi classificado em cinco classes, Plano: 0 – 3 

%, Suave ondulado: 3 – 5 %,  Ondulado: 5 - 12 %, Forte Ondulado: 12 – 30 %, 

Acima de 30%. 

Percebe-se que as áreas mais planas concentram-se no perimetro 

urbano, localizadas proximas as redes de drenagem, contornando-as. Já as 

declividades acima de 30 % estão associadas com encostas de morros, os 

quais estão cobertos com algum tipo de vegetação. 

Os resultados encontrados concordam com os dados disponíveis no 

CADEF (Cadastro de Áreas de Estoque Incremental Florestal), disponível no 

site da FATMA (Fundação do Meio Ambiente), conforme imagem abaixo: 

 

Figura 30:Classes de declividade no municipio de Coronel Freitas. 
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DECLIVIDADE EM PORCENTAGEM DO MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS 

 

Figura 31: DECLIVIDADE EM PORCENTAGEM DO MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS 
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ALTIMETRIA DO MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS

 

Figura 32: ALTIMETRIA DO MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS 
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É possível representar as diferentes altitudes de um terreno de duas 

formas: por meio da hipsometria e por meio de curvas de nível. 

A hipsometria, trata-se de uma operação voltada a medição de altitudes 

dos pontos de um terreno e a representação dessas altitudes numa planta 

topográfica. No método hipsométrico, as altitudes de uma região são 

apresentadas por diferentes cores. 

As cores não são aleatórias, mas obedecem a uma convenção - o 

marrom (ou alaranjado) mais escuro representa as maiores altitudes 

(montanhas, serras, cordilheiras, chapadas), cuja tonalidade vai clareando 

conforme diminuem as altitudes, o verde representa médias altitudes 

(geralmente planaltos) e o amarelo, as baixas altitudes (planícies).  

Curva de nível é o nome usado para designar uma linha imaginária que 

agrupa dois pontos que possuem a mesma altitude. Por meio dela são 

confeccionados os mapas topográficos, pois a partir da observação o técnico 

pode interpretar suas informações através de uma visão tridimensional do 

relevo. 

As linhas acima são curvas de níveis. Relevos de maiores altitudes 

possuem curvas de níveis mais próximas umas da outras, enquanto que as 

mais distantes representam terrenos mais planos 

A partir da visualização de uma curva de nível é possível identificar se o 

relevo de uma determinada área é acidentado, plano, montanhoso, íngreme e 

etc. Diante dessa afirmação, percebe-se que a configuração das linhas são 

determinadas pelas características do relevo da área mapeada. (Mendonça, C., 

2007) 
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Figura 33:Modelo Digital de Elevação do Terreno. Elaborado pelo autor 
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CURVAS DE NÍVEL (10 EM 10 M ) 

 

 

  

Figura 34: CURVAS DE NÍVEL (10 EM 10 M ) 
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H ) REALIZE NOVO ZONEAMENTO DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 

URBANO DO MUNICÍPIO DE CORONEL FREITAS, COM RESPEITO ÀS 

REGRAS DE PUBLICIDADE E PARTICIPAÇÃO POPULAR PREVISTAS NO 

ART. 43, II, DO ESTATUTO DAS CIDADES ART. 141, III, CONSTITUIÇÃO 

DO ESTADO DE SANTA CATARINA, MEDIANTE O QUAL SERÃO 

ESTABELECIDAS NOVAS ÁREAS VERDES, AS QUAIS DEVERÃO SER 

PRESERVADAS DE FORMA PERMANENTE, CONFORME O QUE 

PRECEITUA O ART. 25 DA LEI MUNICIPAL Nº 1.390/2004, BEM COMO O 

ART.3º, XX, DA LEI 12.651/2012; (03-05-3109). 

Para a execução deste trabalho foi utilizado o software ArcGIS 9.3 (ESRI) 

para interpretação visual da área de trabalho e o tratamento do banco de 

dados, assim como a elaboração do mapa final. A definição das principais 

classes de uso e ocupação do solo foi realizada após o conhecimento prévio da 

área, mediante vistoria in loco e interpretação visual da imagem de satélite, 

além da avaliação das fichas de campo e das fotografias digitais da paisagem. 

Tabela 6: CLASSES UTILIZADAS NA CLASSIFICAÇÃO 

CLASSES DESCRIÇÃO 

Floresta Áreas com predominância de vegetação nativa e 

remanescente, estruturalmente mais densa e desenvolvida, 

com indivíduos arbóreos de grande porte, formando dossel. 

Pasto/ 

Capoeira 

Áreas com predominância de vegetação no estágio inicial de 

regeneração, vegetação mais rasteira com cobertura 

herbáceo arbustiva aberta, ocorrendo presença 

predominante de gramíneas e herbáceas 

Corpos 

hídricos 

Corpos d'água mais volumosos, rios, igarapés, açudes, 

tanques artificiais e etc. 

Área urbana Áreas com solo desnudo e desprovido de qualquer tipo de 

vegetação ou cobertura artificial. Fazem parte dessa 

categoria as áreas urbanas com predominância de uso 

residencial, comercial, serviços e uso múltiplo. 

 

Os resultados de como está sendo utilizado o solo no município é 

representado no mapa a seguir. 
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MAPA DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 

 

Figura 35: MAPA DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 
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O mapeamento foi realizado em 903,80 ha, sendo que destes 36,24% 

são de áreas com algum tipo de ocupação urbana, 20,49% são classificados 

como outras áreas, 21,05% são áreas agricolas, e 22,22% são de 

remanescentes florestais. 

Somando-se os remanescentes florestais com a classe de outras áreas, 

temos um total de 42,71% do solo do municipio coberto por algum tipo de 

vegetação, 36,24% possui ocupações urbanas. E somente 21,05% é 

composto por atividades agricolas, as quais localizam-se nas regiões 

perifericas do limite de expansão urbana, sendo que algumas destas áreas já 

estão sendo realizados projetos para construção de novos loteamentos. 

Os resultados deste mapeamento podem ser visualizados na tabela a 

seguir: 

Tabela 7: USO E OCUPAÇÃO DO SOLO NO MUNICIPIO 

 

 

Diante do crescimento das cidades o zoneamento surgiu com o fim 

específico de delimitar geograficamente áreas territoriais, cujo objetivo é 

estabelecer regimes especiais de uso, gozo e fruição da propriedade.  

O Plano Diretor tem como objetivo geral promover a ordenação dos 

espaços habitáveis do Município e sistematizar o desenvolvimento físico, 
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econômico e social do território local, visando sempre o bem-estar da 

comunidade possui também a função de dispor sobre as vias, o zoneamento e 

os espaços verdes, dando-lhes as diretrizes (SANTANA, 2006). 

Alguns de seus principais objetivos são: 

 Controle do crescimento urbano; 

 Proteção de áreas inadequadas à ocupação urbana; 

 Minimização dos conflitos entre usos e atividades; 

 Controle do tráfego; 

 Manutenção dos valores das propriedades e do status 

quo (JUERGENSMEYER; ROBERT, 2003; ANDERSON, 1995); 

Conforme LEI MUNICIPAL Nº 1.390, 11 de novembro de 2004. CAPÍTULO III 
DO ZONEAMENTO DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO 

Art. 15 A área urbana da sede municipal de Coronel Freitas, conforme o Mapa 
de Zoneamento de Uso e Ocupação do Solo Urbano, parte integrante desta 
Lei, fica subdividida em zonas, definidos e delimitados de acordo com o padrão 
de uso e ocupação permitida para os mesmos. 

O regime urbanístico é definido em função das normas relativas a 

densificação, atividades, dispositivos de controle das edificações e 

parcelamento do solo, conforme legislação, descrita abaixo: 

Art. 16 O regime urbanístico é definido em função das normas relativas a 
densificação, atividades, dispositivos de controle das edificações e 
parcelamento do solo.  

§ 1º. A aplicação do regime urbanístico observará os limites e as dimensões 
das matrículas dos imóveis no Registro Imobiliário, compatibilizados com a 
menor poligonal, menor figura resultante da superposição da poligonal titulada 
com a real.  

§ 2º Nos empreendimentos sobre terrenos resultantes de remembramento fica 
garantida a aplicação do regime urbanístico sobre cada matrícula original. 

Art. 17 Nos lotes edificados em áreas identificadas, a critério do órgão técnico 

competente, como problemáticas quanto à drenagem urbana, deverão ter 

construídos reservatórios de retenção de águas pluviais.  

Parágrafo único. O zoneamento, as dimensões e a vazão do reservatório da 

águas pluviais serão definidos por decreto do Poder Executivo.  



ALTERNATIVA AMBIENTAL 

Prestação de Serviço e Assessoria Ambiental  

Av. Araucária, 679 – Centro – Maravilha/SC – CEP: 89.874-000 – CNPJ: 05.981.556/0001-20 

 

130 
 

A área urbana da sede municipal, fica subdividida nas seguintes zonas:  

a) Zona Residencial 1, 2, 3 e 4;  

b) Zona Especial de Interesse Social 1 e 2;  

c) Zona Central 1, 2;  

d) Zona de Comércio e Serviços;  

e) Zona Industrial; 

 f) Área Verde de Lazer;  

g) Área Verde. 

 

Art. 19 Consideram-se Zonas Residenciais (ZR), aquelas com predominância 

do uso habitacional, diferenciadas por níveis de densidade de ocupação. I. 

Zona Residencial Um (ZR1) – aquela destinada exclusivamente à implantação 

de moradias unifamiliares, salvo as ruas atingidas por uso específico do 

sistema viário; II. Zona Residencial Dois (ZR2) – aquela destinada ao uso 

habitacional de baixa densidade e atividade comercial; III. Zona Residencial 

Três (ZR3) – aquela destinada ao uso habitacional de média densidade e 

atividade comercial; IV. Zona Residencial Quatro (ZR4) - aquela destinada ao 

uso habitacional de alta densidade e atividade comercial; 

 

Art. 26 A delimitação física das zonas e setores será determinada pelo seu 

perímetro, definido por uma linha que deverá percorrer vias de circulação, 

logradouros públicos, acidentes naturais e divisas de lotes.  

§ 1º Caso o lote esteja situado em duas ou mais zonas distintas, aplicar-se-á o 

regime urbanístico previsto para a zona em que se encontrar a maior parte do 

lote.  

§ 2º Caso o lote esteja situado em duas ou mais zonas distintas com partes 

iguais, aplicar-se-á o regime urbanístico daquela que tiver maior potencial 

construtivo.  

§ 3º Os casos previstos nos artigos anteriores não se aplicam quando se tratar 

da área verde de lazer e da área verde. 

 

O zoneamento de uso e ocupação do solo urbano do município foi 

realizado pela AMOSC onde estão identificadas as atividades permitidas em 

cada uma das zonas, conforme mapa abaixo; 
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Figura 36:Mapa de zoneamento de uso e ocupação do solo urbano 
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5. AUDIÊNCIA PUBLICA 

No dia 12 de Setembro de 2017 foi apresentado o presente trabalho à 

comunidade de Coronel Freitas, juntamente com a reunião do plano diretor.  

Neste dia foram apresentados os principais resultados encontrados sendo 

que ao final da apresentação foi aberto um espaço aos participantes para 

verificar as suas informações inseridas no trabalho. 

 

Figura 37: Equipe que realizou a apresentação do trabalho. 

 

Figura 38: Publico participante da audiência pública. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Baseado no presente estudo a equipe técnica sugere que a regularização 

fundiária seja incluída no plano diretor, baseado na LEI 13.465 de 11 de julho 

de 2017, que forme comissão multidisciplinar para avaliar cada solicitação 

individualmente a fim de legalizar as situações levantadas. 
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