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1. APRESENTAÇÃO 

Este trabalho foi produzido a partir da dissertação elaborada durante o Mestrado em 

Tecnologias Ambientais: Diagnósticos de Usos Incompatíveis na Zona Rural do Município de 

Arapiraca – AL no Período de 2006 a 2017: uma análise jurídica à luz do ordenamento 

urbano-ambiental.  

O objetivo foi realizar um diagnóstico da ocupação desordenada da zona rural do 

Município de Arapiraca-AL, no período da pesquisa, como também identificar as principais 

causas de irregularidades advindas da ocupação ilegal dessas áreas. A partir disso, descreveu-

se parâmetros legais, áreas de proteção e uso especial, levantou-se dados sobre a extensão das 

áreas rural e urbana do Município, bem como dos usos e ocupações. 

A autora da dissertação, a mestranda Lorena de Medeiros Barros Melo, há seis anos é 

procuradora municipal e lotada na subprocuradoria de ações urbanísticas e ambientais do 

município estudado, formada em Direito pelo Centro Universitário das Faculdades 

Metropolitanas Unidas na cidade de São Paulo (UniFMU - SP), possui especializações em 

Direito Ambiental e Urbanístico e em Advocacia Imobiliária, Urbanística, Registral e 

Notarial, assim como já exercia atividade profissional na seara em apreço, à frente do jurídico 

do órgão ambiental estadual e na atividade de docência. 

A motivação para a realização do trabalho sobre o tema foi a percepção diária sobre 

os reflexos dos usos indevidos para a população em geral e para a gestão municipal eficiente, 

que vivenciam a recorrente busca da regularização fundiária de áreas sob a dimensão do título 

de posse (jurídica), mas sem a visão macro das dimensões e problemas urbanos, ambientais e 

sociais das ocupações ilegais. 

Os mapas temáticos foram produzidos a partir de arquivos digitais de polígonos de 

parcelamentos do solo com fins urbanos aprovados, dos perímetros urbanos já vigorados no 

território, bem como a partir do mapeamento e classificação de uso do solo e cobertura 

vegetal, com tratamento de imagens do satélite Landsat e do Google Eatrh, atividades de 

campo e uso de informações do departamento de geoprocessamento da Prefeitura, atos de 

autorizações urbano-ambientais municipais e os parâmetros legais existentes. 
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2. O PRODUTO 

Os mapas temáticos são a expressão visual de uma situação fática, na qual imagens 

são capturadas, principalmente, por satélite, gerando a representação macro de informações 

geográficas do espaço desejado e com a ênfase temática pretendida.  

No caso da dissertação em comento, deu-se maior relevância a informações 

urbanísticas e ambientais.  Para o mapeamento de uso do solo e cobertura vegetal do 

Município de Arapiraca foram utilizadas duas cenas das imagens de satélite Landsat, sendo a 

primeira referente ao Landsat 5, Sensor TM, relativo a órbita 215 e ponto 67, e data de 

registro em 12 de julho de 2006. A segunda diz respeito ao satélite Landsat 8, Sensor OLI, 

pertinente a órbita 215 e ponto 67, e data de registro em 12 agosto de 2016. Ambas com 

resolução espacial de 30 metros, obtidas através da página eletrônica do Instituto Nacional de 

Pesquisas Espaciais (INPE). Para o tratamento das referidas imagens foi utilizado o software 

livre QGIS versão 2.18. 

Posteriormente, foi realizada a composição colorida RGB das duas cenas, nas 

seguintes ordens: 5-4-3 para a do Landsat 5 e  6-5-4 para a do Landsat 8, obtendo-se cores 

que realçassem as feições da superfície, auxiliando na interpretação das classes de uso e 

cobertura do solo. A partir disso, foi realizada a correção geométrica de ambas imagens de 

satélite, assumindo como referência mosaico de imagens de satélite Landsat 5, devidamente 

ortorretificadas e, cedidas pelo Instituto do Meio Ambiente de Alagoas. 

Para auxiliar a identificação e balizamento das feições da área de estudo, foram 

realizadas atividades de campo utilizando aparelho receptor de sistema de navegação por 

satélite (GPS), modelo Garmin e-trex 30, além de imagens disponíveis no Google Earth de 

alta resolução espacial para os referidos anos. Isto permitiu aprofundar a acurácia durante o 

processo de interpretação das respectivas classes, uma vez que foi adotada como critério de 

classificação a chave de identificação e/ou elementos clássicos de interpretação como 

tonalidade, cor, textura, tamanho, forma, sombra, altura, padrão e localização, proposta por 

Florenzano (2011). Após todo o mapeamento foi realizada a mensuração das referidas classes 

obtendo assim as suas respectivas áreas, bem como a elaboração dos mapas temáticos. 

Para nortear a produção dos mapas foram utilizados parâmetros legais para indicação 

dos usos incompatíveis e confecção das camadas correspondentes, em razão das restrições 

legais ambientais. As leis federais prescrevem os limites ambientais e as normas para 

atendimento da função social da propriedade e da cidade, em especial as definições do Código 

Florestal Brasileiro sobre Área de Preservação Permanente, Remanescentes de Vegetação 
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Nativa e Áreas com Declividade Superior a 45° (BRASIL, 2012). Já as leis municipais 

vigentes regram algumas restrições ambientais complementares como os percentuais de áreas 

verdes de parcelamentos. A sobreposição de camadas confeccionadas com os atributos legais 

permitiu, assim, descrever os resultados. 

Outrossim, utilizou-se informações do departamento de geoprocessamento da 

Prefeitura. Tendo em vista que a base digital geoprocessada dos mapas anexos ao Plano 

Diretor não foi encontrada, apenas em formato de imagem, a confecção dos arquivos shapefile 

disponibilizados foram georreferenciados sobre a base cartográfica de Arapiraca, utilizando 

referências identificáveis nas duas bases (cruzamentos de avenidas, pontos nodais, limites de 

bairro, etc.). A partir disso, foi realizada a fotointerpretação das camadas do plano com a base 

oficial georreferenciada de Arapiraca, resultando como produto o redesenho das camadas em 

uma aproximação. Foram disponibilizados, ainda, arquivos digitais dos polígonos dos 

parcelamentos do solo com fins urbanos aprovados no período indicado nas áreas da zona 

rural e áreas de transição rural-urbana, bem como dos perímetros urbanos aprovados em lei no 

período da pesquisa.  

Assim, os mapas revestem-se de grande aplicabilidade no estudo e se constituem em 

acervo a servir de base para análises e tomadas de decisões sobre a importância e controle que 

se pretenda dar à zona rural e expansão planejada da zona urbana da cidade, considerando os 

usos que se pretenda estimular ou não. 

 

3. RELEVÂNCIA SOCIAL E ECONÔMICA 

O produto demonstra sua relevância social e econômica por se apresentar como 

instrumento que retrata uma realidade de áreas cujas ocupações e atividades exercidas 

refletem a tendência da economia e perfil social local. 

O Município de Arapiraca tem papel singular e relevante a nível estadual, na medida 

em que tem uma área central de influência geográfica sobre a região, sendo um centro 

comercial do Estado. Apesar de possuir uma economia predominantemente rural marcada por 

um sistema de produção mini fundiário, baseado na agricultura familiar, de subsistência, 

associado à diversidade de culturas e criações (OLIVEIRA, 2007; FIRMINO, 2016; FGV, 

2018), e possuir dados de que 26 comunidades rurais são responsáveis por 80% da produção 

que abastece o Estado (ROMÃO et al., 2008), os mapas apoiam a pesquisa na demonstração 

de que essa zona rural sofreu redução, ao passo que a zona em expansão urbana não foi 

submetida a planejamento. Assim como áreas de interesse ambiental protegidas por lei. 
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Pode-se observar que a redução da zona rural pós-perímetro, foi mais acentuada no 

uso de vegetação e uso de lavoura, enquanto que as áreas de pastagem, urbano rarefeito e 

urbanizada obtiveram aumento e passaram a ser registradas áreas de uso para loteamento, sítio 

industrial, vegetação capoeira e campo sujo. Além disso, pela comparação, observa-se que o 

aumento da área de pastagem foi mais notório nas áreas das franjas entre os perímetros 

urbanos de 2006 e 2016, o que se pode supor tratar, na realidade de áreas de especulação 

imobiliária, mas identificadas pela análise de satélite como pastagens (SOUZA, 2003; 

AMARO, 2016). Nota-se, ainda, que algumas áreas antes caracterizadas como de solo 

exposto, no período seguinte tornaram-se urbanas ou de uso industrial, o que também pode 

indicar o futuro uso das áreas caracterizadas em 2016 como solo exposto, de vegetação 

capoeira e de campo sujo, já que não são destinadas especificamente a alguma atividade 

agropecuária.  

O mapeamento do uso do solo da zona rural demonstra ainda que esta área, a partir 

do perímetro 2006 sofreu uma redução de 4.053,99 ha, enquanto houve um crescimento de 

usos urbanos de 265,5 ha, entre os usos urbano rarefeito, urbanizado, loteamento e indústria. 

Se incluídos os usos do solo exposto, capoeira, campo sujo e pastagem, como áreas 

potencialmente urbanas, o salto seria para 3.619,55 ha, aproximando-se da extensão de 

redução da zona rural.  

Em paralelo, de acordo com dados do IBGE, esse mesmo período foi marcado pela 

redução em 87% da área total dos estabelecimentos agropecuários, e com maior preocupação, 

o risco ao meio ambiente natural, tendo em vista os registros de redução das extensões de 

áreas com matas e florestas naturais com uso de Áreas de Preservação Permanente (APP) e de 

Reserva Legal (RL), correspondendo a uma diminuição de mais de 1.600ha de área (IBGE, 

2006; 2017). 

Em paralelo, o mapeamento permitiu, a partir da observação das legendas de usos 

urbanos (área urbanizada, urbano rarefeito e loteamento), uma visão macro do crescimento 

urbano desordenado ocorrido entre os períodos de 2006 e 2016, ano de aprovação do Plano 

Diretor e quando deveria ser revisado, respectivamente. Isso porque, demonstra que as 

alterações do perímetro não atenderam à realidade de usos e consistiram em mudar de lugar os 

vértices do polígono, sem quaisquer disposições sobre restrições de usos, planejamento dos 

serviços públicos demandados, nem sobre instrumentos urbanísticos de direcionamento e 

controle da ocupação do solo. Não se visualiza no levantamento um uso urbano intenso e 

consolidado que demandasse uma declaração de aumento da área urbana, isto é, apesar de 

crescente, o uso urbano já era e continua a ser disperso desde 2006. Prova disso é a 
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comparação entre os anos de 2006 e 2016 dos usos rurais às margens de todos os perímetros. 

Surge assim o questionamento sobre o interesse público na edição das referidas leis 

municipais. 

Na seara ambiental, os usos incompatíveis são agravados não somente pela violação a 

normas de âmbito federal e municipal, mas também pelo risco de dano ao patrimônio natural. 

As restrições intituladas como ambientais, consistiram nas Áreas de Preservação Permanente 

(APP’s) definidas pelo Código Florestal (BRASIL, 2012), nas Zonas Especiais de Interesse 

ambiental (ZEIA’s) oriundas do Plano Diretor e áreas verdes urbanas (ARAPIRACA, 2006; 

2011). 

A Legislação Federal em conjunto com a legislação local, definem as áreas de 

interesse ambiental com restrições de uso em razão de suas funções ambientais. Seguindo, 

assim, o disposto nos Art. 4º e ss. do Código Florestal de 2012 e Art.2º e ss. do Código 

Florestal de 1965 (nos casos de reservatórios artificiais construídos em sua vigência), no 

Código Municipal de Meio Ambiente e o Plano Diretor, pôde-se mapear as restrições de uso 

ambientais consistentes nas APP’s de corpos d´água naturais e artificiais, nascentes e áreas 

com declividade superior a 45º, algumas também previstas na legislação local e que, na 

oportunidade, são consideradas como parâmetro para identificar a restrição ambiental dos 

usos urbanos levantados. 

A partir do mapeamento das citadas restrições ambientais versus os usos urbanos da 

amostra levantada, permite-se visualizar usos para parcelamentos com fins urbanos em áreas 

de APP ou muito próximas destas, em 11 dos 28 empreendimentos da amostra. Destes 11 

empreendimentos, seis situaram suas áreas verdes urbanas próximas das APP’s ou ZEIA’s do 

terreno, em observância ao disposto no Art. 3º, inciso XX do Código Florestal e Art. 69 do 

Código Municipal de Meio Ambiente. Quanto aos demais, não se obteve informações sobre a 

localização ou mesmo se, de fato, foram reservadas.  

Impende ressaltar o contexto de três parcelamentos identificados, situados nos bairros 

Olho d’Água dos Cazuzinhas e Zélia Barbosa Rocha, próximo à zona Perucaba de Baixo, 

marcada pelo Plano Diretor por Zonas de Interesse Ambiental com objetivos de proteção e 

recuperação de mananciais e remanescentes de cobertura vegetal (ARAPIRACA 2006), a 

partir das quais se destaca o reservatório do DNOCS, mais tarde chamado de “Lago da 

Perucaba” (MELO, 2019) e que, nos termos do Código Florestal Brasileiro, também possui 

regime de uso especial de APP (BRASIL, 2012). 

Observa-se a relação das alterações do perímetro urbano e a expansão do bairro 

Massaranduba, segundo o perímetro de 2016, o bairro Massaranduba está inserido 
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integralmente na zona urbana, no entanto, de acordo com o perímetro de 2006, a porção 

urbana era mínima, aproximando-se de APP de encostas com declividade superior a 45º, 

protegidas com o fim de regular o manejo de bens como Serra da Mangabeira, dos Porcos, 

Corcunda e Morro Massaranduba (ARAPIRACA, 2006; BRASIL, 2012; MELO, 2019). 

Os resultados do estudo reafirmam, portanto, a hipótese lançada de que o Município 

de Arapiraca sofre consequências decorrentes do crescimento urbano desordenado, entre elas 

a redução negligente da zona rural e, juntamente, a vulnerabilidade de seu patrimônio natural.  

 

4. ADERÊNCIA 

Sob o enfoque no desenvolvimento, avaliação e aplicação de métodos voltados para 

o incremento da produção agropecuária e de sistemas conservacionistas de uso do solo, a 

dissertação, com apoio no produto gerado, aplica-se ao manejo e à conservação do solo, na 

medida em que permite a avaliação das causas de uso incompatível do solo, notadamente, 

áreas de interesse agropecuário e ambiental, bem como o monitoramento e recuperação 

destas. 

Em razão de a produção científica ter entre seus objetivos apropriar-se da realidade 

para melhor analisá-la e, posteriormente, produzir transformações, a discussão sobre os 

resultados do diagnóstico das ocupações ilegais na zona rural, além de possuir aspecto prático 

relevante, reveste-se de importância para o meio acadêmico e com repercussão 

multidisciplinar. Assim, conhecer o território da cidade e seus usos a partir da produção dos 

mapas temáticos é importante para estudos em disciplinas como direito ambiental e 

urbanístico, geografia urbana, urbanismo, sociologia, agronegócio e gestão pública. 

 

5. IMPACTO 

Os mapas, junto à dissertação, revestem-se de grande aplicabilidade por 

constituírem-se em acervo a servir de base para análises e tomadas de decisões sobre a 

importância e controle que se pretenda dar à zona rural, à preservação do meio ambiente local 

e à expansão planejada da zona urbana da cidade, considerando os usos que se pretenda 

estimular ou não.  

O estudo não somente alerta para redução da zona rural do município, cenário 

relevante da economia local, como também atenta os leitores e envolvidos na gestão do 
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território municipal para a ausência de planejamento nesse sentido e situação de risco do 

patrimônio natural. 

 

6. APLICABILIDADE 

O estudo mostrou-se eficiente para servir de fundamento para atos normativos de 

planejamento, zoneamento e, igualmente, atos de regularização, restringindo-se usos 

incompatíveis e incentivando-se os que promovam a atividade agropecuária e proteção 

ambiental na zona rural do Município de Arapiraca. 

 A partir da descrição de um diagnóstico sobre a situação dos usos e ocupações não 

permitidos, permite-se uma análise posterior e resolutiva, bem como sobre os efeitos disto na 

agropecuária e no meio ambiente e, sobretudo, sobre quais são as principais atividades 

responsáveis por essa desvalorização da zona rural, propondo-se uma visão macro e prévia 

dos problemas de infraestrutura, priorizando-se o planejamento, hoje desvirtuado pela mera 

execução de serviços. 

Ademais, quando do aprofundamento do planejamento do território, seja do 

município em questão seja de outros municípios, a metodologia aplicada para produção dos 

mapas poderá ser reaplicada, uma vez utilizadas as imagens tratadas, arquivos digitais e 

demais informações disponibilizadas.   

 

7. INOVAÇÃO 

O processo de planejamento municipal, por afetar o direito de propriedade e carecer 

atender a função social da cidade, as dimensões do desenvolvimento sustentável e à 

supremacia do interesse público, deve-se atentar a inovação ou conformação da realidade 

urbana e da preservação e recuperação do meio ambiente natural e rural, segundo uma 

concepção macro do território.  

Todavia, o que se viu no ambiente de estudo foi uma situação oposta, onde o uso 

desordenado de áreas e sem critérios foi a regra de ocupação do território, não havendo 

estudos ou produção de diagnósticos e retratos dessas áreas, notadamente sob um viés 

jurídico, para uma mudança de decisões e estratégias de gestão. Mesmo quando da 

oportunidade do Plano Diretor, não houve preocupação na produção de mapas palpáveis como 

instrumentos de uso diário, reproduzíveis nos principais sistemas de geoprocessamento. 

Igualmente, quando da decisão de modificação dos perímetros urbanos, não se cogitou do 
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levantamento proposto nos mapas em estudo, cuja análise permitiria retroceder na ampliação 

da zona urbana ou, ao menos, realiza-la segundo regras de uso adequadas à situação de fato. 

 

8. COMPLEXIDADE 

Inobstante a possibilidade de reaplicabilidade, o contexto da produção dos mapas e 

da dissertação que o fundamenta requerem a participação e olhar multidisciplinar para 

elaboração, uma vez que envolve o conhecimento técnico-jurídico associado a conceitos e 

técnicas de geografia e geoprocessamento, sem prejuízo do olhar sensível à história e 

realidade do mercado, do crescimento urbano, rural, econômico e social do objeto de estudo.   

 

9. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O estudo mostrou-se eficiente para servir de fundamento para atos normativos de 

planejamento, zoneamento e, igualmente, atos de regularização, restringindo-se usos 

incompatíveis e incentivando-se os que promovam a atividade agropecuária e proteção 

ambiental na zona rural do Município de Arapiraca. 

Do cruzamento dos dados mapeados do cenário da zona rural com os demais usos, 

pode-se verificar de modo geral que, enquanto a zona rural do Município, a partir do 

perímetro de 2006, sofreu uma redução, os usos urbanos e potencialmente urbanos 

apresentaram crescimento. Associado a isto, o mapeamento permitiu a conclusão de que, entre 

os anos de 2006 e 2016, os usos rurais às margens de todos os perímetros alterados pelo Poder 

Público não atenderam à realidade de usos na área requalificada, pois não se visualizou um 

uso urbano intenso e consolidado que demandasse uma declaração de aumento da área 

urbana.  

No âmbito ambiental, para além da redução de cerca de 1.600ha de área com matas e 

florestas naturais levantado na pesquisa, verificou-se que, apesar do ordenamento jurídico, 

federal e municipal, dispor de normas suficientes de proteção de bens ambientais, as áreas de 

interesse ambiental do Plano Diretor ainda não foram oficialmente demarcadas, da mesma 

forma que se fez com as reiteradas alterações dos perímetros urbanos. Enquanto isso, sob a 

insegurança jurídica da demarcação, verifica-se a implantação de atividades não enquadradas 

nas regras de uso e ocupação das áreas ambientais (jardins e non aedificandi), algumas sem 

licença ambiental, sem a adequada reserva das áreas verdes urbanas e expondo a risco áreas 

protegidas por legislação federal. 
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Pelo exposto, a dissertação alicerçada nos mapas temáticos e conjugada com a 

interpretação da legislação ambiental e urbanística em vigor, possibilitou uma análise 

multidisciplinar de conhecimentos, ao passo que atesta e serve de acervo para mudanças nas 

decisões de planejamento urbano-ambiental, incluindo-se a seara rural. 
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11. APÊNDICES 

Apêndice A: Mapas temáticos das restrições ambientais versus usos urbanos do solo do 

município de Arapiraca – AL. 

 

Mapa 1 - Uso e Ocupação do Solo do Município de Arapiraca, ano 2006. Fonte: Autores, 2019. 

https://1.bp.blogspot.com/-PUe2X7hTEPg/XZxthHXk5eI/AAAAAAAA_oc/b7Uwr-JUCUwWoWh8L8bZvLEggSbVo0KWgCLcBGAsYHQ/s1600/Uso%2Bdo%2BSolo%2B2006.png
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Mapa 2 - Uso e Ocupação do Solo do Município de Arapiraca, ano 2016. Fonte: Autores, 2019. 

https://1.bp.blogspot.com/-qdsY14575ZQ/XZxtiXdDgwI/AAAAAAAA_og/PF8eotWO688VAmsyekdlKVyrU3LH_Yp8QCLcBGAsYHQ/s1600/Uso%2Bdo%2BSolo%2B2016.png
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Mapa 3 - Áreas de Preservação Permanente no Município de Arapiraca. Fonte: Autores, 2019. 
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Mapa 4 - Restrições Ambientais versus Usos Urbanos e amostra de parcelamentos do solo com fins urbanos. 

Fonte: Autores, 2019. 

https://1.bp.blogspot.com/-W2GP8bZWaUQ/XZxxd9B7JmI/AAAAAAAA_o0/1AGh97N1NkcBxlWJ6uxz23VKNzxarEPYwCLcBGAsYHQ/s1600/Restri%25C3%25A7%25C3%25B5es%2BAmbientais%2Bvs%2BUsos%2BUrbanos.png


19 
 

Mapa 5 - Restrições ambientais versus usos urbanos – parcelamentos nº 1 a 4. Fonte: Autores, 2019. 

 

 

 Mapa 6 - Restrições ambientais versus usos urbanos – parcelamentos nº 6 e 28. Fonte: Autores, 2019. 

 

 

 

https://1.bp.blogspot.com/-mEzHHvT6JKg/XZlXEYtEfjI/AAAAAAAA_kg/cwhyhE6vrl8BaEjMjOX7q8ySEq7RYDxswCLcBGAsYHQ/s1600/Parcela%2B01-02-03-04.png
https://1.bp.blogspot.com/-mEzHHvT6JKg/XZlXEYtEfjI/AAAAAAAA_kg/cwhyhE6vrl8BaEjMjOX7q8ySEq7RYDxswCLcBGAsYHQ/s1600/Parcela%2B01-02-03-04.png
https://1.bp.blogspot.com/-qj7MMj9mHN4/XZlXE2KalCI/AAAAAAAA_kk/fLdTiSH3hjsbEYyusKicnyhuGp5pI8BLACLcBGAsYHQ/s1600/Parcela%2B06-28.png
https://1.bp.blogspot.com/-qj7MMj9mHN4/XZlXE2KalCI/AAAAAAAA_kk/fLdTiSH3hjsbEYyusKicnyhuGp5pI8BLACLcBGAsYHQ/s1600/Parcela%2B06-28.png
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 Mapa 7 - Restrições ambientais versus usos urbanos – parcelamento nº 7 e 18. Fonte: Autores, 2019. 

 

 

 Mapa 8 - Restrições ambientais versus usos urbanos – parcelamentos nº 8 e 11. Fonte: Autores, 2019. 

https://1.bp.blogspot.com/-A9s1SsEZCPM/XZlXHI6Iz1I/AAAAAAAA_ko/spn7BVyr-8gJuEZ9aCsNiHjyq1Ovfz2uQCLcBGAsYHQ/s1600/Parcela%2B07-18.png
https://1.bp.blogspot.com/-A9s1SsEZCPM/XZlXHI6Iz1I/AAAAAAAA_ko/spn7BVyr-8gJuEZ9aCsNiHjyq1Ovfz2uQCLcBGAsYHQ/s1600/Parcela%2B07-18.png
https://1.bp.blogspot.com/-xYadd-RY5zc/XZlXayn-TOI/AAAAAAAA_k0/2P-lXkS29ZkYFulhAlUQ9zVd5U8ffe6zQCLcBGAsYHQ/s1600/Parcela%2B08-11.png
https://1.bp.blogspot.com/-xYadd-RY5zc/XZlXayn-TOI/AAAAAAAA_k0/2P-lXkS29ZkYFulhAlUQ9zVd5U8ffe6zQCLcBGAsYHQ/s1600/Parcela%2B08-11.png
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 Mapa 9 - Restrições ambientais versus usos urbanos – parcelamento nº 9. Fonte: Autores, 2019. 

 

 

 

 Mapa 10 - Restrições ambientais versus usos urbanos – parcelamento nº 10. Fonte: Autores, 2019. 

 

 

 

https://1.bp.blogspot.com/-JaCQCxOS71A/XZlXJ1STyHI/AAAAAAAA_ks/II6n86LNE7YTvmAmjA_LgVx5IIMbteu4ACLcBGAsYHQ/s1600/Parcela%2B09.png
https://1.bp.blogspot.com/-JaCQCxOS71A/XZlXJ1STyHI/AAAAAAAA_ks/II6n86LNE7YTvmAmjA_LgVx5IIMbteu4ACLcBGAsYHQ/s1600/Parcela%2B09.png
https://1.bp.blogspot.com/-Os2dYUV8UXo/XZlXdRUy96I/AAAAAAAA_k8/0wZE8xlGyAIZjEYyTfnp7DODyEbDol6uwCLcBGAsYHQ/s1600/Parcela%2B10.png
https://1.bp.blogspot.com/-Os2dYUV8UXo/XZlXdRUy96I/AAAAAAAA_k8/0wZE8xlGyAIZjEYyTfnp7DODyEbDol6uwCLcBGAsYHQ/s1600/Parcela%2B10.png
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Mapa 11 - Restrições ambientais versus usos urbanos – parcelamentos nº 12 e 13. Fonte: Autores, 2019. 

 

 

 Mapa 12 - Restrições ambientais versus usos urbanos – parcelamento nº 14. Fonte: Autores, 2019. 

 

 

https://1.bp.blogspot.com/-_6vyHZ-sMgg/XZlXil1K0pI/AAAAAAAA_lM/hWKbbpRepVUQbaxqX7OrSkpi3wu2iE-JACLcBGAsYHQ/s1600/Parcela%2B14.png
https://1.bp.blogspot.com/-_6vyHZ-sMgg/XZlXil1K0pI/AAAAAAAA_lM/hWKbbpRepVUQbaxqX7OrSkpi3wu2iE-JACLcBGAsYHQ/s1600/Parcela%2B14.png
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Mapa 13 - Restrições ambientais versus usos urbanos – parcelamento nº 15. Fonte: Autores, 2019. 

 

 

  
Mapa 14 - Restrições ambientais versus usos urbanos – parcelamento nº 16. Fonte: Autores, 2019. 

 

https://1.bp.blogspot.com/-d3Wq70pb5f0/XZlXmL_ImlI/AAAAAAAA_lQ/UtKl7fEiCVsopLhapaT1hVbK77JwqYIBQCLcBGAsYHQ/s1600/Parcela%2B15.png
https://1.bp.blogspot.com/-D4SCO58N-VA/XZlXnOQ_wAI/AAAAAAAA_lU/zizODPJ672ougcpyJ0AzzmFCkWxH1tNTgCLcBGAsYHQ/s1600/Parcela%2B16.png
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Mapa 15 - Restrições ambientais versus usos urbanos – parcelamento nº 17. Fonte: Autores, 2019. 

 

 

 Mapa 16 - Restrições ambientais versus usos urbanos – parcelamento nº 19. Fonte: Autores, 2019. 

 

 

https://1.bp.blogspot.com/-Kuk41F58Smc/XZlXpQiXvJI/AAAAAAAA_lY/diuFKYIwCP0trQzvLqluWxy6vWowuEnDACLcBGAsYHQ/s1600/Parcela%2B17.png
https://1.bp.blogspot.com/-ltATx6XhVjs/XZlXrEyBXvI/AAAAAAAA_lc/_Cu2tc9ho68WglNbZy7w2IBdyjy9Bdd9QCLcBGAsYHQ/s1600/Parcela%2B19.png
https://1.bp.blogspot.com/-ltATx6XhVjs/XZlXrEyBXvI/AAAAAAAA_lc/_Cu2tc9ho68WglNbZy7w2IBdyjy9Bdd9QCLcBGAsYHQ/s1600/Parcela%2B19.png
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 Mapa 17 - Restrições ambientais versus usos urbanos – parcelamento nº 20. Fonte: Autores, 2019. 

 

 

 Mapa 18 - Restrições ambientais versus usos urbanos – parcelamento nº 21. Fonte: Autores, 2019. 

 

 

https://1.bp.blogspot.com/-t08UXdNMzYM/XZlXs5G76OI/AAAAAAAA_lg/yhqsOqYYGHw1zxrLBgFaSVcAzNLVZX-7QCLcBGAsYHQ/s1600/Parcela%2B20.png
https://1.bp.blogspot.com/-t08UXdNMzYM/XZlXs5G76OI/AAAAAAAA_lg/yhqsOqYYGHw1zxrLBgFaSVcAzNLVZX-7QCLcBGAsYHQ/s1600/Parcela%2B20.png
https://1.bp.blogspot.com/-Isb-qsdrl28/XZlXu2_lzMI/AAAAAAAA_lo/tuc0fLdiXIEYxX-YT7UVz2ClzV3FSAjEACLcBGAsYHQ/s1600/Parcela%2B21.png
https://1.bp.blogspot.com/-Isb-qsdrl28/XZlXu2_lzMI/AAAAAAAA_lo/tuc0fLdiXIEYxX-YT7UVz2ClzV3FSAjEACLcBGAsYHQ/s1600/Parcela%2B21.png
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Mapa 19 - Restrições ambientais versus usos urbanos – parcelamento nº 22. Fonte: Autores, 2019. 

 

 

 Mapa 20 - Restrições ambientais versus usos urbanos – parcelamento nº 24. Fonte: Autores, 2019. 

 

 

https://1.bp.blogspot.com/-dB0m5ycvgOU/XZlXyQQpHMI/AAAAAAAA_ls/QV6BkbsnSPQPuNiCEtusfLmYxC4flnx_QCLcBGAsYHQ/s1600/Parcela%2B22.png
https://1.bp.blogspot.com/-3omG80yRMn0/XZlXzYsRQtI/AAAAAAAA_lw/pxfpCe7bLJ4VbG_xWHH2M4WjDseV5ahBACLcBGAsYHQ/s1600/Parcela%2B24.png
https://1.bp.blogspot.com/-3omG80yRMn0/XZlXzYsRQtI/AAAAAAAA_lw/pxfpCe7bLJ4VbG_xWHH2M4WjDseV5ahBACLcBGAsYHQ/s1600/Parcela%2B24.png
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Mapa 21 - Restrições ambientais versus usos urbanos – parcelamento nº 26. Fonte: Autores, 2019. 

 

 

 
Mapa 22 - Restrições Ambientais versus Usos Urbanos - Parcelamentos nº 27 e 5 em APP e ZEIA. Fonte: 

Autores, 2019. 

 

https://1.bp.blogspot.com/-q1yFPYroESc/XZlX1geF3NI/AAAAAAAA_l0/z1I5Xjgolbg25LBnEc5Fh02XgQQkyC-swCLcBGAsYHQ/s1600/Parcela%2B26.png

