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2 INTRODUÇÃO 

O presente estudo tem como objetivo verificar a ocorrência de Área de 

Preservação Permanente – APP, de acordo com a Lei Federal nº 12.651/2012, em 

uma região específica do município de Águas Mornas/SC delimitada no atual Plano 

Diretor, aprovado pela Lei Complementar nº 006/2008, como Área de Preservação 

Permanente, subdivisão das Áreas Especiais de Interesse Ambiental do município. 

3 LOCALIZAÇÃO DA ÁREA EM ESTUDO 

O município de Águas Mornas faz parte da Mesorregião da Grande 

Florianópolis e Microrregião Geográfica do Tabuleiro, juntamente com os municípios 

de Alfredo Wagner, Anitápolis, Rancho Queimado e São Bonifácio (figura 1). 

 
Figura 1. A localização da Mesorregião da Grande Florianópolis e a Microrregião do Tabuleiro. 

 

A área em estudo se localiza na rua Erasmo Nicolau Sommer, bairro Centro 

(Vila Nova), distante 1.600 metros do centro administrativo do município. É 

classificada pelo atual Plano Diretor de Águas Mornas (Lei Complementar nº 
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006/2008) com o zoneamento de Área de Preservação Permanente – APP em sua 

integralidade, com superfície total de 21.881,70 m² (figura 2). 

 
Figura 2. Localização da área em estudo no município de Águas Mornas, destacada em vermelho. 

 

 

Figura 3. Acesso à área em estudo, pela rua Erasmo Nicolau Sommer. 
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4 ASPECTOS LEGAIS 

O estudo para verificação de ocorrência de Área de Preservação Permanente 

na região destacada do município de Águas Mornas, apresentará as principais 

características ambientais da área de análise, com ênfase nas restrições de uso e 

ocupação do solo relacionadas à hidrografia natural (nascentes e cursos d’águas), 

declividade e topo de morro, bem como áreas consideradas sob risco geológico. 

Para a definição de Área de Preservação Permanente e respectiva faixa de 

proteção marginal, foi utilizada a Lei Federal n° 12.651/2012 em seu artigo 4º, alterado 

pela Lei Federal n° 12.727/2021, in verbis: 

 

Art. 4º Considera-se Área de Preservação Permanente, 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 (trinta) metros, para os cursos d’água de menos de 10 (dez) metros 
de largura; 
 
b) 50 (cinquenta) metros, para os cursos d’água que tenham de 10 (dez) 
a 50 (cinquenta) metros de largura; 
 

c) 100 (cem) metros, para os cursos d’água que tenham de 50 (cinquenta) 
a 200 (duzentos) metros de largura; 
 
d) 200 (duzentos) metros, para os cursos d’água que tenham de 200 
(duzentos) a 600 (seiscentos) metros de largura; 
 
e) 500 (quinhentos) metros, para os cursos d’água que tenham largura 
superior a 600 (seiscentos) metros; 
 

 II - as áreas no entorno dos lagos e lagoas naturais, em faixa com largura 
mínima de: 
 
a) 100 (cem) metros, em zonas rurais, exceto para o corpo d’água com 
até 20 (vinte) hectares de superfície, cuja faixa marginal será de 50 
(cinquenta) metros; 
 
b) 30 (trinta) metros, em zonas urbanas; 

 
III - as áreas no entorno dos reservatórios d’água artificiais, decorrentes de 
barramento ou represamento de cursos d’água naturais, na faixa definida na 
licença ambiental do empreendimento; 
 
IV - as áreas no entorno das nascentes e dos olhos d’água perenes, qualquer 
que seja sua situação                topográfica, no raio mínimo de 50 (cinquenta) metros; 
 
V - as encostas ou partes destas com declividade superior a 45º, equivalente 
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a 100% (cem por cento) na linha de maior declive; 
 

VI - as restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues;  
 
VII - os manguezais, em toda a sua extensão; 

 
VIII - as bordas dos tabuleiros ou chapadas, até a linha de ruptura do 
relevo, em faixa nunca inferior a 100  (cem) metros em projeções horizontais; 
 
IX - no topo de morros, montes, montanhas e serras, com altura mínima de 
100 (cem) metros e inclinação média maior que 25º, as áreas delimitadas a 
partir da curva de nível correspondente a 2/3 (dois terços) da altura mínima 
da elevação sempre em relação à base, sendo esta definida pelo plano 
horizontal determinado por planície ou espelho d’água adjacente ou, nos 
relevos ondulados, pela cota do ponto de sela mais próximo da elevação; 

 
X - as áreas em altitude superior a 1.800 (mil e oitocentos) metros, qualquer 
que seja a vegetação;  

 

XI - em veredas, a faixa marginal, em projeção horizontal, com largura mínima 
de 50 (cinquenta) metros, a partir do espaço permanentemente brejoso e 
encharcado 
 
§ 1º Não será exigida Área de Preservação Permanente no entorno de 
reservatórios artificiais de água que não decorram de barramento ou 
represamento de cursos d’água naturais. 
 
§ 4º Nas acumulações naturais ou artificiais de água com superfície inferior a 
1 (um) hectare, fica dispensada a  reserva da faixa de proteção prevista nos 
incisos II e III do caput, vedada nova supressão de áreas de vegetação nativa, 
salvo autorização do órgão ambiental competente do Sistema Nacional do 
Meio Ambiente - Sisnama.  
 

Cabe ressaltar que até a realização do presente estudo não há legislação 

municipal em Águas Mornas alterando as faixas de APP, conforme possibilita a Lei 

Federal nº 14.285/2021. Neste sentido, foram consideras APPs as relacionadas ao 

artigo 4º da Lei Federal n° 12.651/2012 (Código Florestal Brasileiro). 

5 METODOLOGIA 

A metodologia utilizada no presente estudo foi o levantamento de dados 

secundários, que envolve a pesquisa e consulta a documentos, bibliografia e bases 

cartográficas oficiais, e de vistoria a campo realizada no mês de março de 2022, para 

verificação dos dados secundários. 

5.1 Elaboração dos Produtos Cartográficos 

Para a delimitação das Áreas de Preservação Permanentes foi confeccionado 

um Sistema de Informação Geográfica – SIG no qual foi possível integrar, numa única 
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base de dados, informações geoespaciais provenientes de dados cartográficos 

disponíveis no Sistema de Informações Geográficas de Santa Catarina (SIGSC) e 

fornecidos pelo município de Águas Mornas, elencados abaixo: 

 

• Base hidrográfica oficial de Santa Catarina (Secretaria de Estado do 

Desenvolvimento Econômico Sustentável - SDE); 

• Ortofotocartas (SDE); 

• Modelo Digital de Terreno – MDT (SDE); 

• Zoneamento do Plano Diretor de Águas Mornas; 

• Imagens orbitais do software Google Earth Pro e da ESRI; 

• Pontos de interesse obtidos in loco com equipamento GPS. 

 

Com essa base unificada no Sistema de Coordenadas SIRGAS 2000, foi 

possível combinar as informações, através de algoritmos de manipulação, para gerar 

os mapeamentos de interesse, assim como consultar, recuperar, visualizar e plotar o 

conteúdo da base de dados georreferenciados. 

5.2 Áreas de Preservação Permanentes – APPs 

Para a definição das Áreas de Preservação Permanentes – APPs utilizou-se 

os termos da Lei Federal n° 12.651/2012, como descrito no Capítulo 4.  

Para o mapeamento de APPs relacionadas a corpos hídricos naturais, 

(nascentes e cursos d’águas), e de APPs associadas à declividade e topo de morro, 

foi utilizada a base disponibilizada pelo Sistema de Informações Geográficas de Santa 

Catarina (SIGSC), com uso de dados vetoriais e matriciais de alta qualidade. 

Realizou-se a verificação destes dados a campo na vistoria efetuada no mês 

de março de 2022, através do caminhamento na área de estudo com uso de mapas 

elaborados em escritório e equipamento de navegação marca Garmin GPSMAP 64s, 

com coleta de pontos de interesses georreferenciados. 

Para a geração das APPs de nascente e cursos d’águas foi utilizado programa 

de SIG com a ferramenta buffer, a qual cria uma área de entorno, considerando as 

faixas de proteção constantes na Lei Federal n° 12.651/2012. Para o cálculo da 

declividade utilizou-se a ferramenta slope, definindo os intervalos de interesse, sendo 

APP por declividade inclinação superior a 45°. 
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5.3 Áreas sujeitas à Riscos Geológicos 

Para a determinação das áreas sob risco geológico foi utilizado o 

mapeamento de áreas de risco realizado pelo Serviço Geológico do Brasil – CPRM, 

intitulado “Ação emergencial para reconhecimento de áreas de alto e muito alto risco 

a movimentos de massa e enchentes”, realizado em agosto de 2013. 

De forma complementar, foi utilizada a “Carta de Suscetibilidade a 

Movimentos Gravitacionais de Massa e Inundação”, elaborada para o município de 

Águas Mornas pela CPRM, em abril de 2017. É ressaltado nesta carta que seu uso 

preferencial deve ser para fins informativos, não sendo indicado para fins legais, e que 

o zoneamento de suscetibilidade (propensão ao desenvolvimento de um fenômeno 

ou processo em uma dada área) utilizado, enquadra-se num nível básico e não deve 

ser confundido com o de perigo (condição com potencial para a geração de perdas e 

danos num dado período de tempo; periculosidade ou perigosidade) tampouco com o 

de risco (uma medida da ameaça e das consequências [financeiras, bens, vidas] que 

esta poderá causar num dado intervalo de tempo).    

5.4 Bioma e vegetação 

Para definição da região fitoecológica e fitogeográfica do município, foram 

utilizados: Lei Federal nº 11.428, de 22 de dezembro de 2006 (Lei da Mata Atlântica); 

Manual Técnico da Vegetação Brasileira (IBGE, 2012); e o Inventário Florístico 

Florestal de Santa Catarina (IFFSC, 2013).   

6 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA EM ESTUDO 

6.1 Geologia e geomorfologia 

Segundo o mapeamento geológico do estado de Santa Catarina, elaborado 

pelo CPRM (2014), a geologia na área em estudo compreende duas formações: 

Depósitos Aluvionares e Complexo Águas Mornas. 

Os Depósitos Aluvionares representam as acumulações, dominantemente 

arenosas, e com cascalhos, siltes e argilas subordinadas, relacionados à ação direta 

da dinâmica dos rios e depositados nas calhas fluviais e planícies de inundação.  
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Já o Complexo Águas Mornas (NP2am), é formada no período Criogeniano, 

entre 850 e 635 milhões de anos. Consiste em uma associação de ortognaisses 

polifásicos constituída por paleossoma de natureza básica a intermediária 

(ortoanfibolitos, metagabros, metabasitos e metadioritos); ortognaisses quartzo-

monzoníticos, resultantes da fusão parcial da fração crustal primitiva, e uma fração 

neossomática caracterizada por uma massa monzogranítica que envolve os 

componentes anteriores, em diferentes proporções. Calcissilicáticas restritas, cinza-

escuro esverdeado, com bandamento fino, contínuo e regular. 

 

  
Figura 4. Unidades geológicas do município de Águas Mornas. 

 

6.2 Relevo 

A área em estudo está localizada no padrão de relevo denominado Planície 

de Inundação, ou Várzea (CPRM, 2017), caracterizada por uma das unidades do 

relevo de agradação (acumulação) atual. 

As Planícies de Inundação são superfícies sub-horizontais constituídas de 

depósitos arenosos ou areno-argilosos a argilosos, bem selecionados, situados nos 

fundos de vales. Apresentam gradientes extremamente suaves e convergentes em 
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direção aos cursos d’água principais. Terrenos imperfeitamente drenados nas 

planícies de inundação, sendo periodicamente inundáveis; bem drenados nos 

terraços. 

 

 
Figura 5. Padrões de relevo. 

6.3 Recursos hídricos 

A hidrografia do Estado de Santa Catarina foi subdividida em 10 Regiões 

Hidrográficas para planejamento e gerenciamento dos recursos hídricos, de acordo 

com a Lei Estadual nº 10.949/1998. 

O município de Águas Mornas pertence a Região Hidrográfica Litoral Centro 

(RH08). A RH08 abrange quatro bacias hidrográficas formadas pelos rios Tijucas, 

Biguaçu, Rio Cubatão e Madre, englobando a área total, ou parcial, de 22 municípios 

catarinenses. 

Mais especificamente, o município de Águas Mornas está totalmente inserido 

na bacia do rio Cubatão do Sul, e dentro do seu limite territorial existem 

18 sub-bacias hidrográfica, conforme é mostrado na figura 4. 

A área em estudo está inserida na sub-bacia hidrográfica do rio Forquilhas, 

ou Caldas do Norte, com superfície total aproximada de 45,53 km². O rio principal 
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desta sub-bacia, rio das Forquilhas, faz extrema com a região norte da área em 

análise. 

 
Figura 6. Sub-bacias hidrográficas do município de Águas Mornas. 

 

Tabela 1. Sub-bacias hidrográficas do município de Águas Mornas. 

Bacia Hidrográfica Sub-bacia Hidrográfica Área (km²) 

Rio Cubatão do Sul 

Rio do Miguel 51,893 

Rio Forquilhas / Caldas do Norte 45,535 

Rio dos Porcos 42,704 

Rio dos Bugres 33,446 

Primeira Linha 31,057 

Rio Novo 28,403 

Rio do Salto 23,378 

Rio das Antas 18,783 

Rio do Gaspar 18,240 

Rio do Engano 17,243 

Ribeirão Vermelho 12,031 

das Cabeceiras do Rio Capivari 2,157 

Rio das Águas Claras 0,656 

Rio Braço Do Norte 0,533 

Rio das Antas 0,525 

Rio Vargem do Braço 0,130 

Rio da Vargem dos Pinheiros 0,006 

Rio Vermelho 0,004 

 



Estudo para Verificação de Área de Preservação Permanente – APP | N° 02 

Águas Mornas/SC 

 

Página 12 de 34 

        

6.4 Solos 

Os tipos de solos encontrados no município de Águas Mornas, segundo o 

mapa do Levantamento de Reconhecimento dos Solos de Santa Catarina (EMBRAPA, 

1998), são: Argissolo Vermelho-Amarelo, Cambissolo Háplico, Cambissolo Húmico, 

Gelissolo Háplico e Neossolo Litólico. 

Na área em estudo, ocorre o Argissolo Vermelho-Amarelo com a seguinte 

denominação: 

• Argissolo Vermelho-Amarelo Álico Tb A moderado, textura argilosa, fase 

floresta tropical perenifólia, relevo ondulado – Pva1. 

 

 
Figura 7. Tipos de solos com ocorrência em Águas Mornas/SC. 

 

De acordo com o levantamento dos Solos de Santa Catarina, (EMBRAPA, 

2004), os argissolos vermelho-amarelos compreendem solos minerais, não 

hidromórficos, com horizonte B textural, em geral vermelho-amarelo ou bruno-

avermelhado, sob horizonte A moderado, ou proeminente. Abrangem desde solos 

com mais de 2,0 metros de profundidade (muito profundos), até perfis com pouco mais 

de 50 centímetros (pouco profundos), e desde moderadamente até acentuadamente 

drenados. 
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O Argissolo Vermelho-Amarelo Álico Tb A moderado (Pva1), as principais 

limitações ao uso agrícola dizem respeito à baixa fertilidade natural e aos elevados 

teores de alumínio trocável. O relevo também, em algumas áreas, dificulta um melhor 

aproveitamento destes solos, mas, como apresentam propriedades físicas bastante 

favoráveis, podem ser utilizados nas áreas menos declivosas, apesar de necessitarem 

de práticas conservacionistas intensivas e requererem grandes quantidades de 

corretivos e fertilizantes. São utilizados com pastagem nativa e em menor escala com 

cultivos de mandioca, fumo e milho. 

6.5 Pluviosidade 

O Atlas Pluviométrico do CPRM é uma ação dentro do programa de 

Levantamentos da Geodiversidade que tem por objetivo reunir, consolidar e organizar 

as informações sob chuvas obtidas na operação da rede hidrometeorológica nacional. 

Dentre os vários objetivos do projeto Atlas Pluviométrico, destaca-se, a 

definição das relações intensidade-duração-frequência (IDF). Essas relações serão 

estabelecidas para os pontos da rede hidrometeorológica nacional que dispõe de 

registros contínuos de chuva, ou seja, estações equipadas com pluviógrafos ou 

estações automáticas. 

As relações Intensidade Duração e Frequência são importantíssimas na 

definição das intensidades de precipitação associadas a uma frequência de 

ocorrência, as quais serão utilizadas no dimensionamento de diversas estruturas de 

drenagem pluvial ou de aproveitamento dos recursos hídricos. 

Também podem ser utilizadas de forma inversa, ou seja, estimar a frequência 

de um evento de precipitação ocorrido, definindo se o evento foi raro ou ordinário. 

Foram utilizados os registros de precipitações diárias máximas por ano hidrológico da 

estação pluviométrica ETA-CASAN MONTANTE, operada pela EPAGRI/ANA. Esta 

estação está localizada no município de Palhoça, aproximadamente a 11 km da sede 

do município de Águas Mornas. Os valores das precipitações máximas ocorridas em 

Águas Mornas entre o ano de 2010 e 2015 estão na tabela a seguir. 
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Tabela 2. Valores das precipitações máximas diárias entre o ano de 2010 e 2015. 

Ano Data 
Precipitação 

máxima Diária (mm) 

2010 19/05/2010 148,2 

2011 23/01/2011 116,5 

2012 01/01/2012 48,1 

2013 21/03/2013 108,6 

2014 09/03/2014 122,6 

2015 24/07/2015 102,2 

 

A pluviosidade média anual para o município de Águas Mornas, período 

registrado entre os anos de 1977 e 2006, apresenta uma média anual abaixo de 1.900 

mm para a região do povoado Queçaba, e acima de 1.900 mm anual para a região do 

povoado Rio Novo (CPRM, 2017). 

 

  
Figura 8. Precipitações médias anuais para Águas Mornas/SC (CPRM, 2017). 
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Figura 9. Registro gráfico da precipitação (hietogramas) média mensal para Águas Mornas/SC (CPRM, 2017). 

 

* Médias mensais estimadas a partir das isoietas de médias mensais. 
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6.6 Flora e vegetação 

6.6.1 Caracterização fitoecológica 

A Floresta Ombrófila Densa, ou Floresta Tropical Pluvial, localizada no bioma 

Mata Atlântica, é considerada a mais complexa e heterogênea formação florestal da 

Região Sul do país, que cobria originalmente no estado de Santa Catarina uma área 

de 29.282 km², equivalente a 31% de sua superfície (KLEIN, 1978). Apresenta, além 

de sua grande diversidade biológica, árvores de grande porte, subosque denso, 

abundância de epífitas e lianas (IBGE, 2012). 

Em Santa Catarina, a Mata Atlântica situa-se abaixo do trópico de capricórnio, 

sob clima temperado úmido de verão quente, de acordo com sistema de Köppen. 

Nessa latitude, o fotoperíodo e a inclinação dos raios solares que chegam à superfície 

determinam padrões de luminosidade diferentes das condições tropicais, o que, aliado 

à chegada de massas polares que ocasionam geadas no inverno, resultam em 

condições diferenciadas das regiões tropicais, ainda que possibilitem o 

desenvolvimento de florestas pluviais exuberantes, com diversas sinúsias e ricas em 

epífitos e lianas. 

Segundo Klein (1978), o estado de Santa Catarina é formado pelo Bioma Mata 

Atlântica, o qual é subdividido em sete Regiões Fitoecológicas. Dentre as diferentes 

formações vegetacionais, destacam-se: Floresta Ombrófila Densa, Floresta Ombrófila 

Mista, Floresta Estacional Decidual e Campos Naturais, além da existência de 

Floresta de Faxinais, Floresta Nebular e Litorânea. 
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Figura 10. Regiões fitoecológicas de Santa Catarina. Fontes: Klein, 1978 e IFFSC, 2013. 

 

De acordo com o Manual Técnico da Vegetação Brasileira (IBGE, 2012), a 

Floresta Ombrófila Densa (FOD), na faixa de latitude entre 24°S e 32°S, está 

subdividida em 5 formações vegetacionais, segundo as variações ambientais ao longo 

de um gradiente topográfico, sendo: 

• Formação Aluvial: não condicionada topograficamente e apresenta sempre 

ambientes repetitivos, dentro dos terraços aluviais dos flúvios; 

• Formação das Terras Baixas: situada em áreas de terrenos sedimentares do 

terciário/quaternário-terraços, planícies e depressões aplanadas não 

suscetíveis a inundações, distribuída de 5 m até 30 m de altitude; 

• Formação Submontana: situada nas encostas dos planaltos e/ou serras, em 

altitudes de 30 m até 400 m; 

• Formação Montana: situada no alto dos planaltos e/ou serras, de 400 m até 

1.000 m de altitude; 

• Formação Alto-Montana: situada acima dos limites estabelecidos para a 

formação montana. 
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Figura 11. Perfil esquemático da Floresta Ombrófila Densa – FOD. Fonte: IBGE, 2012. 

 

6.6.2 Caracterização fitoecológica local 

O município de Águas Mornas está inserido em duas regiões fitoecológicas 

(KLEIN, 1978), das sete existentes no estado de Santa Catarina: Floresta Ombrófila 

Densa, que representa 80,9% da superfície do município, e a Floresta de Faxinais, 

equivalente a 19,1% de sua superfície. 

 
Figura 12. Regiões fitoecológicas presentes em Águas Mornas/SC. 

 

Na Floresta Ombrófila Densa (FOD) presente em Águas Mornas, com base 

no seu relevo e cotas altimétricas, predominam duas formações vegetacionais: 

Submontana e Montana. 
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A Floresta Ombrófila Densa Submontana ocorre em altitudes que variam de 

30 a 400 metros e estende-se ao longo das encostas ou escarpas, possuindo solos 

medianamente profundos. Sua principal característica está relacionada ao alto porte 

dos fanerófitos, podendo ser observados indivíduos com mais de 30 metros de altura. 

Em função da variabilidade das condições ambientais, sua composição apresenta-se 

bastante heterogênea. É a formação que apresenta a maior riqueza de espécies 

(KLEIN, 1978). 

A Floresta Ombrófila Densa Montana ocupa geralmente o alto das escarpas 

das serras, bem como as diversas ramificações das mesmas, abrangendo altitudes 

entre 400 e 1.000 metros, aproximadamente. O dossel da floresta apresenta-se 

uniforme, variando em torno de 20 metros de altura. Esta formação é representada 

por ecótipos relativamente finos com casca grossa e rugosa, folhas miúdas e de 

consistência coriácea. Embora sejam observadas diferenciações florísticas, 

estruturalmente as formações Montana e Submontana são muito semelhantes. 

Já as Florestas de Faxinas, ou áreas de caívas, conforme Sistema Faxinal e 

áreas de caíva (2018), são áreas remanescentes da Floresta Ombrófila Mista (FOM) 

de tamanhos variados, que foram manejadas, historicamente, pela extração da erva-

mate e práticas de extração de madeira junto com a criação de animais. O sistema 

faxinal caracteriza a região Centro-Sul do Estado do Paraná e na porção de Santa 

Catarina marcada pelo Contestado. 

Na área em estudo, com cotas variando entre 55 e 65 metros, a flora está 

associada à Floresta Ombrófila Densa Submontana. De acordo com a classificação 

dos tipos de vegetação do Brasil (IBGE, 2017), que correlaciona a vegetação original 

a diferentes usos do solo, a área está situada completamente na tipologia: Área 

antrópica predominante com Influência urbana (Iu) associada à Floresta Ombrófila 

Densa (D) – Sigla “Iu.D”. 

Na figura 9, são apresentados os tipos de vegetação do Brasil (IBGE, 2017) 

para a área de estudo, e, na figura 10, a estimativa aproximada do uso e cobertura do 

solo divididas em três categorias: área urbanizada, vegetação herbácea/arbustiva e 

vegetação arbórea/florestal.  

A análise ocorreu a partir da verificação de imagens mais recentes obtidas 

junto ao programa Google Earth Pro (2021) e da campanha realizada em março de 

2022. 
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Figura 13. Tipos de vegetação associadas à área em estudo para o ano de 2022. Adaptado de IBGE, 2017. 

 

  
Figura 14. Uso e cobertura do solo da área em estudo. 
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As superfícies estimadas para o uso e coberta do solo da localidade, foram: 

área urbanizada, 9.453,71 m² (43,2% do total); vegetação herbácea e arbustiva com 

9.549,21 m² (43,6% do total); e vegetação arbórea/florestal, em 2.878,78 m² (13,2%). 

 

Tabela 3. Uso e cobertura do solo da área em estudo. 

Área em Estudo Área (m²) 
Porcentagem 

do total (%) 

Área urbanizada 9.453,71 43,2% 

Vegetação herbácea e arbustiva 9.549,21 43,6% 

Vegetação arbórea / florestal 2.878,78 13,2% 

Área Total Zoneamento APP 21.881,70 100,0% 

 

 

 

Figura 15. Porção urbanizada localizada na área em estudo. 

 

 

Figura 16. Uso urbano predominantemente residencial na área em estudo. 
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Figura 17. Ocupação da APP com manutenção de solo permeável. Rio das Forquilhas ao fundo. 

 

 

 

Figura 18. Região da área em estudo com predominância de vegetação herbácea e arbustiva. 

 

 

Figura 19. Vegetação arbórea e florestal localizada na periferia da área em estudo. 
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7 DELIMITAÇÃO DE APP – LEI FEDERAL N° 12.651/2012 

7.1 Presença de cursos d’águas e nascentes  

Na área em estudo, formada pela poligonal definida como APP pelo Plano 

Diretor com área total de 21.881,70 m², a superfície ocupada por APP hídrica, 

conforme a Lei Federal n° 12.651/2012, foi calculada em 14.407,83 m² (65,8% do 

total).  

Foram consideradas APP com faixas marginal de 30 metros para cursos 

d’águas com até 10 metros de largura, faixa marginal de 50 metros para cursos 

d’águas de 10 a 50 metros de largura, e raio de 50 metros para o entorno de nascentes 

(Art. 4°, Lei 12.651/2012). 

A APP hídrica considerada na área em estudo está relacionada com a faixa 

de proteção com 50 metros do rio Forquilhas, ou Caldas do Norte, que apresenta 

largura acima de 10 metros de largura. Não são registrados outros cursos d’águas ou 

nascentes. 

 

Tabela 4. Superfície de APP hídrica de acordo com o código florestal e seu percentual em relação ao 
total da área. 

Área em Estudo Área (m²) 
Porcentagem 

do total (%) 

Área com APP hídrica (rio Forquilhas/Caldas 

do Norte) 14.407,83 
 

65,8% 
 

Área Total em Estudo 21.881,70 100,0% 
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Figura 20. APPs existentes na área em estudo, de acordo com o código florestal (Lei n° 12.651/12). 

 
Figura 21. Rio das Forquilhas visto da ponte situada na rodovia BR-282, ao lado da área em estudo. 

7.2 APPs de declividade e topo de morro 

A área em estudo apresentou uma pequena superfície com declividade acima 

de 45°, aproximadamente 26,00 m², representando 0,1% da área total. 

Para a análise de topo de morro, como estabelece o Código Florestal, é 

necessário que o morro tenha mais de 100 metros definido pelo ponto de sela mais 

próximo da elevação e ter declividade maior que 25°.  
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No morro adjacente à área em estudo com cota de 120 metros, possui ponto 

de sela de 50 metros, portanto, sem incidência de APP de topo de morro. 

   
Figura 22. Mapa hipsométrico. 

 

Tabela 5. Superfície de APP de declividade e topo de morro de acordo com o código florestal e seu 
percentual em relação ao total da área. 

Área de Estudo Área (m²) 
Porcentagem 

do total (%) 

APP de declividade (≥ 45°) 26,00 0,1% 

APP de topo de morro 0,00 0,0% 

Área com APP declividade/topo de morro 26,00 0,1% 

Área Total em Estudo 21.881,70 100,0% 
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Figura 23. Classes de declividades incidentes na área em estudo. 

 

Para análise da declividade foram elaboradas quatro classes de declividade, 

com indicações prévias para ocupação do solo, considerando não estarem situadas 

em APPs ou em áreas mapeadas sujeitas a riscos geológicos:  

• Classe 1 - 0 a 17° (18.997,36 m² / 86,8% do total): apta à ocupação; 

• Classe 2 - 17 a 25° (2.010,46 m² / 9,2% do total): apta à ocupação. 

Possibilidade de ocupação condicionada à execução de estudos geológicos-

geotécnicos (Lei Federal n° 6.766/1979); 

• Classe 3 - 25 a 45° (847,88 m² / 3,9% do total): área de uso restrito (Art. 11, 

Lei Federal n° 12.651/2012), com maior propensão ao desenvolvimento de 

processos geodinâmicos diversos (JÚNIOR; CABRAL, 2019); 

• Classe 4 - 45° (26,00 m² / 0,1% do total): Área de Preservação Permanente 

(Lei Federal n° 12.651/2012). 

 

7.3 Riscos geológicos 

A ocupação urbana no município de Águas Mornas ocorreu principalmente 

sobre as planícies aluvionares, as quais são áreas naturalmente sujeitas a processos 



Estudo para Verificação de Área de Preservação Permanente – APP | N° 02 

Águas Mornas/SC 

 

Página 27 de 34 

        

de inundação. As atividades rurais, por sua vez, ocuparam de forma disseminada as 

encostas de relevo montanhoso formado pelas rochas da unidade proterozóica onde 

os depósitos coluvionares possuem potencial para processos de rastejo, 

escorregamentos planares do tipo solo/solo, além de corridas de lama e detritos. 

Na história recente do município, foram registrados eventos associados a 

escorregamentos de solo com bloqueio de vias e inundações parciais na área urbana, 

nos anos de 2008 e 2010. 

Segundo o documento técnico da CPRM (2013), “Ação emergencial para 

reconhecimento de áreas de alto e muito alto risco a movimentos de massa e 

enchentes”, não há locais mapeados sob riscos geológicos nas imediações da área 

em estudo, considerando um raio de 600 metros, para as três categorias levantadas: 

enxurrada/corridas de lama; inundação; e escorregamento planar solo. 

De acordo com a “Carta de Suscetibilidade a Movimentos Gravitacionais de 

Massa e Inundação”, também elaborada pela CPRM (2017), que apresenta um 

zoneamento de suscetibilidade com fins informativos e consultivos ao município de 

Águas Mornas, a área em estudo apresenta alta propensão para inundação. 

 

 
Figura 24. Zoneamento de suscetibilidade para movimentos gravitacionais de massa e inundação (CPRM, 2017), 

para a área em estudo. 
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Vale ressaltar que o estado de Santa Catarina tem em seu histórico diversos 

eventos climáticos, que oscilam entre inundações e estiagem, com destaque para a 

influência dos fenômenos do El ninõ e La Ninã (GONÇALVES, 2017; GOTADO et al., 

2018).  

O Índice de Anomalia de Chuva (IAC), considerando o período de 1976 a 2015 

na região litoral centro (R8), a qual inclui Águas Mornas, apresenta variação entre 

períodos muito secos a muito chuvosos, sendo que períodos muitos chuvosos 

caracterizaram os últimos anos do período destacado (GONÇALVES, 2017), 

conforme figura abaixo. 

 

Figura 25. Índice de Anomalia de Chuva (IAC) anual elaborado por Gonçalves (2017) 

8 CONCLUSÕES 

O estudo para verificação de Área de Preservação Permanente, com base na 

Lei Federal nº 12.651/2012, em área situada do município de Águas Mornas/SC, 

zoneamento denominado Áreas Especiais de Interesse Ambiental, subdivisão Área 

de Preservação Permanente, estimou nesta localidade a ocorrência de APP hídrica e 

de declividade em 14.433,83 m², 66,0% do total (Figura 26). 

Como restrições ambientais, foram destacadas quatro condicionantes: 

declividade entre 25° e 45°, suscetibilidade alta à inundação, suscetibilidade alta à 

movimento de massa e reserva legal. Destas, apenas as duas primeiras incidem na 

área em estudo com superfície de 5.560,38 m² (25,41% do total), descontada a 

sobreposição de APPs (Lei nº 12.651/2012). 
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Tabela 6. Áreas de Preservação Permanentes incidentes na área em estudo. 

ÁREA DE PRESERVAÇÃO 
PERMANENTE - APP 

Área Total (m²) 
Área sem 

sobreposição 
(m²) 

Porcentagem 
do Total (%) 

APP Nascente 0,00 0,00 0,00 

APP Curso d'água 14.407,83 14.407,83 65,84 

APP Declividade acima de 45° 26,00 0,00 0,00 

TOTAL de APP  14.433,83 14.407,83 65,84 

RESTRIÇÕES AMBIENTAIS Área Total (m²) 
Área sem 

sobreposição 
(m²) 

Porcentagem 
do Total (%) 

Declividade entre 25° e 45° 847,88 0,00 0,00 

Suscetibilidade Alta à 
Inundação  16.942,24 5.560,38 25,41 

Suscetibilidade Alta a 
Movimento de Massa  0,00 0,00 0,00 

Reserva Legal 0,00 0,00 0,00 

TOTAL DE RESTRIÇÕES 17.790,12 5.560,38 25,41 

TOTAL 32.223,95 19.968,21 91,26 

 

Embora não ocorram áreas mapeadas com risco geológico no levantamento 

do ano de 2013 do Serviço Geológico Brasileiro – CPRM, denominado “Ação 

emergencial para reconhecimento de áreas de alto e muito alto risco a movimentos 

de massa e enchentes”, a área em estudo está situada, de acordo com a “Carta de 

Suscetibilidade a Movimentos Gravitacionais de Massa e Inundação” (CPRM, 2017), 

em área com propensão alta a inundação. 

Segundo a nota técnica da Carta de Suscetibilidade, os mapeamentos 

realizados possuem caráter informativo e consultivo, devendo ser vistos como base 

para que as prefeituras possam instrumentalizar ações de planejamento e gestão 

territorial e de prevenção de desastres. 

Com os resultados do estudo realizado, verificou-se que a área analisada 

apresenta mais de oitenta por cento da cobertura vegetal nativa descaracterizada em 

decorrência da ação antrópica, considerando o uso urbano com predomínio de 

edificações residenciais, e a manutenção de vegetação de baixo porte, não florestal. 

Na área predominam a declividade abaixo de 17º, de maior aptidão de uso, 

ficando áreas com declividade acima de 25º, de menor aptidão, próximas à calha do 

rio das Forquilhas. 

Segundo a Lei Federal nº. 12.651/2012 (Código Florestal): 

“Consideram-se, ainda, de preservação permanente, quando declaradas de 
interesse social por ato do Chefe do Poder Executivo, as áreas cobertas com 
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florestas ou outras formas de vegetação destinadas a uma ou mais das 
seguintes finalidades: 

“I - conter a erosão do solo e mitigar riscos de enchentes e deslizamentos de 
terra e de rocha; 

II - proteger as restingas ou veredas; 

III - proteger várzeas; 

IV - abrigar exemplares da fauna ou da flora ameaçados de extinção; 

V - proteger sítios de excepcional beleza ou de valor científico, cultural ou 
histórico; 

VI - formar faixas de proteção ao longo de rodovias e ferrovias; 

VII - assegurar condições de bem-estar público; 

VIII - auxiliar a defesa do território nacional, a critério das autoridades 
militares. 

IX - proteger áreas úmidas, especialmente as de importância internacional.” 

 

Da mesma forma, o código florestal ainda define as áreas urbanas 

consolidadas, estabelecendo os seguintes critérios para essa classificação: 

“a) estar incluída no perímetro urbano ou em zona urbana pelo plano diretor 
ou por lei municipal específica;    

b) dispor de sistema viário implantado;    

c) estar organizada em quadras e lotes predominantemente edificados;    

d) apresentar uso predominantemente urbano, caracterizado pela existência 
de edificações residenciais, comerciais, industriais, institucionais, mistas ou 
direcionadas à prestação de serviços;    

e) dispor de, no mínimo, 2 (dois) dos seguintes equipamentos de 
infraestrutura urbana implantados:    

1. drenagem de águas pluviais;    

2. esgotamento sanitário;    

3. abastecimento de água potável;    

4. distribuição de energia elétrica e iluminação pública; e    

5. limpeza urbana, coleta e manejo de resíduos sólidos.” 

 

Embora os elementos existentes na área não a definam integralmente como 

Área de Preservação Permanente, o indicativo da carta de suscetibilidade para 

ocorrência de inundação, mesmo em caráter informativo, pressupõe a adoção de 

condições específicas para o uso do solo, possivelmente mais restritivas. 

A urbanização, na medida em que se edificam novas construções, passam 

por processos específicos de aprovação de projetos, que devem necessariamente 

respeitar as faixas de proteção das APPs, sendo o licenciamento ambiental e a 

obtenção de alvarás de construção instrumentos para a ocupação do espaço urbano. 
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9 MAPA FINAL: APP E RESTRIÇÕES AMBIENTAIS 

 
Figura 26. Mapa final: APP e restrições para a área de estudo. 
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