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1. APRESENTAÇÃO 

 

 
 

1.1. Objetivo 
 

 
 

O Estudo de Impacto de Vizinhança tem como objetivo diagnosticar e atenuar 

os conflitos causados pela implantação de um empreendimento de grande impacto 

para a cidade. Desta maneira cria-se uma nova possibilidade de intermediação entre 

os interesses dos empreendedores e da população diretamente impactada 

contemplando os efeitos positivos e negativos do empreendimento. 
 
 

1.2. Justificativa 
 

 
 

Os efeitos da implantação de um empreendimento de grande porte refletem 

na qualidade de vida não somente da população residente em seu entorno e sim de 

toda a cidade. Estes efeitos serão estabelecidos pelo Estudo de Impacto de 

Vizinhança e assim possibilitando a análise da implantação do empreendimento. 
 
 
 
 

Segundo os artigos 253 e 255 da Lei complementar 162/08 - Cód. Urbanístico 
 

- do Plano Diretor do Município de Pomerode, os empreendimentos de impacto são 

aqueles que podem causar danos ou alterações nos ambientes socioeconômicos, 

natural ou construído, ou sobrecarga na capacidade de atendimento de 

infraestrutura básica, quer sejam construções públicas ou privadas, habitacionais ou 

não- habitacionais. 

O  Estudo  de  Impacto  de  Vizinhança  respeita  a  Lei  Federal  no   10.257, 
 

aprovada em 10/07/2001, conhecida como Estatuto da Cidade utilizado como um 

instrumento de controle de Política Urbana. O Estatuto da Cidade estabelece 

diretrizes para os Planos Diretores dos municípios, com a finalidade de minimizar ou 

eliminar problemas urbanos como a dificuldade de circulação, carência de 

infraestrutura, deterioração ao meio ambiente e da vida social da população, 

assegurando assim o direito a cidades sustentáveis e com qualidade de vida para a 

toda população. 
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Primeiramente são abordadas diversas questões do entorno da implantação 

do empreendimento, sendo eles: características do empreendimento, legislação, 

população, infraestrutura, mobilidade urbana, características de área de influência e 

conforto ambiental. 
 
 

Após o levantamento destes dados é realizada a avaliação dos impactos e 

identificados aspectos positivos e negativos da implantação do empreendimento. 

Através da obtenção destes aspectos pode-se propor medidas potencializadoras e 

compensatórias. 
 
 

O Estudo de Impacto de Vizinhança é democrático e participativo onde as 

informações provenientes deste estudo serão apresentadas a comunidade por meio 

de Audiência Pública, e assim orientar o processo decisório da comunidade sobre a 

implantação do empreendimento de impacto. 
 
 
 
 

2. INFORMAÇÕES PRELIMINARES SOBRE O EMPREENDIMENTO 
 

 
 

2.1. Dados do Projeto 
 

Trata-se da construção de um galpão pré-moldado, para fins comerciais, com 

área aproximada de 8.196,90 m² (oito mil, cento e noventa e seis metros 

quadrados e noventa centímetros), sendo 4.610,10m² no Piso Térreo, 1.793,40m² 

no primeiro piso e 1.793,40m² no segundo piso. 

A finalidade do galpão será de depósito logístico, ou seja, destinado à 

recebimento de mercadoria, embalagem e distribuição da mesma. 
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2.2. Dados do Terreno 

Um terreno, registrado sob matrícula 13128, do Registro de Imóveis da 

Comarca de Pomerode, situado nesta cidade na Rua Mato Grosso, bairro Centro, 

contendo (8.675,58 m²) oito mil seiscentos e setenta e cinco metros e cinquenta e 

oito decímetros quadrados , de forma irregular, fazendo frente (a oeste) em 133,54 

metros, com lado par da Rua Mato Grosso, limitando-se nos fundos (a oeste) 

em 95,30 metros com terras de Wilhelm Zilz e sua esposa, Monik Bernadete 

Schmidt Zilz (M-12195); extremando pelo lado direito (norte) em 77,70metros com 

terras de Wilhelm Zilz e sua esposa Monika Bernadete Schmidt Zilz (M-12195) e 

pelo lado esquerdo em 3 linhas sendo, a partir da frente, a primeira (a sudoeste) 

de 47,80metros, a segunda (a sudoeste) em 13,15 metros, e a terceira (a sudoeste) 

em 43,50 metros, todas com terras de Wilhelm Zilz ( M- 12195). Distante do vertiçe 

formado pelas linhas da frente e a primeira do lado esquerdo, em 18,80 metros da 

esquina formada com a Rua dos Atiradores. Edificado com um galpão industrial 

pré-moldado, com 555,00m².  

A empresa adquiriu uma área adjacente de 1.818,99 m², que será anexada à 

Matricula 13128, sendo que o processo se encontra no Registro de Imóveis para 

efetivação . 
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Fig 1 - Croqui do imóvel 
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N 

S 

Convenções 

LEVANTAMENTO  PLANIALTIMÉTRICO Folha: A1 

Única 

ANGELA ANDREA 

ZIMMERMANN 

Rua Nereu Ramos, nº 149 

Rio dos Cedros - SC 

Fone: (47) 91129002 

35235,(7E5,2 ELIAS MARTINS 

E5($ (6&5,785$'$ Pô 

LOCALIDADE:  5XD ODWR *URVVR  QD 

0$75E&81$    13.128 
081,&E3,2 

ESTADO: 

COMARCA: 

Pomerode 
Santa Catarina 
Pomerode 

DATA: 07/02/2014 

6LWXDomR Imóvel urbano, distando do vértice formado 
pelas linhas da frente e a primeira do lado esquerdo,  dezoito 
metros e oitenta centímetros (18,80m) da esquina formada 
pelas Ruas Mato Grosso e dos Atiradores, município de 
Pomerode/SC. 

/DXGR 7pFQLFR Atesto, sob as penas da Lei, que as distâncias e a identificação
das confrontações apresentados nesta planta são baseadas na Certidão Atualizada 
do Imóvel.  Que o levantamento  planialtimétrico  foi realizado  com  Estação  Total 
TC-407 Leica. 

5HVS 7pF 

3URSULHWiULRV  Atestamos, sob as penas da Lei, serem verdadeiras todas as
informações apresentadas nesta planta e no memorial. 

Pomerode/SC, 07 de Fevereiro de 2014. 

Elias Martins 
RG nº 984.035-4 SESP-SC 

CPF nº 351.153.869-68 

$SURYDomR 

Fig. 2 - Levantamento Planialtimétrico 
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3. IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

3.1. Localização 

3.1.1. Macrolocalização 

A área de  implantação  do  empreendimento  localiza-se  na  cidade  de 

Pomerode, situada no Vale do Itajaí em Santa Catarina. 

Fig 3  -Macrolocalização 

3.1.2. Microlocalização 

O empreendimento situa-se na área central do município de Pomerode, 

na Rua Mato Grosso, distando aproximadamente 18,80 metros da esquina 

formada com a Rua dos Atiradores. 
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Fig 4 -Localização 

Macrolocalização 

POMERODE 

Figura 05 – Localização da área de intervenção. 
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Fig. 6 - Área de implantação 

3.2. Descrição do Projeto 

Trata-se da construção de um galpão pré-moldado, para fins comerciais, com 

área aproximada de 8.196,90 m² (oito mil, cento e noventa e seis metros 

quadrados e noventa centímetros), sendo 4.610,10m² no Piso Térreo, 1.793,40m² 

no primeiro piso e 1.793,40m² no segundo piso. 

A finalidade do galpão será de depósito logístico, ou seja, destinado à 

recebimento de mercadoria, embalagem e distribuição da mesma. As mercadorias 

serão trazidas em containers, uma vez ao dia, no período matutino, entre 8:00hs 

e  9:00hs. Após o recebimento, as mercadorias serão separadas e encaminhadas 

para expedição, onde serão carregadas em caminhões pequenos. Estima-se uma 

saída de 5 caminhões por dia, entre 15:00 hs e 17:00 hs. 
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O itinerário dos caminhões pequenos será quando no sentido Blumenau, pela 

Rua dos Atiradores até encontrar a Rodovia SC 421. Ao norte, sentido Jaraguá 

do Sul, será pela Rua dos Atiradores, passando pelas ruas Hermann Weege e 

Rua Presidente Costa e Silva, até encontrar a Rodovia SC 110. 

O mesmo acontece com o recebimento da mercadoria, que chega ao 

depósito não passando nas vias centrais e locais do município. A mercadoria, 

proveniente do Porto de Navegantes, chega ao depósito via rodovia SC 421, Rua 

dos Atiradores e Rua Mato Grosso. 

O horário de expediente será entre 5:00 hs e 22:00 hs, sendo que o 

empreendimento, terá aproximadamente 70 funcionários, revezados entre os turnos. 

O horário de trabalho dos funcionários seguirá normas trabalhistas 

vigentes, observando ainda, que os horários de almoço, saída e descanso serão 

diferenciados. Desta forma, não acarretará acréscimo de demanda de veículos 

nos horários de pico. 
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4. LEGISLAÇÃO

4.1. Macrozoneamento 

De acordo com o Código Urbanístico do Município de Pomerode, a 

área onde se localiza o empreendimento está inserida em uma Macrozona 

Urbana de Qualificação ( MUQ ). 

De acordo com o Art. 28, da Lei Complementar 162/08 – Código 

Urbanístico, esta Macrozona apresenta as seguintes características: 

I - Maior parte da área localizada no perímetro urbano, marcada pela 

ocupação humana menos densa e diversificada que a presente na 

Macrozona de Consolidação. 

A Macrozona Urbana de Qualificação tem como objetivos mínimos 

orientar as políticas públicas no sentido de: 

I - Melhorar as condições de infra-estrutura para servir a futuras necessidades 

de urbanização e adensamento populacional. 

II - Proteger a paisagem urbana existente, marcada pela ocupação horizontal e 

de baixa densidade. 

Fig. 11-Mapa Macrozoneamento- Recorte do Anexo I do Plano Diretor 
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Conforme o Anexo III da Lei Complementar 162/08 – Código 

Urbanístico, os coeficientes adotados nas macrozonas urbana de 

qualificação: 

AREA TOTAL DO IMOVEL  = 10 494,57m2 

PERMITIDO DO PROJETO 
Coeficiente de Aproveitamento 2,0 0,78 8.196,90m2 
Taxa mínima de permeabilidade 
do Solo (%) 

40% 40% 4.197,82m2 

Taxa de Ocupação Máxima (%) 60% 49% 5160,10m2 
Recuo Frontal (m) 6,0 7,00 
Recuos Lateral e Fundos (m) 3,0 3,00 
Número de pavimentos / 
Gabarito Máximo 

4,0 3 

4.2. Áreas de Preservação Permanente 

No imóvel não existem recursos hídricos. O Rio do Testo, principal 

curso hídrico de Pomerode, dista aproximadamente 100 metros do 

empreendimento. 

Figura 12 – Mapa de restrições legais (APP – Áreas de Preservação Permanente) 
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Fig.13- Mapa Bacias Hidrográficas 
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5. POPULAÇÃO

Considerando que o empreendedor estimulará a contratação de mão de 

obra local, não haverá aumento direto da população da cidade.  

6. INFRA-ESTRUTURA

6.1. Abastecimento de água e esgoto 

No local de implantação do empreendimento, a via publica denominada 

Rua Mato Grosso possui a  seguinte infraestrutura: abastecimento de água 

(SAMAE Pomerode), rede de energia elétrica ( CELESC ) e drenagem pluvial. 

Destaca-se que a via não possui rede de coleta de esgoto. 

A Rua Mato Grosso possui pavimentação asfáltica, contemplando ainda 

a ciclofaixa. No local do empreendimento serão executados os passeios, 

para auxiliar o deslocamento e uso de pedestres no local. 

Segundo o Diretor Administrativo do SAMAE, a autarquia possui 

capacidade para atender a demanda a ser gerada pelo empreendimento, 

desde que sejam cumpridas as exigências do Plano Diretor. 

Como a área em questão não possui esgoto sanitário coletivo, o 

empreendimento executará seu sistema individual de tratamento, 

constituido de fossa e filtro, dimensionado de acordo com normativa da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas. O volume de efluentes gerados 

será de 4,9 m³/dia (70pessoas x 70 litros/dia). 

Fig. 14- Imagem da infraestrutura Rua Mato Grosso 
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Fig.15- Mapa de abastecimento de Agua do municípiio 
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Fig. 16 - Mapa de esgoto sanitário do Município 

26



6.2. Coleta de Lixo

A área de implantação do empreendimento conta com coleta de lixo 

reciclável e orgânico, realizada pelo SAMAE Pomerode.  Segundo o Diretor 

Administrativo, a autarquia possui capacidade para atender a demanda a ser 

gerada pelo empreendimento. 

Os resíduos sólidos orgânicos provenientes da geração de resíduos de 

higiene pessoal são estimados em 756,00 kg/mês (70 pessoas X 10,8 kg/mês), 

baseado nos dados do Censo IBGE 2010, serão coletos pelo SAMAE.  

Os resíduos sólidos recicláveis, que serão principalmente papéis, 

papelão e plásticos, foram estimados 126 kg/mês (70 pessoas X 1,8 kg/mês), 

com base nos dados do Censo IBGE 2010, também serão coletados pelo 

SAMAE. Haverão ainda resíduos de embalagens, que por suas características, 

serão encaminhados para reciclagem

6.3. Abastecimento Elétrico

A área de implantação do empreendimento possui fornecimento de energia 

elétrica, sendo que será realizada pela CELESC. Segundo o chefe da agência 

regional de Blumenau, a CELESC possui capacidade para atender a demanda de 

energia elétrica do empreendimento. 

6.3.1 - TELEFONIA

Em vistoria in loco, foi verificado que a Rua Mato Grosso é abastecida com 
rede de telefonia fixa. 

7. MOBILIDADE URBANA

7.1. Sistema viário e acessos 

O empreendimento localiza-se na Mato Grosso, que de acordo com Anexo  II  e 

Art.  62  da Lei Complementar 162/08 – Código Urbanístico,  é  uma  via classificada 

como coletora. 

A  Rua  Mato  grosso  tem  ligação direta  com  a  Rua  dos  Atiradores,  que  é 

classificada como rodovia. 

O empreendimento conta com estacionamento interno para funcionários e 
visitantes, sendo que a via pública Rua Mato Grosso, não sofrerá estreitamento, 
tampouco será utilizada para estacionamento, visto que o pátio interno absorverá 
esta demanda. 
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O fluxo gerado na via é pequeno. As mercadorias serão trazidas em 
containers, uma vez ao dia, no período matutino, entre 8:00 hs  e  9:00 hs. 
Após o recebimento, as mercadorias serão separadas e encaminhadas para 
expedição, onde serão carregadas em caminhões pequenos. Estima-se uma 
saída de 5 caminhões por dia, entre 15:00 hs e 17:00 hs. 

As manobras de carga e descarga são feitas no pátio interno da 
empresa, sem uso da via pública. 

Fig. 17- Imagem da Rua dos Atiradores - Infraestrutura 

Fig. 18 - Imagem da Infraestrutura Rua Mato Grosso 
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Fig. 20 - Detalhe Sistema Viário 
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7.2. Geração de tráfego

O Plano Diretor de Pomerode define categorias de pólo gerador de 

tráfego, o qual classifica os usos ou atividades ao se instalarem no Município 

de Pomerode, de acordo com o número de vagas de estacionamento do 

empreendimento, conforme artigo 244 da Lei Complementar 162/08 – Código 

Urbanístico. 

O empreendimento terá 50 vagas de estacionamento interno, bem 
como pátio de carga e descarga. 

Conforme Artigo 244 da Lei Complementar 162/08 – Código 

Urbanístico, o empreendimento é classificado como de médio impacto. 

7.3. Transporte Coletivo

O sistema de transporte coletivo de Pomerode possui linhas 

interurbanas e urbanas. As linhas interurbanas conectam Pomerode 

diretamente aos municípios de Apiúna, Ascurra, Balneário Camboriú, 

Blumenau, Curitiba, Florianópolis, Gaspar, Itajaí, Jaraguá-do-Sul, Joinville e 

São Paulo. As linhas urbanas percorrem o município conectando os bairros. 

Segundo o Plano Diretor do Município, no artigo 100 da Lei 

Complementar 162/08 – Código Urbanístico, o transporte interurbano na 

direção norte-sul será realizado ao longo do eixo de Serviços (Rua Hermann 

Weege) e Rua dos Atiradores. O transporte urbano deverá se dar 

preferencialmente ao longo dos Eixos Urbano 1 e 2 (Avenida 21 de Janeiro) e 

de Animação (Rua XV de Novembro). 

Assim, verifica-se que o empreendimento será atendido pelo transporte 

público existente, estando próximo dos trajetos das linhas interurbanas. Além 

disto, existem paradas de ônibus próximas ao empreendimento assim como a 

Rodoviária Municipal de Pomerode localizada a aproximadamente 600 

(seiscentos) metros do local. 
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Fig. 19 - Mapa Sistema transporte coletivo do município 
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7.4. Ciclofaixas

Na área de implantação do empreendimento existe ciclofaixa, tanto na 

Rua Mato Grosso como na Rua dos Atiradores, auxiliando assim na segurança 

dos ciclistas. 

8. CARACTERÍSTICAS DA ÁREA DE INFLUÊNCIA

8.1. Uso do Solo

A partir do levantamento realizado no entorno da área de implantação do 

empreendimento, foram constatados os seguintes usos: 

- Edificações comerciais  ao  longo  da  Rua  Mato  Grosso  e  Rua  dos 

Atiradores; 

- Edificações industriais de pequeno porte ao longo da Rua Mato Grosso 

e Rua dos Atiradores; 

- Edificações residenciais  ao  longo  da  Rua  Mato  Grosso  e  Rua  dos 

Atiradores; 

- Edificações  institucionais; 

- Edificações de prestação de serviços. 

A altura das edificações das quadras limítrofes varia entre 1 e 2 

pavimentos. 

Analisando a área do entorno imediato do empreendimento, ao longo 

deste trecho da Rua Mato Grosso, observa-se que a região ainda é pouco 

adensada. 
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ÁREA DE 

IMPLANTAÇÃO 

TERRENO 

CONSTRUÇÃO EXISTENTE 

RESIDÊNCIA 

POSTO DE GASOLINA 

PATRIMÔNIO HISTÓRICO 

ASSOCIAÇÃO - ACAEN 

Fig. 21- Mapa de indicação das Edificações no entorno do empreendimento 

EMPRESA RESTAURANTE 
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8.2. Morfologia Urbana

Devido às características de pavimentos e alturas das edificações 

existentes na cidade, o empreendimento irá privilegiar esta condição, sendo 

optado pela horizontalidade da edificação. Com esta conceituação, a paisagem 

não sofrerá muita alteração, evidenciando e mantendo a harmonia ambiental 

e visual do empreendimento, pois, como a localização fica distante da área 

consolidada de edificações, pouco causará influencia nas edificações limítrofes 

e na paisagem. 

Outrossim, conforme Plano Diretor, o local permite edificações de até 4 

pavimentos . A altura total do empreendimento será de 15,90 metros. 

8.3. Equipamentos Urbanos e Comunitários

Nas proximidades do local de implantação do empreendimento, não 

encontramos nenhum equipamento urbano publico, como praças ou centros 

de lazer. As áreas de praças publicas mais próximas distam 1 km do local. 

Como não haverá um número expressivo de funcionários - máximo de 

70 pessoas – a pressão causada sobre os equipamentode de saúde e 

educação deverá ser baixa. De praxe, os atendimentos de saúde se dão nas 

unidade da localidade onde os funcionários residem, sendo que o mesmo 

costuma ocorrer com os equipamentos de educação. A empresa 

disponibiliza aos funcionários plano de saúde (UNIMED) e auxílio creche, o 

que favorece na minimização de impactos. Caso seja  necessário, a empresa 

deverá em conjunto com o Órgão Municipal, cooperar no sentido de 

minimizar impactos que ainda possam ocorrer.  

Outrossim, é notório o beneficio municipal em retorno financeiro 

gerado pela empresa, ao qual poderá ser revertido para tal investimento 
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Fig.22 - Mapa indicação dos equipamentos urbanos 
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Fig. 23 - Mapa indicação dos postos de saude do município 
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Fig 24 - Mapa de indicação de Receptivos turísticos 
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8.4. Patrimônio histórico, arquitetônico, artístico e cultural

De acordo com o Anexo V da Lei Complementar 162/08 – Código 

Urbanístico, na área próxima ao empreendimento encontram-se poucos 

imóveis de valor histórico, arquitetônico, artístico e cultural. 

Devido à distância das edificações classificadas como de relevante valor 

histórico, arquitetônico, artístico e cultural, o empreendimento não influenciará 

visualmente nessas edificações. 
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Fig. 25 - Edificaçoes de Patrimonio Histórico 

Fig 26 - Indicação de edificações de PH 
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Fig. 27 - Imagem Casarão Zilz - Rua dos Atiradores 

Fig. 28- Imagem Casarão Norma Volkmann - Rua dos Atiradores 

40



Fig 29 - Mapa Patrimônio Histórico e Cultural 
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8.5. Planos, programas e projetos governamentais

De acordo com o Secretário de Planejamento e Desenvolvimento da 

Cidade – SEPLAN, Sr. Mauricio Eduardo Gorigoitía Vega, a área para 

implantação do empreendimento não possui nenhum projeto ou interesse do 

governo para implantação de algum projeto governamental. 

9. CONFORTO AMBIENTAL

9.1. Vegetação existente

Atualmente o terreno em questão encontra-se em grande parte nivelado e 

sem vegetação. Na área do entorno do terreno estudado encontra-se vegetação 

nativa da mata atlântica, característica da região, composta por árvores de 

médio e grande porte.  

9.2. Taxa de Permeabilidade

De acordo com o Anexo III da Lei Complementar 162/08 – Código 

Urbanístico, a taxa mínima de permeabilidade do solo na Macrozona Urbana 

de Qualificação, onde se encontra o empreendimento, é de 40%. Destaca-se 

que dos 10.494,57m² de área total do terreno (já anexada a área de 

1.818,99m2), uma área de 4.197,82m² deverá ser permeável. 

9.3. Hidrografia

O terreno em questão não possui nenhum curso d’água .O principal 

curso d’água do município – Rio do Testo, fica distante a aproximadamente 

100 metros do empreendimento. Na área do empreendimento não incidem 

áreas de preservação permanente  e tampouco está situado em área sujeita a 

alagamento. 
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Fig. 30 - Mapa de Bacias Hidrograficas 
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9.4. Relevo

A cidade de Pomerode é marcada pela presença de diversos morros, 

cobertos com vegetação característica da Serra do Mar. A área do futuro 

empreendimento é totalmente plana, sem declividade. 
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Fig. 31 - Mapa de Relevo 
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9.5. Iluminação natural e sombreamento sobre os imóveis vizinhos

O empreendimento não projetará nenhuma sombra para 

edificações lindeiras, pois se localiza em uma área pouca adensada. A 

edificação respeitará os recuos previstos na legislação vigente. 

9.6. Ventilação natural

Os ventos predominantes encontram-se nos quadrantes norte e nordeste, 

sendo características da cidade de Pomerode e da região. O empreendimento 

não constituirá obstáculo à ventilação natural, levando-se em consideração as 

edificações existentes no entorno. 

9.7. Ruídos

Por tratar-se de um empreendimento com finalidade de depósito logístico, 

não haverá emissão de ruídos. As emissões sonoras no horário de trabalho 

respeitarão os parâmetros estabelecidos pela legislação para o referido 

zoneamento (45 dB(A) diurno e 40 dB(A) noturno).  

9.8. Calor

O empreendimento não irá emitir calor, ou possuir equipamentos que 

possam emitir ou aumentar a sua emissão natural. 

9.9. Vibração

Durante  a  execução  do  empreendimento  poderão  ocorrer pequenas 
vibrações, provenientes da instalação do empreendimento. 

O mesmo não ocorrerá após a conclusão da obra. Desta maneira o 
empreendimento enquadra-se no padrão de incomodidade “Não incômodo”, 

segundo a Lei Complementar no 162/08, de 12 de dezembro de 2008. 

9.10. Gases

Por tratar-se de um empreendimento comercial, não haverá emissão 

de gás, sendo apenas gerado pelo trânsito de veículos de funcionários e de 

carga. 

46



Fig. 32 - Indicação de entorno 
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Fig-33 - Imagem representativa de alturas 
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9.11. Movimentação de solo

Os serviços envolvidos na obra serão de conformização do imóvel, 
compreendendo o nivelamento da área. 

Será executado nivelamento de área total com colocação de macadame. O 
volume aproximado de aterro é 3.202,67m3. 

Nas laterais e limite com a rua Mato Grosso serão executadas valas de 
drenagem provisórias, com a finalidade de evitar o deságue das águas pluviais na 
via pública, bem como sobre imóveis lindeiros. As valas serão c onduzidas para 
caixas coletoras existentes no local. 

Todo o solo inservível será retirado do local, por empresa especializada, 
e  depositado em locais devidamente licenciados. 

O proprietário se compromete a reparar quaisquer danos causados ao 
erário publico ou privado, no momento da execução. 
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Fig 34- Imagem da área atual 1 

Fig. 35 - Imagem área atual - 2 
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10. IDENTIFICAÇÃO DOS IMPACTOS

10.1. Análise do Impacto Urbanístico Global

O empreendimento proposto atende as diretrizes do Plano Diretor e 

contribui para desenvolver e adensar a área em questão, resultando em maior 

qualidade urbana e favorecendo a formação de uma identidade ao local. 

10.2. Impactos positivos

10.2.1. Localização

Um dos principais fatores que favorecem a implantação do 

empreendimento é a localização: próximo a Rua dos Atiradores, classificada 

como Eixo de Serviços, localizada no contorno Leste da Cidade, marcado pelo 

tráfego de passagem do Eixo Rodoviário Regional Blumenau – Jaraguá do Sul 

juntamente com as Ruas Arnoldo Hass, dos Atiradores e Presidente Costa 

e Silva e Rua Hermann Weege. 

Todas estas vias possuem boa capacidade de suporte para o trânsito e 

aptidão para implantação de empreendimentos comerciais e de prestação de 

serviços. 

O Eixo de Serviços tem como objetivos orientar as políticas públicas no 

sentido de consolidar o contorno leste como via de passagem do eixo rodoviário 

e orientar usos que promovam a consolidação de comércio e serviços de grande 

impacto, otimizando a capacidade da via para o tráfego pesado gerado 

por empresas transportadoras, armazéns, transporte público, respeitando as 

áreas de preservação ambiental. 
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10.2.2. Economia da Cidade

Este empreendimento favorece o  aumento  da  renda  e  geração de 

novos empregos, bem como um significativo aumento da economia 

municipal. Além disto, favorece a construção civil e o desenvolvimento 

principalmente dos comércios existentes nas proximidades do local e até 

mesmo da cidade como um todo. 

10.2.3. Dinamismo no contorno leste

Como se trata de um empreendimento de grandes proporções em relação 

ao tipo de construção existente e por estar localizado em local atualmente com 

pouco dinamismo e poucos equipamentos urbanos, favorece no 

desenvolvimento econômico  e  social  do  Contorno  Leste  e  incentiva  novos 

investimentos para a localidade. 

10.3. Impactos Negativos

10.3.1. Impacto Ambiental

Devidos as grandes dimensões do empreendimento, resulta em uma 

grande área de impermeabilização do solo. Contudo a drenagem do pátio será 

conduzida em tubos de concreto nas laterais do prédio, e desaguam em uma 

tubulação existente na parte interna do empreendimento evitando assim seu 

lançamento para estrutura da rua. Esta tubulação interna esta localizada na 

parte frontal do imóvel próximo a edificação existente, estando distante da nova 

edificação em torno de 15,00metros. 

Além disto, serão produzidos resíduos provenientes da implantação 

da obra. Os mesmo serão encaminhados a "bota fora" devidamente autorizado 

pelo município, executado por empresa especializada e autorizada. 

Todo o canteiro de obras deverá atender normas de segurança para 

seus trabalhadores, bem como condições adequadas aos mesmos - banheiros, 

barraco de obra, tapumes, etc.. 
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10.3.2. Impacto Viário

O aumento do fluxo de veículos no local será inevitável. Porém, 

conforme citado anteriormente, não acarretará um aumento expressivo do fluxo 

de veículos no local. 

Será necessária uma maior atenção do governo quanto a intervenções 

de trânsito e de infraestrutura do local, tais como sinalização vertical e 

horizontal. 

10.4. Medidas Potencializadoras e Compensatórias

Como na área em questão não possui rede coletora de esgoto 

sanitário, o empreendimento executara seu sistema individual fossa e filtro, 

construído de acordo com normativa da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT). O efluente gerado na forma de esgotamento previsto será 

em torno de 4,9m³/dia ( 70 pessoas x 70 litros/dia). 
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No local, poderão  ser inseridas medidas de redução de velocidade, 
como sinalização vertical ou horizontal , devidamente estudadas e autorizadas 
pelo órgão municipal, e podendo ser custeada pelo empreendedores.

Para o transito de carga e descarga, poderá ser verificado a 
possibilidade de horário específico para o mesmo, verificando os horários de 
pico como parâmetros  negativos.



11. CONCLUSÃO

O estudo de impacto de vizinhança da implantação da empresa, que considerou 

sua inserção na vizinhança e a avaliação dos impactos decorrentes, aponta a sua 

viabilidade, uma vez que os impactos negativos identificados são passíveis de 

mitigação e/ou controle. Além disso, a maioria dos impactos negativos se dá na fase 

de obras e possui prazo temporário, enquanto a maioria dos positivos se dá na fase 

de operação e possuem medidas potencializadoras possíveis.  

Por se caracterizar como empreendimento comercial,  poderá ser responsável 

por um início de alteração do cenário local com dinamização do setor econômico 

devido a geração de empregos e consequente geração de renda, o que propiciará o 

consumo e alimentará o comércio da região.  

Apesar de haver impactos ambientais, considerados negativos mas de baixa 

magnitude, é importante a implantação das medidas mitigadoras propostas para 

reduzir os impactos causados e não ocasionar novos problemas.  

Assim, considerando que o perfil de implantação respeitará as normas e limites  

urbanos definidos para sua área de inserção, o empreendimento irá ao encontro do 

Plano Diretor do Município de Pomerode no sentido de contribuir para a afirmação 

do proposto para a região.
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