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1 APRESENTAÇÃO 
 
 
1.1 Objetivo 
 

O Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) tem como objetivo apresentar um conjunto prévio de 
informações técnicas e relativas à identificação, avaliação, prevenção, mitigação e compensação dos 
impactos na vizinhança de um empreendimento ou atividade. 
   
1.2 Justificativa 
 

De acordo com a Lei nº 10.257/2001, denominada Estatuto da Cidade, o Estudo de Impacto de 
Vizinhança é previsto como um instrumento de política urbana Municipal. Esta lei regulamenta os artigos 
182 e 183 da Constituição Federal, relacionados à política urbana, e estabelece normas de ordem pública e 
interesse social que regulam o uso da propriedade urbana em favor do bem coletivo, da segurança, do 
bem-estar dos cidadãos, e do equilíbrio ambiental. 

O Estatuto da Cidade confere ao EIV- Estudo de Impacto de Vizinhança a função de contemplar os 
efeitos positivos e negativos do empreendimento ou atividade, quanto à qualidade de vida da população 
residente na área e suas proximidades.  Por tanto, deve-se analisar o adensamento populacional, os 
equipamentos urbanos e comunitários, uso e ocupação do solo, valorização imobiliária, geração de tráfego, 
a demanda por transporte público, a ventilação, iluminação, paisagem urbana, patrimônio natural e 
cultural acatando o Plano Diretor como instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão 
urbana. 

Após estes levantamentos em relação ao entorno e a cidade de Pomerode, é realizada a avaliação 
dos impactos e identificação dos aspectos positivos e negativos da implantação do empreendimento.  
Através do alcance destes dados podem-se propor medidas potencializadoras e compensatórias. 
 
1.3 Apresentação da empresa 

A empresa Ekotex Química foi fundada em 2005, com o intuito de produzir e comercializar produtos 
químicos para indústria têxtil. Os seus sócios viram a oportunidade de realizar e desenvolvimento de 
produtos com baixo impacto ambiental, onde poderiam se destacar pela agilidade e adaptação de seus 
produtos à necessidade de seus clientes. Sua grande diferenciação no mercado vem sendo a apresentação 
de soluções técnicas, com o objetivo de aperfeiçoar os processos, gerando redução de tempo e consumo 
de energia e água. 

A empresa Ekotex Química fica localizada na Rua Hermann Koch, 260 – distrito industrial de Pomerode. Os 
sócios têm participação ativa nos desenvolvimento, fabricação, aprovação e comercialização dos produtos. 
Atualmente suas instalações compreendem três reatores com capacidade de produção de 400 toneladas de 
insumos químicos por mês e uma torre de perolização de amaciante com capacidade de 60 toneladas por 
mês. 

A Ekotex Química produz e comercializa vários produtos têxteis que abrangem várias etapas do 
beneficiamento têxtil que vão desde umectantes, detergente, emulgadores, sequestrantes, amaciantes e 
silicones para o enobrecimento têxtil dos artigos produzidos pelos seus clientes. Dessa maneira a Ekotex 
Química nasceu com vocação de desenvolver e produzir, especialidades químicas para Indústria Têxtil. 
Criou-se uma estrutura para desenvolvimento de produtos às necessidades específicas de cada cliente (one 
to one). Sempre primorando pela excelência na qualidade se seus produtos, sem esquecer as tendências do 
mercado e o compromisso com o meio ambiente. 



Atualmente a empresa conta com aproximadamente 13 colaboradores diretos, e seu horário de trabalho é 
de Segunda a Sexta Feiras das 7:30 as 17:18hrs. 

 

 
 

1.4 Descrição do empreendimento 

Atualmente a empresa está edificada com 2 galpões unificados totalizando  1.072,06 m². O intuito deste 
EIV é a liberação para a construção de um alpendre metálico de 280,59 m² para armazenamento das 
embalagens plásticas utilizadas para comercialização dos produtos envolvidos na fabricação, totalizando 
uma área total de 1352,65 m². Esta edificação não possuirá paredes de fechamento, ficando totalmente 
aberto, porém, coberto com estrutura metálica conforme projeto Arquitetônico Anexo. 

 
1.5 Identificação da equipe técnica responsável pelo E.I.V. 
 
� Allan Eduardo Stark 
Formação: Engenheiro Civil 
Endereço: Rua 14 de Outubro, nº 50 – Carijós - Indaial 
e-mail: allanstark1978@gmail.com 
Telefones: (47) 33947648 / (47) 88036987 
CREA: 057.137-1 
 
2. CARACTERÍSTICAS DO EMPREENDIMENTO 
 
2.1 Localização  
 
2.1.1 Macrolocalização 
 
A área de implantação do empreendimento em questão localiza-se na cidade de Pomerode, situada no Vale 
do Itajaí, no Estado de Santa Catarina. 
 
 
 
 
 

Figura 1 – Localização da área de estudo. 

 



 
Figura 2 – Localização de Pomerode em relação às principais rodovias de Santa Catarina 

 

Fonte: Fonte: Google Earth – Editado pelos autores. 
 

2.1.2 Microlocalização 
 

O empreendimento localiza-se na região sul da cidade, no Bairro Testo Central, na Rua Hermann 
Koch, com principais acessos pela SC 421 e Rua dos Atiradores. É importante destacar que o imóvel do 
empreendimento localiza-se próximo a principal rodovia do município, a qual faz a ligação norte-sul, assim 
como com a cidade de Blumenau, principal cidade da região do Médio Vale do Itajaí. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Figura 3 – Esquema de localização do empreendimento em relação às principais vias. 
 

 
 

Fonte: Google Earth – Editado pelos Autores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Figura 4 – Esquema de localização do empreendimento com pontos de referência. 
 

 
 

Fonte: Google Earth – Editado Pelos Autores 
2.1.3 Dados do terreno 
 

O imóvel encontra-se inscrito na matrícula nº 8632, do livro nº 2 (Registro Geral), do Registro de 
Imóveis da Comarca de Pomerode. Segue abaixo descrição do terreno conforme a referida matrícula: 

Terreno situado na cidade de Pomerode, no bairro Texto Central, na Rua Hermann Koch, contendo 
área de sete mil quatrocentos e noventa e seis metros e quarenta e três decímetros quadrados (7.496,43 
m²); de forma irregular, fazendo frente em setenta e cinco (75,00) metros com o lado par da rua Hermann 
Koch; extremando nos fundos e pelo lado direito numa única linha sinuosa de cento e setenta e um metros 
(171,80 m) com a margem esquerda do Rio do Texto; e, pelo lado esquerdo, extrema em noventa e seis 
metros e sete centímetros (96,07 m) com terras de Prefeitura Municipal de Pomerode (Matrícula n° 8631) ; 
distando pelo lado esquerdo, 235,22 metros da esquina da Rua Hermann Koch com a Rua dos Atiradores; 
cujo terreno acha-se demarcado por uma faixa de Preservação Permanente de 30,00 metros de largura ao 
longo da margem esquerda do Rio do Testo, com 4.523,28m², passando o terreno a ter uma área útil de 
2.973,15m².  
 
2.2 IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Figura 5 – Implantação do empreendimento. 
 

Fonte: Eng. Allan Stark 
 
 
 

2.3 ATIVIDADES PREVISTAS 
 
2.3.1 Fluxo atual das atividades 

 
A EKOTEX atualmente conta com 13 colaboradores diretos, contando com equipamentos de alta 

tecnologia. Destes, 9 colaboradores atuam na área de produção e os demais nos setores administrativos e 
gerencial. 

As atividades do setor de produção da empresa dividem-se em: 
 

� Turno Geral – das 7:30 as 17:18hrs. 
 

De acordo com as informações da direção da empresa, a expectativa da EKOTEX não é a geração de 
novos empregos, mas somente a organização do pátio da empresa, retirando as embalagens do céu aberto 
para um ambiente coberto. 

 
2.3.2 Cronograma de implantação 

 
O cronograma de implantação do empreendimento da EKOTEX ser constituído pelas seguintes 

etapas: 



 
� Etapa 01 – Implantação do canteiro de Obras – 5 dias 
� Etapa 02 – Limpeza e preparação do terreno – 2 dias 
� Etapa 03 – Locação da obra e estaqueamento – 7 dias 
� Etapa 04 – Execução das fundações e infraestrutura – 30 dias 
� Etapa 05 – Execução e montagem da estrutura metálica – 30 dias 
� Etapa 06 – Execução e montagem da cobertura das unidades – 5 dias 
� Etapa 07 – Execução do piso em concreto armado – 10 dias 
� Etapa 08 – Instalações hidráulicas, elétricas, e Preventivo de incêndio. – 10 dias 
� Etapa 09 – Pintura – 10 dias 
� Etapa 10 – Limpeza geral, execução de arruamentos e ajardinamento. – 10 dias 

 
2.4. Levantamento plani-altimétrico 
 

O terreno para o empreendimento encontra-se em  grande parte plano, sem pontos de declividade 
acentuada. Conforme projeto Plani-altimétrico anexo. 

 
3. CARACTERÍSTICAS DA VIZINHANÇA 
 

A área escolhida para ampliação da EKOTEX QUÍMICA LTDA está situada nos limites de seu imóvel 
atual. 

 
3.1 Equipamentos públicos de infraestrutura urbana e capacidade de atendimento 
 

Localizada a apenas 10 Km rodoviários do Centro do município de Pomerode, o imóvel da EKOTEX 
LTDA é servido de excelente infraestrutura, possuindo via de acesso pavimentada e conexão com a Rodovia 
Estadual SC-421 (antiga SC-418), conhecida também como Rodovia “Johann Karsten”. 

 
3.1.1 Água 
 

No município de Pomerode a captação, tratamento e distribuição de água potável da população é 
realizada pelo SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto, uma autarquia do executivo criada 
no ano de 1966. A região do município onde está prevista a ampliação da EKOTEX LTDA é abrangida pela 
rede pública de abastecimento de água potável. 

 
3.1.2 Esgoto 

 
O Município de Pomerode iniciou o projeto de implantação da sua rede de coleta e tratamento de 

esgoto sanitário, que prevê inicialmente uma extensão de 11 Km de rede de coleta, com estimativa de 
atendimento de 9.000 habitantes. Atualmente esta rede atende apenas 65 unidades habitacionais, sendo 
que o restante das edificações do município ainda contam com o sistema de fossa séptica e filtro biológico, 
ligados ao sistema de drenagem pluvial (quando existente). A região do município onde está prevista a 
ampliação da EKOTEX LTDA não apresenta rede pública de coleta de esgoto sanitário, infraestrutura 
atualmente sob responsabilidade do SAMAE – Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto. Por isso a 
EKOTEX possui ainda o Sistema de Fossa e Filtro Anaeróbio para os esgotos sanitários. Para os dejetos da 
produção, a empresa tem como parceira a Momento Engenharia, que  coleta os resíduos e os encaminha 
para a estação de tratamento.  
 
3.1.3 Drenagem pluvial 
 

O empreendimento EKOTEX é contemplado pela rede pública de drenagem pluvial existente na 
RUA HERMANN KOCH, 260, conforme afirmou a Secretaria de Obras da Prefeitura Municipal de Pomerode. 
 
3.1.4. Energia elétrica e iluminação pública 



 
Segundo dados da Secretaria de Estado do Planejamento de Santa Catarina, no ano de 2010, as 

indústrias representavam 67% do consumo de energia elétrica no município de Pomerode.  
O município de Pomerode é atendido pela CELESC – Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A., 

através da Gerência Regional de Blumenau, que disponibiliza redes de alta e baixa tensão para o município, 
destinadas ao consumo nas indústrias, comércios, residências e iluminação de vias.  

A região do município onde está prevista a ampliação da EKOTEX LTDA é abrangida pelas redes 
públicas de distribuição de energia elétrica, administrada pela CELESC – Centrais Elétricas de Santa Catarina 
S.A., e iluminação, administrada pela Prefeitura Municipal, sendo garantido, o fornecimento de energia 
elétrica para operação da unidade projetada, sendo que a ampliação não demandara aumento de cargas. 

Junto a este estudo estamos anexando uma cópia de uma fatura de energia elétrica fornecida pela 
CELESC, que comprova que a Ekotex é atendida pela mesma. 

 
3.1.5. Telefonia 
 

A região do município onde está prevista a ampliação da EKOTEX LTDA é abrangida pela rede de 
telefonia, administrada no Estado de Santa Catarina pela OI Telefonia S/A, sendo assim garantido o acesso 
à linha telefônica na operação da unidade projetada. 

 
3.1.6.  Coleta de lixo 

 
No município de Pomerode a Coleta do Lixo Urbano é atribuição do SAMAE - Serviço Autônomo 

Municipal de Água e Esgoto, sendo a coleta distinta em Lixo Orgânico e Reciclável. 
O Lixo Orgânico é recolhido semanalmente e encaminhado ao Aterro Sanitário de Timbó, mantido 

pelo Consórcio de Municípios (CIMVI), enquanto o Lixo Reciclável é encaminhado ao Centro de Triagem 
existente no município de Pomerode, localizado em Ribeirão Clara, onde é triado (separado por tipo) e 
destinado à Comercialização. 

 
A região do município onde está prevista a ampliação da EKOTEX é abrangida pela coleta de lixo 

urbano. 
Desta forma, considerando o disposto no §1°, Artigo 11, da Lei Complementar Municipal n° 

162/08 (Código Urbanístico), que trata do conceito de “infraestrutura básica” na legislação municipal, e o 
disposto no §1°, Artigo 304, da mesma Lei, que relaciona os equipamentos públicos considerados 
urbanos, verificamos que a região do empreendimento apresenta total condições de suporte para 
implantação do empreendimento proposto, mesmo se considerarmos a inexistência de rede pública de 
coleta de esgoto, uma vez que a empresa apresenta alternativa para tal em seu projeto técnico. 

 
3.2 CONDIÇÕES VIÁRIAS 
 
3.2.1. Sistema viário 

 
A Rua Hermann Koch, via pública, onde ocorrerá a ampliação do empreendimento da EKOTEX 

encontra-se pavimentada com lajotas de concreto, sendo classificada como “via local” pelo Plano Diretor 
do Município de Pomerode – Anexo II do Código Urbanístico [Lei Complementar nº 162/2008]. 

O imóvel dista aproximadamente 137,50 metros da esquina formada com a Rua dos Atiradores, a 
qual permite o acesso à Rodovia Estadual SC-421 [Rua 15 de Novembro] através da Rua Leopoldo Alsleben 
e da Rua Travessa Kühlewein, sendo que no cruzamento destas vias existem faixas de desaceleração, 
trazendo assim maior segurança aos veículos que se dirigem ao Distrito Industrial. 

A Rodovia Estadual SC-421 [Rua 15 de Novembro] é uma importante rodovia estadual que favorece 
o escoamento da produção de diversas empresas do município de Pomerode, e serve de acesso para a 
Rodovia Federal BR-470 [no Vale do Itajaí] e para a Rodovia Federal BR-280 [no Vale do Itapocú] (através da 
Rodovia Estadual SC-110), sendo que ambas as rodovias conectam-se com a Rodovia Federal BR-101, a 
principal rodovia de escoamento da produção industrial catarinense. 



A Rua Hermann Koch permite o acesso de veículos e caminhões até a portaria da empresa EKOTEX, 
porém, no final desta via existe uma ponte pênsil que é utilizada por pedestres, ciclistas e motociclistas que 
é utilizada como acesso rápido para a Rodovia Estadual SC-421 [Rua 15 de Novembro]. 

 
Figura 6 - Ponte pênsil nas proximidades da EKOTEX 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Figura 7 – Hierarquia do sistema viário nas proximidades do empreendimento 
 

 
                                   Fonte: Google Earth – Editado pelos Autores 
 
3.2.2 Transporte coletivo 
 

A região do empreendimento EKOTEX é servida de 05 horários de ônibus circulares, das quais 02 
matutinas e 03 vespertinas, operados pelas linhas provenientes de Testo Central, Ribeirão Souto e Vale do 
Selke, conforme abaixo: 

 
 
 
 

 



Tabela 3 – Linhas de transporte coletivo circular disponíveis na região do empreendimento. 
 

Período Horário 

Matutino 07:00 – 11:30 

Vespertino 12:25 – 12:30 – 17:00 
 

Fonte: Empresa de Transporte Coletivo Volkmann Ltda. 

 

Vale ressaltar que, em virtude da proximidade do empreendimento com a Rodovia SC-421, o ponto 
de ônibus existente nas imediações (em frente ao Posto Ipiranga – esquina da Rua 15 de Novembro com a 
Rua Ribeirão Souto) atende as linhas intermunicipais, o que amplia de modo considerável, o atendimento 
do transporte público coletivo já existente na localidade. 

  
Figura 8 – Ponto de ônibus da linha circular existente em frente ao empreendimento em 

estudo. 
 

 
 
De acordo com a Declaração recebida do Sr. Peter Stephan Volkmann (anexo), representante da 

Empresa de Transporte Coletivo Volkmann Ltda, constatamos que as linhas de ônibus que atuam na região 
do empreendimento já atendem prontamente a demanda por transporte público naquela região, uma vez 
que suas capacidades máximas não foram atingidas. 

 
 

3.2.3 Entradas / Saídas / Geração de viagens / Distribuição 
 

O fluxo atual de veículos no empreendimento é de 3 caminhões/dia, trazendo matéria-prima e 
expedindo os produtos acabados. 

 
3.2.4 Compatibilização do sistema viário do empreendimento 

 
O empreendimento existente já dispõe de vagas de estacionamento de acordo com a legislação 

vigente, tendo o total de 13 vagas, sendo duas para portadores de necessidades especiais. A ampliação 
será uma cobertura para área que já é utilizada como depósito de embalagens, portanto não ocasionará  
aumento de fluxo de veículos no empreendimento e nem nas vias do entorno. 



 

3.3 EQUIPAMENTOS PÚBLICOS COMUNITÁRIOS 
 
São instalações destinadas ao uso da comunidade, relacionadas às áreas de Educação, Cultura, 

Saúde, Esporte, Lazer e Assistência Social.A ampliação da Ekotex não trará para empresa um aumento de 
funcionários,desta forma as instalações citadas acima já atendem a demanda.  
 

Figura 9 – Localização dos equipamentos públicos. 
 

 
Fonte: Google Earth – Editado Pelos Autores 



 
3.3.1 Educação 
 

O Município de Pomerode conta com 12 Escolas Municipais, 3 Escolas Estaduais, 2 Escolas 
Privadas, além de 6 Centros de Educação Infantil. Nas imediações da ampliação da EKOTEX do Brasil, 
distante aproximadamente 1,3 Km rodoviários, encontra-se a Escola Básica Municipal “Olavo Bilac”, 
destinada ao Ensino Fundamental das crianças daquela região. 

 
 

Figura 10 – Escola de Educação Básica Municipal “Olavo Bilac”. 
 

 
 
 
Cerca de 1 Km rodoviário na direção Norte, situada ao longo da margem direita da Rua Gustav 

Koch, encontramos também o Centro de Educação Infantil Municipal “Waltrut Siewerdt”, responsável pelo 
atendimento educacional pré-escolar daquela região. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Figura 11 – Centro de Educação Infantil Municipal “Waltrut Siewerdt”. 
 

 
 

3.3.2 Cultura 

 
Para conservar as tradições dos imigrantes, a região de TESTO CENTRAL conta com um Clube 

Cultural/Recreativo e uma Igreja. 
Os Clubes cultuam as tradições dos imigrantes, reunindo a comunidade em grandes “bailes” (festas 

embaladas pelas músicas e danças típicas), local onde também se praticam inúmeras atividades esportivas 
da época (Tiro, Bolão, etc.). 

O Clube Cultural Recreativo Esportivo Testo Central situa-se ao longo da margem direita da Rua 15 
de Novembro (Rodovia Estadual SC-421), distante aproximadamente 1,5 Km rodoviários do 
empreendimento EKOTEX. 

 

Figura 12– Clube Cultural Recreativo Esportivo Testo Central. 

 
 
 
 

A religião sempre se mostrou muito forte nas comunidades do município. A comunidade de TESTO 
CENTRAL se utilizada da Igreja Evangélica de Confissão Luterana Apóstolo André, situada ao longo da 



margem direita da Rua 15 de Novembro (Rodovia Estadual SC-421), distante aproximadamente 1,9 Km 
rodoviários da EKOTEX LTDA. 

 
Figura 13 – Igreja Evangélica de Confissão Luterana Apóstolo André. 

 

 
 

3.3.3 Saúde 
 

O Município de Pomerode conta com 09 Unidades de Saúde da Família. Os atendimentos em 
caráter de urgência e emergência são realizados pelo Hospital e Maternidade Rio do Testo, durante 24 
horas, sendo os atendimentos de Especialidades encaminhados ao município de Blumenau. 

 
A cerca de 0,9 Km rodoviário da EKOTEX, na direção Norte, situada ao longo da margem esquerda 

da Rua 15 de Novembro (Rodovia Estadual SC- 421) encontra-se a Unidade de Saúde da Família “Horst 
Wilhelm Berhardt”, responsável pelo atendimento de saúde daquela região.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Figura 14 – Unidade de Saúde da Família “Horst Wilhelm Berhardt”. 

 
 

3.3.4 Esporte e Lazer 
 

A comunidade se utiliza da infraestrutura do Vera Cruz Esporte Clube, uma Sociedade Esportiva 
situada ao longo da Rua 15 de Novembro (Rodovia Estadual SC- 421), distante aproximadamente 1,5 Km 
rodoviários da EKOTEX, na direção Oeste. Esta sociedade possui um campo de futebol, denominado 
Estádio “Hermann Koch”, frequentemente utilizado durante os campeonatos de futebol amadores realizados 
no município. 

 

Figura 15 – Vera Cruz Esporte Clube. 

 
 



Já para as crianças, a prática de esportes é possível no Ginásio de Esporte “João Alberto Pizzolatti”, 
existente na Escola de Educação Básica Municipal “Olavo Bilac”,distante aproximadamente 1,3 Km do 
empreendimento. 

 

Figura 16 – Ginásio de Esportes da Escola de Educação Básica Municipal “Olavo 
Bilac”. 

 
 

3.4 CARACTERIZAÇÃO DO ESPAÇO URBANO 
 
3.4.1 Zoneamento e análise do projeto de implantação 

 
De acordo com o Anexo I - Mapa de Zoneamento – do Código Urbanístico – Lei Complementar 

162/08 do Plano diretor do Município de Pomerode, a área onde se localiza o empreendimento está 
inserida na “Macrozona Urbana de Indústria e Serviços (MUIS)”. De acordo com o Art. 30 da Lei 
Complementar 162/08, denominada Código Urbanístico do Plano Diretor do Município de Pomerode, esta 
Macrozona tem como objetivos mínimos orientar as políticas públicas no sentido de melhorar as condições 
de infraestrutura para atender às demandas de instalação de empreendimentos de grande porte; receber 
indústrias e serviços de alto impacto, que em outras áreas poderiam conflitar com diferentes usos, como o 
habitacional; promover o desenvolvimento econômico do município, atraindo indústrias, oferecendo maior 
atenção àquelas que produzam menos impacto ambiental, bem como gerem emprego e renda para a 
população. 

 
Figura 17 – Zoneamento em que o empreendimento encontra-se inserido. 
 

 
 
 



 
 
Para a Macrozona Urbana de Indústria e Serviços (MUIS), vigoram os parâmetros de acordo com o 

Anexo (Consulta de Viabilidade), sendo demonstrados os cálculos na tabela a seguir. Pode-se concluir que 
os índices obtidos do projeto do empreendimento estão dentro dos limites permitidos. 

 
Tabela 4 – Índices urbanísticos da macrozona urbana de qualificação - MUQ. 

 
 
 

 
 
Os índices urbanísticos orienta o projeto de acordo com os seguintes parâmetros: 

 
- Recuo frontal: 6,00m (seis metros) 

- Recuo lateral: 3,00m (três metros) ou h/5 
- Área de Preservação Permanente para Rio do Testo: 30,00m (trinta metros) 
- Altura máxima permitida (pavimentos): 3 (três) pavimentos. 
 
 
 
 
 



As vagas de estacionamento estão situadas de acordo com as especificações relacionadas na 
consulta de viabilidade: 

 
- 01 vaga de estacionamento para cada 200m²; 
- 01 vaga de carga e descarga (mínimo). 
 
Estes parâmetros estão definidos no Anexo IV do Código de Obras – Lei 
Complementar 163/08 do Plano Diretor, sendo: 
_ Categoria: Edificações para indústria; 
_ Tipo: Indústria em geral; 
_ Número de vagas de estacionamento ou garagem: 01 vaga de estacionamento 
para cada 200m². 
 
Além destes parâmetros, é necessário prever área de carga e descarga e vagas de estacionamento 

para Portadores de Necessidades especiais, atentando para as especificações contidas na Seção IX do 
Código de Obras – Lei Complementar 163/08, em especial ao Art. 102 para os seguintes incisos: 

 
IV – Ter vagas de estacionamento para cada veículo locadas em planta e numeradas, com largura 

mínima de 2,40m (dois metros e quarenta centímetros) e comprimento mínimo de 4,50 (quatro metros e 
cinquenta centímetros); 

 
V – Ter corredor de circulação com largura mínima de 3,00m (três metros), 3,50m (três metros e 

cinquenta centímetros) e 5,00m (cinco metros), quando o local das vagas de estacionamento formar em 
relação aos mesmos, ângulos de 30º (trinta graus), 45º (quarenta e cinco graus) ou 90º (noventa graus), 
respectivamente; 

 
3.4.2 Uso e ocupação do solo urbano 

 
A partir do levantamento realizado in loco, constatou-se que a área de entorno do 

empreendimento possui diversidade de usos com predominância industrial. Foram constatadas as 
seguintes situações: 

 
� Edificações industriais: localizam-se ao longo da Rodovia SC - 421, ao longo da Rua dos 

Atiradores e na parte inicial da Rua Ribeirão Souto e Emílio Marquardt. De maneira geral, trata-se de 
indústrias de médio e grande porte e caracterizam o polo industrial da cidade;  

� Edificações comerciais: localizam-se ao longo da Rodovia SC – 421, de pequeno porte, 
abastecendo a comunidade local; 

�  Edificações institucionais: encontram-se ao longo da Rodovia SC – 421; 
� Edificações residenciais: encontram-se em todo o entorno com maior intensidade no 

interior das quadras ao longo das vias locais transversais a Rodovia e Rua dos Atiradores. 
 
A altura das edificações existente varia entre 1 e 2 pavimentos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Figura 18 – Uso e ocupação do Solo nas proximidades do empreendimento. 

 
Fonte Google Earth – Editado pelos Autores 

 
3.4.3 Atividade industrial na região da implantação 
 

Atualmente é possível constatar intensa atividade industrial na região de entorno do 
empreendimento, a qual tem localização predominante ao longo da Rodovia SC - 421, ao longo da Rua dos 
Atiradores e na parte inicial da Rua Ribeirão Souto e Emílio Marquardt. Trata-se de indústrias de médio e 
grande porte, muitas com sua matriz na cidade, que são responsáveis por abastecimento nacional. 

É importante destacar a proximidade do empreendimento com uma rodovia de comunicação da 
cidade com cidades vizinhas, permitindo fluxo de grande número de pessoas e mercadorias. Esta rodovia 



permite a comunicação norte-sul do estado e com cidades vizinhas, principalmente Blumenau e Jaraguá-
do-Sul, as quais são mercados consumidores e fornecedores dos produtos produzidos em Pomerode. 

 
A área do empreendimento localiza-se próxima a Rodovia (aproximadamente 900m – acesso pela 

Rua dos Atiradores), o que é favorável para o escoamento de mercadorias. Atualmente a área onde se 
localiza a empresa encontra-se próxima a diversas empresas de médio e grande porte com poucas 
edificações residenciais no seu entorno imediato. As indústrias situadas dentro do raio de 500 metros do 
terreno da empresa EKOTEX, são responsáveis por uma grande parcela da economia da cidade região, 
através de arrecadações assim como geração de empregos e possibilidade de crescimento e 
desenvolvimento da região. 

 
Figura 19 – Atividade industrial nas proximidades do empreendimento.

 
Fonte Google Earth – Editado pelos Autores 

 



3.5 POPULAÇÃO 
 
3.5.1 Características populacionais do município 
 

A população de Pomerode é formada em sua maioria por descendentes de imigrantes alemães, 
provenientes da região da Pomerânia, no norte da Alemanha. 

 
Tabela 5 – Classificação da População Residente de Pomerode em 2010. 

 
 

A Tabela acima apresenta uma desaceleração do crescimento populacional, com um percentual de 
crianças e adolescentes (população residente com menos de 19 anos), representando 28,21% de toda 
população municipal. Observa-se também o grande percentual de pessoas economicamente ativas, que 
compreende a faixa dos 20 aos 60 anos, representando 62,13% de toda população do Município de 
Pomerode, compreendendo ainda 9,66% de idosos, superior a media estadual. 

A pirâmide construída com os dados censitários de 2010 (Gráfico abaixo) apresenta uma 
conformação que vai diminuindo na base e alargando-se no meio, indicando uma presença significativa de 
adultos jovens, refletindo também, neste caso, a redução no crescimento populacional. Este Gráfico aponta 
para o relativo envelhecimento da população que deve acontecer de maneira gradual e contínua e reflete a 
melhoria da qualidade de vida. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Gráfico 6 – Pirâmide Etária da população de Pomerode em 2010. 

 
A progressão e a acentuação deste processo de envelhecimento da população são esperadas e já 

acontecem de forma significativa no conjunto da sociedade brasileira, que por sua vez, segue o 
comportamento verificado nas populações de países desenvolvidos. 

A observação desta tendência no processo de planejamento e definição de políticas públicas é 
fundamental para garantir a sua adequação à satisfação das necessidades básicas da população que são 
diferentes conforme a idade, dentre outros fatores. 

No geral, a região vem apresentando taxas de crescimento elevadas com um acréscimo 
populacional médio de 23,59% no período de 2000 e 2010, superiores aos 16,65% de crescimento 
observado no Estado de Santa Catarina. O Município de Blumenau teve um crescimento semelhante à 
média estadual, com uma taxa de crescimento de 18,03% no período de 2000 a 2010, enquanto que 
Pomerode apresentou um crescimento de 25,45% (Tabela abaixo). 

Os municípios que mais cresceram no âmbito da AMMVI, entre 2000 e 2010, foram, pela ordem, 
Guabiruba (42,03%), Brusque (38,71%), Indaial (36,47%), Pomerode (25,45%), Gaspar (24,92%), Botuverá 
(18,95%), Blumenau (18,03%), Doutor Pedrinho (16,93%), Rio dos Cedros (15,04%), Benedito Novo 
(13,94%), Apiúna (12,67%), Ascurra (6,89%) e Rodeio (5,22%). 

 
Gráfico 8 – Comparação da população segundo local de moradia na AMMVI. 

 

 



 
O significativo crescimento da população urbana na década de oitenta (2,47% a.a.), com o 

proporcional decréscimo da população rural (- 0,73% a.a.) no período, deve-se ao êxodo rural causado pela 
oferta de empregos industriais na zona urbana, e ao aumento do perímetro urbano. 

Este êxodo rural representa uma inversão da ocupação do espaço territorial de Pomerode que vem 
ocorrendo desde 1970, quando 65% da população ocupava a área rural. 

 
Tabela 9 – Densidade Demográfica no Município de Pomerode. 

 
Fonte: IBGE 

Em 1960, o primeiro recenseamento realizado em Pomerode pelo IBGE, a população era de 10.606 
habitantes. Até a década de 80, o Município cresceu em ritmo moderado, atingindo 12.070 habitantes em 
1970 e 14.371 habitantes em 1980. A partir disso, o crescimento de Pomerode é acelerado para 2,47% ao 
ano, atingindo 18.771 habitantes em 1991, 21.200 habitantes em 1996, 22.127 habitantes em 2000 e 
27.759 habitantes em 2010. 

Considerando a área total do Município (214,7 km²), a densidade demográfica bruta de Pomerode é 
de 128,57 habitantes por Km², segundo a contagem de 2010 (Quadro abaixo). 

 
Tabela 10 – Índice de Desenvolvimento Humano Municipal 1991 a 2010. 

 

 
Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano de Santa Catarina. 



 
O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) de Pomerode é de 0,780, considerado de 

nível alto sendo superior a média estadual (0,746) (Tabela acima). 
A dinâmica populacional atual da região da AMMVI, da qual o Município de Pomerode está 

localizado, relacionada à evolução da ocupação do território, é marcado pelas altas taxas de crescimento 
populacional e urbanização que acompanham o desenvolvimento da região. Tais fatores têm pressionado 
os municípios quanto à demanda por saúde, educação, lazer e turismo, entre outros que envolvem a 
dimensão social. 

Comparando o período de 1980/1991, na região da AMMVI, houve uma migração de 10,4% 
população da área rural para a urbana. Todos os municípios da região da AMMVI tiveram uma redução da 
população rural. 

 
3.5.2 Características populacionais no entorno do empreendimento 
 

De acordo com as informações do PACS – Programa de Agentes Comunitários de Saúde – 
disponibilizadas pela Secretaria de Saúde, a população atendida no PSF “Horst W. Bernhardt” totaliza 5.000 
pessoas (dados atualizados até novembro/2013). 

Considerando todas as unidades do PACS, a população atendida em Pomerode atualmente é de 
29.469 pessoas, o que mostra uma leve discrepância com o dado populacional do IBGE. 

 
3.6 PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ÁREAS DE RELEVÂNCIA AMBIENTAL 
 
3.6.1 Identificação dos bens tombados ou cadastrados no patrimônio histórico 
 

De acordo com o Anexo V do Código Urbanístico – Lei Complementar n° 162/08 – do Plano Diretor 
de Pomerode, denominado “Inventário do patrimônio socioambiental – Imóveis de valor histórico, 
arquitetônico, artístico e cultural”, foram localizados para este estudo 03 (três) edificações nas 
proximidades da ampliação da empresa EKOTEX, constantes neste inventário. 

Todas estas edificações encontradas são classificadas como P2, segundo o Anexo supra, ou seja, são 
edificações de grande valor histórico, arquitetônico, artístico e cultural, essenciais para a manutenção da 
paisagem (conceito contido no Inciso II, Artigo 93, da Lei Complementar n° 162/08). 

Segue abaixo a relação das edificações protegidas encontradas no entorno do empreendimento 
EKOTEX: 

 
a) Casa Behling; 
b) Casa Penzlin; 
c) Casa Schroeder. 
 
As edificações acima mencionadas encontram-se dentro do raio de 500 metros da implantação das 

atuais instalações da empresa e sua ampliação. Mas, como a EKOTEX encontra-se na margem esquerda do 
Rio do Testo e em nível inferior, as edificações encontram-se na margem direita do mesmo Rio e em nível 
superior ao da rodovia mencionada, as intervenções não prejudicam a visibilidade das edificações 
protegidas. Além destes fatos, existe uma extensa faixa de mata-ciliar ao longo da margem do Rio do Testo, 
com vegetação nativa, que bloqueia parcialmente a visualização das empresas situadas na margem 
esquerda do referido Rio. 

 
� Casa Behling: situada na Rua 15 de Novembro, n° 9.904, dista em linha reta, no sentido 

noroeste, aproximadamente 150 m do empreendimento EKOTEX. 
 
 
 
 
 

 



Figura 20 – Casa Behling. 
 

 
Fonte: Imagem do Google Earth. 

 

� Casa Penzlin: situada na Rua 15 de Novembro, n° 9.820 (esquina com a Rua Ribeirão Souto 
– lado ímpar), dista em linha reta, no sentido noroeste, aproximadamente 200 m do empreendimento 
EKOTEX. 

 
Figura 21 – Casa Penzlin. 

 
Fonte: Imagem do Google Earth. 

 

� Casa Schroeder: situada na Rua 15 de Novembro, n° 9.746, dista em linha reta, no sentido 
Nordeste, aproximadamente 300 m do empreendimento EKOTEX. 
 
 
 
 
 
 

 



Figura 22 – Casa Schroeder. 
 

 
Fonte: Acervo Arq. Roseana S. Lunghard. 

 

Figura 23– Esquema de identificação dos bens tombados ou cadastrados no patrimônio 
histórico. 

 

 
Fonte: Google Earth – Editado Pelos Autores. 

 
 



3.7 CARACTERÍSTICAS CLIMÁTICAS E AMBIENTAIS 
 
3.7.1 Insolação 

 
A cidade de Pomerode tem um clima mesotérmico úmido, com verões quentes e temperatura 

média anual oscilando entre 15,5ºC e 24,5ºC, sendo que no verão a temperatura oscila entre 30ºC e 40ºC, 
apresentando temperatura média anual de 20,6ºC. Apresenta umidade média relativa do ar em torno de 
85% e índice pluviométrico anual em torno de 1.570mm. 

Devido à inexistência de dados, utilizou-se para a análise a carta solar da cidade de Blumenau, 
devido a sua proximidade e semelhança com Pomerode. A partir da análise desta carta solar pode-se 
concluir que o período mais longo de incidência solar ocorre no verão sendo, portanto, no inverno que 
ocorre maior sombreamento. 

As implantações das edificações existentes apresentam, de maneira geral, as maiores faces voltada 
para o sentido norte-sul, sendo que a fachada norte apresenta maior incidência solar. A partir da 
implantação pode-se perceber que a ampliação terá suas principais faces voltadas para as orientações 
leste, oeste e sul recebendo poucos períodos de insolação direta. É importante destacar que a implantação 
da edificação tem condições ideais para captação de iluminação natural para o interior da edificação. 

O entorno do empreendimento não é prejudicado em termos de iluminação natural e insolação 
devido ao empreendimento estar localizado aos fundos das edificações existentes e na orientação sul não 
existirem outras edificações.  

 
Figura 24 – Carta Solar de Blumenau como representação para Pomerode. 

 

 
 

Figura 25 – Carta Solar de Pomerode com representação das alturas do sol em diferentes 
períodos. 

 



 
3.7.2 Ventos dominantes 
 

No que se refere à direção dos ventos, observa-se na cidade de Pomerode um predomínio de 
ventos nordeste durante o verão, início de outono e final da primavera, predominância de ventos de 
sudoeste no outono e inverno, e vento leste na primavera e verão. A velocidade média dos ventos situa-se 
entre 1 e 2 m/s e, de acordo com a escala de Beaufort, a velocidade do vento é considerada fraca. 

Para a relação clima/conforto, de maneira geral pode-se identificar o vento nordeste como o mais 
agradável à ventilação, mesmo nas médias baixas de velocidade encontradas, e o vento sudoeste como o 
vento frio a ser barrado no inverno. 

Devido á característica climática úmida da cidade de Pomerode, é importante a presença de 
ventilação permanente nas edificações, principalmente em indústrias por questões sanitárias. 

 
3.7.3 Vegetação existente 

 
O município de Pomerode está inserido na área de abrangência do Bioma Mata Atlântica, cuja 

proteção legal está prevista na Lei Federal n° 11.428/06 (Lei da Mata Atlântica). 
O Ecossistema verificado no município é denominado de Floresta Ombrófila Densa, com 

predominância da Fitofisionomia Sub-Montana, que pode ser visualizada por todo o território municipal, 
principalmente nas encostas dos morros. 

Embora o município apresente a maior parte de seu território coberto por floresta nativa, ainda 
que em regeneração (Floresta Secundária), a área pretendida para ampliação do parque fabril da EKOTEX, 
já não apresentava cobertura florestal nativa, por tratar-se de um pátio da empresa. 

Como informado anteriormente, trata-se de uma área anteriormente já antropizada pela 
urbanização. 

 
3.8 BACIA HIDROGRÁFICA E DRENAGEM PLUVIAL 
 

Em virtude de seus limites montanhosos, o município de Pomerode apresenta uma peculiaridade 
hidrográfica, já que possui uma microbacia própria. 

O seu principal curso d´água, o Rio do Testo, nasce em seu território e percorre o mesmo, na 
direção norte – sul, sem qualquer contribuição externa, ou seja, não recebe contribuição de nenhum outro 
Rio do Vale do Itajaí, formando assim a Microbacia do Rio do Testo. 



Apenas para compreensão, a Microbacia do Rio do Testo é contribuinte da Bacia Hidrográfica do 
Rio Itajaí-açú, que possui uma extensão de 15.111 Km², abrangendo 47 municípios do Estado, o que 
equivale a 16,15% do território catarinense. 

 
3.8.1 Drenagem pluvial 
 

Na região do empreendimento EKOTEX QUÍMICA LTDA, a drenagem natural das águas das chuvas é 
realizada pelo próprio Rio do Testo, em virtude da sua proximidade. 

 
Figura 26 – Bacia de drenagem pluvial na área do empreendimento. 

 
Fonte: Epagri/Ciram – Editado pelos Autores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



3.8.2 Legislação municipal, estadual e federal incidente 

 
De acordo com o Inciso III, Artigo 254 da Lei Complementar Municipal n° 162/08 (Código 

Urbanístico), Lei integrante do Plano Diretor do Município de Pomerode, as edificações destinadas ao uso 
industrial ou comercial, com área construída superior a 1.000 m², passam a ser consideradas 
empreendimentos de impacto. 

Desta forma, o projeto de ampliação previsto para EKOTEX QUÍMICA LTDA, cuja área construída 
será de 280,59m², sendo que o empreendimento já possui 1.072,06m² de área construída passa a ser 
considerado um empreendimento de impacto, e, portanto, deve apresentar o respectivo EIV – Estudo de 
Impacto de Vizinhança. 

Do ponto de vista da localização, a área selecionada para a ampliação está situada no 
Macrozoneamento denominado de MUIS – Macrozona Urbana de Indústrias e Serviços. Segundo o Artigo 
30 da Lei Complementar Municipal n° 162/08 (Código Urbanístico), esta Macrozona apresenta 
características baixo adensamento populacional e predominância de áreas livres adequadas para instalação 
de empreendimentos de grande porte e potencialmente impactantes. Tem os objetivos mínimos de 
orientar as políticas públicas para melhorar as condições de infraestrutura para atender às demandas de 
instalação de empreendimentos de grande porte; receber indústrias e serviços de alto impacto, que em 
outras áreas poderiam conflitar com diferentes usos, como o habitacional; promover o desenvolvimento 
econômico do município, atraindo indústrias, oferecendo maior atenção àquelas que produzam menos 
impacto ambiental, bem como gerem emprego e renda para a população. 

A EKOTEX QUÍMICA LTDA terá acesso à RUA HERMANN KOCH, uma via classificada como Local. O 
Inciso VI, Artigo 63, da Lei Complementar Municipal n° 162/08 (Código Urbanístico), define que as vias 
locais são vias responsáveis prioritariamente ao acesso às atividades urbanas lindeiras e a condução de 
veículos em pequenos percursos.  

Confrontando com o imóvel onde ocorrerá a ampliação da EKOTEX, verificamos a presença do Rio 
do Testo, principal curso d´água do município de Pomerode. Segundo o que determina o Inciso I, Artigo 16, 
da Lei Complementar Municipal n° 165/08 (Código Municipal de Meio Ambiente), uma faixa de 30 m em 
ambas as margens do Rio do Testo necessita ser preservada, de forma que sua ocupação fica proibida, com 
o objetivo de restabelecer as matas-ciliares. Vale destacar que a ampliação pretendida encontra-se 
afastada em distância de 30 m da margem esquerda do Rio do Testo, atendendo assim a legislação vigente. 
 
4 IDENTIFICAÇÃO DOS IMPACTOS DURANTE A OBRA 

 
4.1 Dados da empresa executora 

 

O projeto arquitetônico e os projetos complementares para a construção foram desenvolvidos pelo 
Engenheiro Allan Stark. 

 
4.2 Materiais utilizados 

 

Os materiais a serem utilizados na obra serão adquiridos nas empresas da região, estrutura 
metálica (Blumenau e Pomerode), o que colabora para a movimentação da economia nestes municípios.  

 
4.3 Características da Edificação 

 
Por tratar-se de uma área plana, conforme foi descrito anteriormente, a ampliação da EKOTEX não 

demandará a realização de obras de terraplenagem.  
A área onde será realizada a ampliação já dispõe de instalações prediais – hidráulica, elétrica e 

preventiva de incêndio. O projeto de ampliação é a cobertura para a área de 280,59m² que é utilizada 
como depósito de embalagens vazias. 

Durante a fase de execução da obra a movimentação de veículos não será constante, pois é uma 
ampliação pequena. O fluxo de veículos pode ser maior no recebimento de peças da estrutura metálica 



[cobertura], porém sem causar grande interferência no fluxo atual de veículos na empresa e na rua 
Hermann Koch. 

 
4.4 Benefícios ou impactos Gerados pela Implantação 
 

Por tratar-se de uma empresa existente e em funcionamento a ampliação trará benefícios única e 
exclusivamente para a Ekotex Química que passara a ter um deposito coberto possibilitando que suas 
embalagens vazias não fiquem expostas as intempéries do tempo. Da mesma forma, em função do não 
aumento dos funcionários existentes em virtude da ampliação, os planos, programas e projetos 
governamentais também não serão impactados. 

 
4.5 Resíduos Gerados e Movimentação de Terra 
 

Os resíduos oriundos da obra serão recolhidos por empresas especializadas com as devidas licenças 
ambientais exigidas para o trabalho específico, através de Caixas de Entulho transportáveis. Estimamos 3 
destas caçambas no máximo, pois por se tratar de uma estrutura metálica e ter pequenas muretas de 
alvenaria os resíduos gerados serão reduzidos.  

No local da ampliação o terreno já é plano não serão efetuados movimentos de terra, somente os 
referentes à escavação das fundações, que ficarão no próprio local para serem espalhados, ficando como 
suporte para o piso a ser edificado.  
 
4.6 Poluição Sonora 
 

A obra será edificada em período diurno das 7:00h as 12:00h das  13:00h as 17:00. Os ruídos 
gerados são característicos de uma obra de construção civil como por exemplo: Betoneira, furadeira, 
martelo, serra , etc... . Após a conclusão da obra não haverá um aumento dos ruídos já existentes no 
parque Fabril da Ekotex Quimica. 

 
 
5 O ENTORNO DA EDIFICAÇÃO 

 
O entorno da empresa Ekotex Química Ltda encontra-se consolidado e urbanizado e próximo a 

empresas de médio e grande porte. A característica do seu entorno é de uma paisagem industrial, sendo 
que no interior das quadras a paisagem altera para rural com ocupação residencial. 

A ampliação não irá influenciar ou alterar o cenário local. Por estar situado atrás das edificações 
existentes da empresa Ekotex, estará se inserindo em uma paisagem consolidada formada a partir da 
massa construída da empresa marcando a continuação deste cenário. O principal limitador do terreno é o 
Rio do Testo e a sua área de preservação permanente do mesmo (faixa de 30m ao longo de suas margens). 

Por não gerar com a ampliação impactos negativos, não são necessárias medidas compensatórias 
mitigadoras e compensatórias.  
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