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1 APRESENTAÇÃO 

1.1 OBJETIVO 

O Estudo de Impacto de Vizinhança busca identificar e avaliar os impactos positivos 

e negativos, bem como os conflitos que podem ser causados pela implantação de um 

empreendimento de potencial impacto para a cidade. Este Estudo pretende ainda, 

apresentar medidas a serem implantadas para a redução e/ou eliminação dos 

impactos negativos além criar possibilidades de intermediação entre os interesses dos 

empreendedores e da população diretamente impactada. 

1.2 JUSTIFICATIVA 

O Estatuto da Cidade de Pomerode (Lei nº 10.257/2001) prevê o EIV - Estudo de 

Impacto de Vizinhança 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 em prol do bem coletivo, da segurança e do bem-estar dos cidadãos, 

bem como o equilíbrio ambiental.  

Esta política urbana busca organizar o desenvolvimento das funções sociais da cidade 

e da propriedade urbana, mediante diretrizes gerais, das quais destacam-se: garantia 

de cidades sustentáveis, entendido como direito a terra urbana, a moradia, ao 

saneamento ambiental, a infraestrutura, ao transporte e aos serviços públicos, ao 

trabalho e lazer, para as presentes e futuras gerações; Gestão democrática; 

cooperação entre governos, principalmente quanto ao atendimento ao interesse 

social; Planejamento do desenvolvimento das cidades, da distribuição espacial da 

população e das atividades econômicas do Município, de modo a evitar e corrigir as 

distorções do crescimento urbano e seus efeitos negativos sobre o meio ambiente.  

1.3 APRESENTAÇÃO DA EMPRESA 

A crescente e rápida expansão da atividade econômica com o intenso uso de recursos 

naturais vem reduzindo o meio ambiente e levando a uma consequente 

insustentabilidade ambiental. Para tal, são usadas ferramentas necessárias para o 
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controle dos impactos e medidas a serem adotadas com a finalidade de causar o 

menor impacto possível no meio que se insere o empreendimento.  

Um processo produtivo no ramo de produtos refratários é composto de diversas 

etapas, cada qual com características e impactos ao meio ambiente, se não tomados 

os devidos cuidados necessários como a implantação de tecnologias mais limpas, 

controles ambientais e medidas mitigadoras.  Ao produzir de forma consciente visando 

à proteção ambientalmente correta, os custos podem ser reduzidos ou até eliminados, 

com o uso de inovações simples e procedimentos adotados que permitam a 

reutilização de insumos, destinações finais adequadas além da redução de consumos 

trazendo economia e novas oportunidades ao mercado competitivo com subprodutos 

obtidos através da reutilização dos resíduos. 

A empresa EKW DO BRASIL – PRODUTOS REFRATÁRIOS LTDA foi criada para 

atuar no ramo de fabricação de argamassas, concretos, tijolos, massas para diversas 

aplicações. Teve início das suas atividades em 11 de julho de 2002 através da 

empresa alemã EKW GMBH e Cerâmicas Ziegler do Brasil, do qual mais tarde se 

unem e juntas formam a empresa EKW DO BRASIL, com alta capacidade de produção 

e equipamento modernos. Seus principais clientes são principalmente indústrias 

siderúrgicas, de cal e cimento, indústria química, termoelétricas, petroquímicas, 

cerâmicas, alimentícias, papel, alumínio, vidros, cristais, fritas, forjaria e aciarias, 

fundição de ferrosos e não ferrosos.  

Como principal missão, a EKW DO BRASIL tem como a qualidade e satisfação dos 

clientes, valorizando os colaboradores e satisfazendo os acionistas de forma eficaz. 

Como visão a EKW DO BRASIL tem em ser uma empresa competitiva no mercado de 

refratários com investimentos e tecnologias para o crescimento contínuo.  

A empresa em questão trata das questões ambientais realizando um trabalho 

constante de conscientização e orientação com seus colaboradores e cuidados 

necessários para prevenção à poluição, utilizando o acompanhamento de 

profissionais habilitados e metodologias ambientalmente corretas, atendendo à 

legislação ambiental pertinente além da busca contínua por oportunidades de 

melhoria e resultados para a solução dos impactos ambientais causados no seu 

processo produtivo. 
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DADOS GERAIS  

EKW DO BRASIL – PRODUTOS REFRATÁRIOS LTDA  

Nome fantasia: EKW REFRATÁRIOS E SERVIÇOS  

CNPJ: 05.343.620/0001-47 

Código e descrição da atividade econômica principal: 

23.41-9-00 – Fabricação de produtos cerâmicos refratários 

Código e descrição da natureza jurídica:  

206-2 – Sociedade Empresaria Limitada 

Endereço  

Rua Victor Konell, nº 201. Testo Central. CEP: 89.107-000 Pomerode/SC 

VIABILIDADE  

Zoneamento 

Macrozona Urbana de Indústria e Serviços (MUIS) 

Situação 

Adequada para uso e ocupação para fins industriais e serviços. 

CARACTERIZAÇÃO DO IMÓVEL  

Imóvel regularizado junto a Prefeitura Municipal de Pomerode sob matrículas nº 10058, 
10060, 10061 e 10062. 

LEGISLAÇÃO ATENDIDA  

Localização  

Lei Complementar nº 162 de 2008, Prefeitura Municipal de Pomerode – Código Urbanístico, 
que define princípios, politicas, estratégicas e instrumentos para o desenvolvimento 
municipal e para o cumprimento da função social da cidade e da propriedade no município 
de Pomerode. 

Enquadramento  

Macrozona Urbana de Indústria e Serviços (MUIS) 

Potencial Poluidor  

Resolução CONSEMA Nº 13/2012, Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável 
do Estado de Santa Catarina. 

Enquadramento em destaque  

10.40.10 - Fabricação de telhas, tijolos e outros artigos de barro cozido-exclusive de 
cerâmica esmaltado. 

Pot. Poluidor/Degradador: Ar: M Água: P Solo: P Geral: M 

Porte: 0,01 <= AU <= 1,0: pequeno (RAP) 

1,0 < AU < 3,0: médio (RAP) 

AU >= 3,0: grande (EAS) 

LICENCIAMENTO AMBIENTAL  

Processo de licenciamento elaborado conforme Instrução Normativa Nº 04 da Fundação 
do Meio Ambiente do estado de Santa Catarina - FATMA.  

O Estudo Ambiental Prévio – RAP está de acordo com o Termo de Referência anexo à 
Resolução CONSEMA N.º 001/2006.  
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1.4 DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

Para a identificação das instalações do empreendimento foram analisadas as plantas 

baixas de projeto de instalação da empresa, observando-se que o imóvel está em 

terreno totalmente plano, sem declives ou ondulações e, portanto, não há necessidade 

de levantamento planialtimétrico (Figura 1). 

 

Figura 1: Entrada do empreendimento. 

1.4.1 Descrição técnica das atividades 

A empresa EKW DO BRASIL, mais conhecida como EKW REFRATÁRIOS E 

SERVIÇOS, fabrica diversas variedades de argamassas, concretos, massas 

refratárias plásticas, refratários formados e demais produtos desenvolvidos para 

atender os ramos de siderúrgicas, de cal e cimento, indústria química, termoelétricas, 

petroquímicas, cerâmicas, alimentícias, papel, alumínio, vidros, cristais, fundição de 

ferrosos e não ferrosos.  Os produtos fabricados pela empresa EKW do Brasil podem 

ser visualizados na figura 2, a seguir.  

Também possui a certificação da BRTUV referente à utilização do sistema de gestão 

da qualidade para as áreas de industrialização, comercialização, revenda e serviços 

de montagem e aplicação de produtos refratários.   
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Figura 2: Principais produtos fabricados. 

As argamassas podem ser divididas em secas e úmidas. As argamassas secas são 

utilizadas para assentamento de peças e tijolos refratários, já as argamassas úmidas 

são para a mesma utilização, porém sem a necessidade de qualquer mistura. Na linha 

de concretos refratários existem os seguintes tipos: 

 Concreto refratário auto escoantes: Com a finalidade de facilitar a aplicação 

dos concretos de baixo e ultra baixo teor de cimento, este não necessita da 

utilização de vibradores; 

 Concreto refratário convencional: Os concretos convencionais são constituídos 

com agregados selecionados e qualificados nas mais diversas categorias e, 

homogeneizados com cimentos hidráulicos; 

 Concreto refratário de baixo teor de cimento: possuem baixo teor de cimento 

em sua composição, onde se requer estruturas monolíticas com alta resistência 

mecânica em diversas temperaturas; 

 Concreto refratário de Ultrabaixo e zero teor de cimento: São concretos que 

possuem ultrabaixo e zero teor de cimento em sua composição, onde se requer 

estruturas monolíticas com alta resistência mecânica em diversas 

temperaturas; 

 Concretos refratários especiais: fabrica uma grande variedade de produtos. 

Cada linha de produto é destinada a aplicações específicas; 
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 Concreto refratário isolante: são constituídos com agregados leves e 

selecionados para proporcionar a fabricação de um produto de baixa densidade 

e baixa condutividade térmica e  

 Concreto refratário para projeção: são utilizados para reforma de fornos, 

caldeiras etc., através de aplicações por projeção pneumática em lugares de 

difícil acesso. 

Os refratários formados são também divididos em cinco tipos, são eles: 

 Aluminosos: Os moldados aluminosos são constituídos por matérias primas 

obtidas através da calcinação, sintetização, e eletrofusão de minerais como 

argilas na forma Alotrópica Alfa e Bauxita. Com a distribuição granulométrica 

adequada, são produzidos refratários com alta resistência mecânica sob 

temperatura e pressão, maior resistência a choque térmico e maior resistência 

a desgaste por corrosão e abrasão; 

 Refratários pré-formados: são peças fabricados sob medida, tendo em sua 

composição uma variedade de 46% a 98% de substâncias como o AI2O3, 

Zircônio, Carbeto de Silício, Grafite, Mulita, entre outros; 

 Silico Aluminosos: são constituídos por matérias-primas altamente 

selecionadas e distribuídas em granulometrias adequadas para obtenção de 

estabilidade dimensional, resistência a choque térmico e corrosão; 

 Silicosos e especiais: envolve a utilização de matérias- primas sintéticas. Suas 

propriedades específicas e condições particulares são superiores aos 

refratários convencionais. 

Os produtos da linha de massas refratárias plásticas consistem em dois subprodutos, 

são eles: 

 Massa refratária plástica de reparo: são fornecidas prontas para o uso, e 

permitem a realização de revestimentos monolíticos, com as mais variadas 

formas; 

 Massa refratária plástica de socagem: são fornecidas prontas para o uso, e 

permitem a realização de revestimentos com as mais variadas formas.  
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Além de todos os produtos descritos anteriormente, também são fabricados refratários 

para forno de indução a cadinho do qual são produtos para revestimentos monolíticos 

secos, aplicáveis por vibração ou desaeração através de garfeamento.  

A empresa é dividida nos seguintes setores: As áreas administrativas que são elas: 

Recepção, Administrativo, Financeiro, Comercial e Diretoria. As áreas produtivas que 

são subdivididas em 02 setores, porém são correspondentes às etapas de: Mistura, 

Controle, Moldagem, Aquecimento, Embalagem e Expedição. Já as áreas de apoio 

são elas: Sanitários, Copa/Refeitório, Sala de reuniões, Almoxarifado e Auditório. 

Além de outros setores como: Sala de desenvolvimento, Sala de projetos, Sala de 

filtros (Filtro manga) e Armazenamento de sucatas de ferro.  

Áreas Administrativas: 

 Recepção: destinada ao atendimento inicial de clientes, fornecedores e 

prestadores de serviços no auxílio para encaminhamento ao determinado local 

que se destina. 

 Administrativo: área destinada aos processos administrativos e atendimento 

aos fornecedores e vendedores, com caráter de coordenação das demais 

áreas. 

 Financeiro: destinada ao relacionamento com a busca e gerenciamento dos 

recursos financeiros utilizados pela empresa. 

 Comercial: destinada a função de marketing, controles e processos 

relacionados à compra e venda e permuta dos bens produzidos e consumidos 

pela empresa.  

As Figuras 3 a 6 ilustram as principais áreas da empresa. 
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Figura 3: Recepção. 

 

Figura 4: Setor de vendas. 

 

Figura 5: Faturamento e Financeiro. 

 

Figura 6: Sala de reuniões. 

 

Áreas de produção:  

 Destinada a administração do sistema de produção de modo a transformar os 

insumos em produtos. Além de controles operacionais e coordenação dos seus 

colaboradores.  

Áreas de Apoio:  

 Compreende as áreas que trazem para todos os colaboradores os meios e as 

ferramentas necessárias para a realização de suas atividades de maneira 

adequada. 

As Figuras 7 a 15 ilustram as principais áreas da empresa. 
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Figura 7: Laboratório. 

 

Figura 8: Carga e Descarga. 

 

Figura 9: Armazenamento de matéria-

prima. 

 

Figura 10: Área produtiva – Tijolos e 

refratários. 

 

Figura 11: Área produtiva com destaque 

para processo de fornos. 

 

Figura 12: Produto final – Tijolos e 

refratários. 
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Figura 13: Área produtiva – Argamassas, 

cimentos e outros. 

 

Figura 14: Embalagem e Expedição. 

 

Figura 15: Produto final – Argamassas, 

cimentos e outros. 

 

1.4.2 Descrição das Atividades por Setor da Área Técnica 

A empresa EKW do Brasil, em seu processo produtivo é dividida em dois campos de 

produção, cada qual para a fabricação de uma linha de produto. O primeiro refere-se 

à linha de produção de tijolos e o segundo refere-se à linha de argamassas, cimentos, 

refratários e outros dos quais são utilizados na fabricação dos próprios tijolos. A EKW 

do Brasil produz média de 660 tonelada/mês com uma estimativa de crescimento para 

2014 de 20%, ou seja, uma média de 800 toneladas/mês. 

Os produtos são inicialmente testados em laboratório para análise de eficiente, 

resistência e demais parâmetros exigidos para comercialização dos produtos. Os 
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materiais passam por um processo de compressão, peneiramento (granulometria), 

Porosidade (balança) batedeira (Tempo de secagem, Fluidez, corpo de prova), 

Secagem a 110ºC e posteriormente para o forno este a cerca de 1.300ºC.  

Inicialmente são apresentadas as etapas do processo produtivo através de fluxograma 

para melhor visualização (Figura 16).  

 

Figura 16: Fluxograma do processo produtivo. 

Fabricação de Tijolos - Mistura e Pesagem 

A primeira etapa do processo de fabricação de tijolos é a mistura de matérias-primas 

como Argila, Óxido de Alumínio, Cimento, Óxido de magnésio entre outros que 

posteriormente darão liga a uma massa e assim formar os tijolos. Conforme pode ser 

visualizado na figura 20, esta etapa se localiza próximo à balança, onde cada 

substância é pesada, direcionando para as próximas etapas.   
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Figura 17: Área de pesagem, mistura e prensa. 

 

Prensa e Fornos 

Nesta etapa, é dado o formato da peça com o auxílio de moldes através das prensas. 

Com o tijolo pronto, é então direcionado para os fornos para aquecimento do mesmo, 

como pode ser visualizado na figura 18. Após um tempo determinado, os tijolos são 

retirados dos fornos para posterior embalagem e expedição. A EKW possui 04 fornos 

dos quais são alimentados com madeira de reflorestamento – Lenha de Eucalipto 

comprados pela empresa GESSNER REFLORESTAMENTO LTDA- ME. Além deste, 

a também a queima de óleo como combustível sendo totalmente queimando para a 

geração de calor.  

 

Figura 18: Fornos. 
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Fabricação de cimentos e outros - Mistura 

Nesta etapa são fabicados os seguintes produtos: Argamassas refratárias secas e 

úmidas, concretos refratários, massa refratária plásticas de reparo e socagem,  O 

processo de mistura é realizado atraves de um misturador do qual o operador 

descarega uma quantidade determinada de substâncias que irão formar a massa e 

demais produtos como cimentos, argamassas e outros. Nas figuras 19 a 21 é possível 

visualizar a área do processo produtivo.  

 

Figura 19: Área de mistura. 

 

Figura 20: Misturador. 
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Figura 21: Produto acabado. 

Moldes  

Nesta etapa são fabricados os concretos refratários convencionais, entre outros, com 

o auxilio de moldes e após passar pelo processo de mistura, os mesmos são 

despejados em moldes para a formação de peças e posterior aquecimento em fornos 

aquecidos a gás. (Figuras 22 a 24). 

 

Figura 22: Moldes. 
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Figura 23: Retirada das peças. 

 

Figura 24: Fornos a gás para aquecimento das peças. 

1.4.3 Equipamentos, Matérias Primas e Insumos 

Os equipamentos, insumos e a matéria-prima utilizada estão correlacionados com as 

necessidades de abastecimento, manutenção e conservação das suas dependências. 

As quantidades e as características dos materiais são determinadas pela demanda de 

produção das peças que são fabricadas.  

São materiais provenientes de processo produtivo, dos quais envolvem desde a 

conservação dos equipamentos até peças de reposição. O Quadro 1 lista os 

equipamentos. 
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Quadro 1: Equipamentos utilizados. 

Equipamento Quantidade 

Misturadores  04 

Misturadores (Tijolos) 04 

Fornos  04 

Fornos a gás 02 

Balanças 10 

Prensa 05 

 

As matérias-primas que dão origem a peça a ser produzida, podem ser de vários tipos 

de substâncias como cimento, argila e outros compostos que formam os produtos de 

refratários, massas e outros. O Quadro 2 lista os produtos que são utilizados com sua 

respectiva quantidade mensais, baseando-se no que se encontra hoje em utilização 

nas demais unidades da empresa. 

Quadro 2: Material de consumo utilizados na operação do empreendimento. 

Matéria-Prima e Insumos Quantidade por mês Unidade 

Argila 251,00 Ton. 

Alumina 91,41 Ton. 

Chamote 49,83 Ton. 

Óxido de Alumina 36,25 Ton.  

Mulita 27,66 Ton. 

Cimento 13,50 Ton.  

Quartzo 11,25 Ton. 

Microssílica 5,33 Ton. 

Carbeto de silício 4,83 Ton. 

Bauxita 4,16 Ton. 

Bentonita 3,41 Ton. 

Óxido de magnésio 2,16 Ton. 

Cianita 1,25 Ton. 

Silicato de sódio 0,91 Ton. 

Cinasita 0,66 Ton.  

1.4.4 Regime de Funcionamento 

A empresa funciona em horário comercial (07:10 ás 17:30) de segunda a sexta. 

Atualmente a empresa conta com 85 colaboradores. Após a ampliação, a estimativa 

de geração de empregos é de até 15 vagas, fazendo com que o número total de 

funcionários da empresa possa chegar a 100.  
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1.4.5 Consumo de Energia Elétrica 

O consumo de energia avaliado para operar nas dependências da empresa gira em 

torno de 30.000 kWh/mês. Este consumo se deve aos equipamentos utilizados nas 

etapas dos processos onde envolvem Prensas, Misturadores, entre outras, além 

daqueles de utilização geral. 

1.4.6 Consumo de Água 

O abastecimento de água no imóvel depende da rede municipal de abastecimento de 

água – Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Pomerode (SAMAE). 

Levando em consideração o número de funcionários e dos processos paralelo à 

atividade designada a empresa EKW do Brasil, consome aproximadamente 

170m³/mês de água, estes são destinados à utilização pelos funcionários (consumo e 

sanitários), a limpeza de pisos e equipamentos e agregado ao produto. 

Aproximadamente 2m³ do total consumido no mês são utilizados para fins de 

alimentação - Refeitório/Copa.  

A empresa também conta como fonte de abastecimento através de um poço artesiano 

outorgado (CNUA) pelo número 42100461529-27 dentro das dependências da 

empresa do qual há uma estimativa de utilização aproximadamente de 5m³/mês 

(Figura 25). 

 

Figura 25: Poço artesiano. 
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1.4.7 Efluentes Líquidos 

Efluentes industriais 

Os efluentes líquidos gerados pela empresa são provenientes da utilização para 

limpezas de moldes, efluentes sanitários e limpeza de pátios em geral. 

O efluente industrial proveniente da limpeza de moldes, peças e demais equipamentos 

auxiliares durante o processo produtivo, é direcionado para a caixa de decantação. 

Neste sistema a empresa possui duas unidades com volume para 0,125m³ e 0,107m³ 

respectivamente, seguindo para o sistema de tratamento de esgotos sanitários do qual 

será descrito a frente (Figura 26). 

 

Figura 26: Caixa separadora líquido-sólido. 

Efluentes Sanitários 

Para o tratamento de efluentes sanitários é utilizado o sistema de fossa séptica e filtro 

anaeróbio, sistema do qual é amplamente utilizado como tratamento primário de 

esgotos sanitários para posterior direcionamento a rede pluvial do município. O 

sistema de fossa séptica é baseado na Norma ABNT – NBR 7.229/93 onde trata sobre 

as construções e instalações de Fossa séptica e disposição final dos efluentes.  

Constitui-se de uma caixa pré-moldada e instalada in loco com um volume de 7,640m³, 

conforme planta de projeto Fossa Séptica e Filtro Anaeróbio. Este tem a função de 

sedimentação e remoção de materiais flutuantes e como digestor de cargas orgânicas 

sem a interferência de quaisquer meios mecânicos ou adição de produtos químicos. 

No processo biológico que ocorre em uma fossa séptica, os sólidos sedimentáveis 
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presentes no efluente decantam na caixa, formando uma camada de lodo, já os óleos 

e graxas além de outros materiais mais leves que a água flutuam até a superfície, 

formando assim uma camada de escuma. O efluente então é direcionado para fora da 

caixa e encaminhado para o filtro anaeróbio. O material orgânico, ou seja, o lodo retido 

no fundo do tanque passa por um processo de decomposição facultativa e anaeróbia, 

sendo convertido em compostos mais estáveis. Esse processo proporciona uma 

redução de volume de lodo produzido, porém ao longo do tempo é imprescindível a 

sua manutenção para a retirada do mesmo. Faz-se o uso de defletores internos junto 

à entrada e a saída como forma de aperfeiçoar a retenção de sólidos sedimentáveis 

e flutuantes no interior do tanque. Conforme figura 27 que representa através de croqui 

o funcionamento de uma fossa séptica. 

 

Figura 27: Funcionamento de uma Fossa Séptica. 

Posteriormente o efluente segue para o filtro anaeróbio com volume de 7,500m³. 

Existem dois tipos de fluxo em um sistema de filtro anaeróbio, podendo ser 

ascendente ou descendente. Nos filtros de fluxo ascendente, o leito é 

necessariamente submerso já em fluxos descendentes podem trabalhar submerso ou 

não. O tratamento da empresa em questão trata-se de um filtro anaeróbio de fluxo 
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ascendente, em conformidade com o descrito em ABNT NBR 13.969 que 

complementa a ABNT - NBR 7.229/93, que dispõe sobre as construções e instalações 

de Fossa séptica e disposição final dos efluentes. 

Constitui-se em um reator biológico composto por uma câmara inferior vazia, ou seja, 

fundo falso em concreto armado e uma camada superior preenchida de meio filtrante, 

no caso em questão é utilizado como meio filtrante brita nº 4 submerso, onde atuam 

os microrganismos facultativos e anaeróbios dos quais são responsáveis pela 

estabilização da matéria orgânica (Figura 28). 

 

Figura 28: Funcionamento de um Filtro Anaeróbio. 

Sua operação é de fácil manutenção e custo operacional baixo. A biomassa retida no 

reator pode se apresentar de três formas distintas podendo ser uma fina camada de 

biofilme aderido às superfícies do material suporte, retida nos interstícios do material 

suporte e/ou na forma de flocos retidos no fundo falso. Após passar pelo filtro 

anaeróbio, os efluentes são direcionados para a rede coletora. 

A última limpeza do sistema de Fossa Séptica e Filtro Anaeróbio foram realizados pela 

empresa Cristiane de Lima de Quadros – ME como transportadora, empresa possui o 
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licenciamento devido pelo órgão fiscalizador FATMA para coletar e transportar e como 

destinação final para a empresa Esgotou Limpeza e Desentupidora LTDA, a empresa 

possui o licenciamento devido pelo órgão fiscalizador FUMAN para tratamento de 

esgoto sanitário.  

Conforme condicionante descrita na LAO anterior (026/10 CODAM) 

“Encaminhamento de relatório referente ao funcionamento do sistema de tratamento 

para os esgotos sanitários com apresentação de laudos de análises (entrada e saída) 

efetuados no efluente”, se supôs pertinente à apresentação dos laudos de análises 

juntamente com Relatório Técnico quanto a eficiência do sistema de tratamento de 

esgoto para o requerimento de regularização LP/LI/LO.  

No presente estudo, constatou-se que os resultados de DBO-5 são satisfatórios a 

remoção da carga orgânica, gerando em torno de 50 a 80%. Porém os parâmetros de 

detergentes aniônicos e análises microbiológicas apresentaram valores superiores ao 

permitido por Lei 14.675/09. 

Demais parâmetros apresentaram resultados satisfatórios em relação aos limites 

legais (Resolução CONAMA 430/2011 e Lei 14.675/2009).  

Por se tratar de um sistema de tratamento utilizado como pré-tratamento e posterior 

lançamento à rede pluvial municipal, os resultados obtidos apresentaram um bom 

rendimento, reduzindo uma parcela significativa da matéria orgânica, detergentes e 

óleos e graxas, embora alguns parâmetros não atingir valores satisfatórios pelo fato 

da vazão ser muito baixa é provável que não vá causar efeitos deletérios no corpo 

receptor.  

1.4.8 Resíduos Sólidos 

O resíduo proveniente da empresa em questão gerados no processo produtivo trata-

se de resíduos classificados como da Construção Civil, do qual existem Resoluções e 

Normas especificas como a Resolução 307/2002, com classificações conforme a sua 

origem e destinação, é possível observar na figura 29, as classes e os respectivos 

tipos de resíduos.  
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Figura 29: Classificação Resolução 307/2002. 

 

Já os demais resíduos, ou seja, aqueles passíveis de reciclagem ou não são 

preconizados na Resolução CONAMA nº 275, de 25 de abril de 2001, da qual 

estabelece a padronização de códigos de cores para os diferentes tipos de resíduos, 

a ser adotado na identificação de coletores e transportadores internos. Os resíduos 

sólidos gerados pela empresa são materiais utilizados na administração, etapas do 

processo produtivo e resíduos comuns provenientes de locais de grande circulação 

como recepções e estacionamentos.  

São listados abaixo os resíduos passíveis de reciclagem e resíduos não recicláveis, 

gerados durante os processos produtivos, bem como os provenientes de refeitórios e 

sanitários. 

Resíduos sólidos recicláveis: 

Os resíduos recicláveis são gerados proveniente de embalagens em geral, papéis de 

escritório, cartuchos de tinta, plásticos, papelão e outros recicláveis. Sua disposição é 

realizada de forma a segregar os materiais para posteriormente dispor para serviço 

de coleta municipal de Pomerode, onde é realizada a triagem e reciclagem dos 

materiais.  

Outros resíduos tais como embalagens de produtos químicos como contêineres 

plásticos. Como pode ser observado na figura 30, é coletado pela empresa 

EMBALAGENS CARDOZO do qual realiza o processo de recuperação de 

embalagens.   
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Figura 30: Resíduos CLASSE I. 

 

Resíduos sólidos não recicláveis: 

Os resíduos não recicláveis correspondem a resíduos gerados do refeitório (restos de 

alimentos) e sanitários. Esses são acondicionados em coletores específicos para 

posteriormente serem coletados e encaminhados ao aterro municipal de Timbó. 

CLASSE I: 

Resíduos classificados como CLASSE I são provenientes da utilização da queima de 

óleo em fornos, neste processo o óleo xisto é totalmente queimado e não gera 

resíduos, porém em casos específicos como manutenções e reparos, esses são 

acondicionados em tambores com tampa, armazenados em área coberta e 

impermeável para serem recolhidos e tratados por empresa licenciada – 

FILTROVILLE.  

Demais resíduos são acondicionados em coletores devidamente identificados para 

coleta e disposição final, como pode ser observado na figura 31 – pilhas e baterias. 
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Figura 31: Resíduos CLASSE I. 

Resíduos CLASSE III: 

CLASSE III é aquela proveniente de manutenções de cortes de peças metálicas, ferro, 

aço entre outros, gerando sucatas metálicas que por sua vez são encaminhados à 

empresa recicladora de sucatas para ferro velho devidamente licenciado – Heer 

Indústria e Com. de Produtos Siderúrgicos LTDA. Sua disposição pode ser observada 

na figura 32, em local coberto e impermeável.  

 

Figura 32: Resíduos CLASSE III. 

Resíduos conforme classificação prevista da Resolução 307/2002: 

Os resíduos gerados durante o processo produtivo são classificados como sendo 

resíduos de construção civil por conter características determinantes como, por 

exemplo, argila, cimentos, argamassas entre outros. São listados abaixo conforme 

sua classificação: 
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- Resíduos CLASSE A: 

Os resíduos classificados como resíduos CLASSE A são reutilizáveis ou recicláveis 

como agregados como argilas, cimento, peças de cimento entre outros. Estes 

resíduos são destinados a aterro licenciado para receber resíduos oriundos da 

construção civil. Esses resíduos são coletados e destinados pela empresa 

TERRAPLANAGEM KNOPF, devidamente licenciada (Figura 33).   

 

Figura 33: Acondicionamento de resíduos CLASSE A. 

- Resíduos CLASSE C:  

Os resíduos CLASSE C são resíduos para os quais não foram desenvolvidas 

tecnologias ou aplicações economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem e 

recuperação.  

Esses resíduos são acondicionados diretamente em caçambas do qual são 

encaminhados para Aterro Industrial controlado e devidamente tratados – Momento 

Engenharia Ambiental.  

As empresas contratadas pela empresa EKW do Brasil e pelos seus terceiros, 

responsáveis pela coleta e destinação dos resíduo-efluentes provenientes das 

atividades desenvolvidas na empresa são: 

MOMENTO ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA, inscrita no CNPJ 00.904.606/0001-51 

– LAO FATMA 7051/2011; 

ANTÔNIO HILÁRIO DE SOUZA E CIA LTDA., inscrito no CNPJ 00.064.368/0001-13 

– LAO 746/2012; 
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TERRAPLANAGEM KNOPF LTDA, inscrito no CNPJ 05.263.279/0001-10 – LAO 

284/10 CODAM/BLU; 

EMBALAGENS CARDOZO LTDA, inscrito no CNPJ 05.893.159/0001-04 – LAO 

542/2010; 

CRISTIANE DE LIMA DE QUADROS – ME, inscrita no CNPJ 16.646.871/0001-17 – 

LAO 1749/2013 FATMA; 

ESGOTOU LIMPEZA E DESENTUPIDORA LTDA, inscrita no CNPJ 10.202.027/0001-

10 – LAO 004/2012 FUMAN; 

1.4.9  Efluentes Atmosféricos 

Durante a fase de operação das atividades desenvolvidas na empresa EKW DO 

BRASIL não foram caracterizadas como riscos ambientais ou que possam tornar-se 

uma ameaça à qualidade do ar as emissões atmosféricas. As emissões de partículas 

podem ocorrer, principalmente, com a movimentação de caminhões, seja por 

dispersão de sua carga no ar ou pela fumaça liberada pelas fontes geradoras. Os 

equipamentos geradores de emissões atmosféricos e que liberam materiais 

particulados são provenientes da queima de madeira de reflorestamento e óleo nos 

fornos refratários. A madeira utilizada para queima nos fornos é proveniente da 

empresa GESSNER REFLORESTAMENTO LTDA-ME. A emissão atmosférica 

proveniente dos fornos é conduzida por dutos subterrâneos até as chaminés, sendo 

que estas possuem uma altura de 20 metros e diâmetro de 1,5 metros (Figura 34). 

Durante as visitas técnicas no empreendimento foram visualizadas apenas fumaças 

levemente embranquecidas ou transparentes, o que atesta a eficiência do sistema 

utilizado.  
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Figura 34: Chaminé. 

Também há durante o processo produtivo na fase de preparação, a geração de pó e 

particulados na área produtiva, para tanto como controle ambiental e ocupacional há 

instalado sistema de exaustores em cada fonte geradora, ou seja, equipamentos como 

misturadores estão conectados ao sistema de filtro manga (figura 35). 

 

Figura 35: Sistema de Controle de partículas em suspensão - Filtro Manga. 

1.4.10 Geração de Ruído e Vibrações 

Durante o processo produtivo da empresa EKW DO BRASIL, não foram 

caracterizadas as fontes geradoras de ruídos e vibrações que possam causar danos 

e/ou impactos ao meio ambiente.  
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A Resolução CONAMA 001/90 estabelece critérios e padrões para emissões de ruídos 

de qualquer atividade industrial, definindo a obrigatoriedade de obedecer ao 

estabelecido na NBR- 10.151 e NBR-10.152.  

1.4.11 Tanque autônomo de combustíveis 

Durante visita técnica pode-se constatar a instalação de um tanque autônomo de óleo 

xisto utilizado pela empresa como combustível.  

Conforme Resolução CONSEMA 13/2012, a atividade de “Tanques autônomos de 

consumidor final de combustíveis líquidos e gasosos” é passível de licenciamento 

ambiental ou autorização ambiental, dependendo do volume do mesmo. É importante 

ressaltar que a empresa em questão não possui a licença ambiental do objeto em 

questão (Figura 36). 

 

Figura 36: Tanque Autônomo de combustível – Óleo Xisto. 
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1.4.12 Previsão de resíduos durante a operação/ampliação 

 

Quadro 3. Tipos de resíduos gerados anualmente pela EKW do Brasil. 

Tipos de Resíduos Descrição Quantidade atual (anual) Quantidade ampliação (anual) Observações 

Recicláveis 

Embalagens em geral, 
papéis de escritório, 

cartuchos de tinta, plásticos, 
papelão e outros recicláveis 

Aprox. 360 kg 360 kg 
Resíduo recolhido pela 

coleta pública 

Classe I 
Resíduos resultantes da 

queima de óleo em fornos 
400 l 400 l 

São gerados em casos 
específicos como 

manutenções e reparos 
Destinado para Filtroville – 
Antônio Hilário de Souza e 
CIA LTDA. (LAO FATMA 

746/2012) 

Classe III 
Peças metálicas, ferro, aço 

entre outros 
3000 kg 3000 kg 

Destinado para empresa 
Heer Indústria e Com. de 

Produtos Siderúrgicos 
Ltda (LAO FATMA 

11281/2013) 

Classe A 

Resíduos recicláveis como 
agregados: cimento, 

concreto, britas, areia, 
tijolos, telhas, piso cerâmico, 

argilas 

Não há Não há 

Estes resíduos serão 
utilizados como matéria 

prima pela própria 
empresa 
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Tipos de Resíduos Descrição Quantidade atual (anual) Quantidade ampliação (anual) Observações 

Classe C 

Resíduos não recicláveis: 
gesso e outros materiais 

cuja reciclagem é 
economicamente inviável 

1000 kg 1000 kg 
Destinado para empresa 

Momento Engenharia 
(LAO FATMA 7051/2011) 

Atmosféricos 

Fumaça proveniente da 
queima de madeira de 

reflorestamento e óleo nos 
fornos refratários 

Não há Não há 
Tipo de resíduo não 

gerado devido a presença 
de filtro manga 

 
 

Os documentos referentes às coletas de resíduos bem como as licenças ambientais se encontram dos apêndices 

(CD/APENDICES/Processo FATMA). 
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1.5 EQUIPE TÉCNICA 

ECOAMA CONSULTORIA E ASSESSORIA AMBIENTAL LTDA  

CNPJ: 10.171.966/0001-45 

EA/SC: 090.931-5 

Cadastro Técnico Federal - CTF IBAMA: 4895088 

 

Cadastro em Conselhos Profissionais 

CRBio (TRT): 00538-01-03 

CREA (TRT): 111077-5 

CRMV (TRT): SC-11911-PJ 

 

Endereço e Contato 

Rua Silvano Cândido da Silva Sênior, 245, sala 03 

Bairro Ponta Aguda   –   CEP 89050-280   –   Blumenau – SC 

Fone: (47) 3209-4010, (47) 3237-2210 e (47) 9657-1937 

Endereço eletrônico: www.ecoamaconsultoria.com.br 

E-mail: contato@ecoamaconsultoria.com.br 
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Quadro 4. Profissionais envolvidos no estudo. 

Profissional Formação Atuação no Estudo CPF 
CTF 

IBAMA 

Currículo 
Lattes 

Registro 
Conselho 
de Classe 

E-mail 

André Filipe Testoni, Me. Biólogo Coordenador 051.922.119-21 2124661 Currículo CRBio 053708 andtestoni@yahoo.com.br 

Alexandre Korte Biólogo Diagnóstico Meio Biótico 010.139.489-63 4381991 Currículo CRBio 069461 alexandrekorte@gmail.com 

Michelle de Andrade 

Tecnóloga em Gestão 
Ambiental 

Espec. Gerenciamento de 
Águas e Efluentes 

Técnica em Segurança 
do Trabalho 

Diagnóstico Meio Biótico 
e Físico 

Detalhamento de 
processos 

055.924.339-13 5781091 Currículo 
CRQ 13ª 
Região 

13402629 
michelle.ambiental@gmail.com 

Ricardo Ariél Bilck Geógrafo 
Diagnóstico Meio Físico e 

Socioeconômico 
006.312.879-90 5849721 Currículo CREA 106428 ricardoabilck@gmail.com 

Deise Caroline Pinto Arquiteta 

Diagnóstico Meio 
Socioeconômico 

Detalhamento de projeto 

059.353.199-00   CAU 117527-0 deise.arquitetura@gmail.com 

Everton Pering Engenheiro Civil 

Diagnóstico Meio 
Socioeconômico 

Detalhamento de projeto 

009.441.389-42   CREA 09681-9 everton.pering@terra.com.br 

  

http://lattes.cnpq.br/4788601137064478
mailto:andtestoni@yahoo.com.br
http://lattes.cnpq.br/1521242951773649
http://lattes.cnpq.br/0062387524530306
http://lattes.cnpq.br/6858516476718567


 

 

2 CARACTERÍSTICAS DO EMPREENDIMENTO 

2.1 LOCALIZAÇÃO 

2.1.1 Macrolocalização 

O empreendimento localiza-se no município de Pomerode, nordeste do estado de 

Santa Catarina. O município é um dos 54 municípios da mesorregião do Vale do Itajaí 

e também compõe a microrregião de Blumenau, conforme figura a seguir. 
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Figura 37: Mapa de macrolocalização da empresa (ArcMap).



 

 

2.1.2 Microlocalização 

A empresa está localizada na Rua Victor Konell no 201, bairro Testo Central, 

Pomerode - SC, sob as coordenadas geográficas 26º48’32,24’’ S / 49º10’35,56’’ O.  

O acesso à empresa EKW do Brasil LTDA. pode ser pode ser realizado, partindo do 

centro de Pomerode, seguindo em direção ao município de Blumenau por meio da 

Rua XV de novembro por aproximadamente 12 km. O acesso à empresa se dá pela 

Rua Victor Konell, no bairro Testo Central, a empresa fica localizada no final da rua. 

Vale ressaltar que o empreendimento localiza-se próximo à principal rodovia do 

município, a qual faz a ligação com a BR 470, na cidade de Blumenau, principal cidade 

da região do Médio Vale do Itajaí. A figura a seguir indica a localização da empresa 

na região. 
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Figura 38: Mapa de microlocalização indicando a disposição da empresa em relação ao município de Pomerode (ArcMap). 
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2.1.3 Dados do Terreno 

O terreno está contemplado por quatro Matrículas, conforme imagem abaixo, sendo 

que sua Área Total é de 73.153,83 m².  

As matrículas de Nº 10058, 10060, 10061 e 10062 do livro N° 2 - Registro Geral, do 

Registro de Imóveis de Pomerode, encontram-se em anexo. 

Figura 39: Croqui geral das matrículas que compõem o terreno da empresa. 

 

2.2 ÁREAS DE INFLUÊNCIA 

As áreas de influência do empreendimento ficaram definidas como em três níveis de 

abrangência. A ADA - Área Diretamente Afetada corresponde à área ocupada 

efetivamente pelo empreendimento. A AID – Área de Influência Direta compreende, 

para o Meio Físico e Biótico, a sub-bacia do Ribeirão Souto. Já para o Meio Antrópico 

a AID corresponde a região do bairro do Testo Central. A AII – Área de Influência 

Indireta para os Meios Físico, Biótico e Antrópico ficou estabelecida como sendo o 

município de Pomerode. 

As figuras a seguir apresentam as áreas de influência do empreendimento de acordo 

com o Meio. 
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Figura 40: Mapa da ADA - Área Diretamente Afetada. 
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Figura 41: Mapa da AID - Área de Influência Direta para os Meios Físico, Biótico e Antrópico. 
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Figura 42: Mapa da AII - Área de Influência Indireta para os três Meios. 
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2.3 IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

2.3.1 Implantação 

 

2.3.2 Quadro de áreas 

 



 

 48 

2.4 ATIVIDADES PREVISTAS 

2.4.1 Cronograma de implantação 

As edificações 4 e 5 encontram-se em construção. Já foram executadas as seguintes 

etapas:  

– Implantação do canteiro 

– Locação da obra  

– Cravação das estacas  

– Confecção dos blocos de fundação com concreto usinado. 

Atualmente a obra se encontra na etapa de montagem da estrutura de pré-moldados, 

com a fixação dos pilares, tendo pendente ainda as seguintes etapas:  

– Execução da cobertura  

 – Execução do piso, concreto usinado e paver.  

 – Execução da alvenaria de vedação  

– Limpeza geral, entrega do empreendimento. 
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3 CARACTERÍSTICAS DA VIZINHANÇA 

3.1 EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA URBANA E 

CAPACIDADE DE ATENDIMENTO 

O empreendimento em análise é servido de excelente infraestrutura, localizando-se 

próximo da Rodovia Estadual SC-421 (antiga SC-418), conhecida também como 

Rodovia “Johann Karsten”, que é rodovia de acesso ao bairro central do município. 

Localiza-se a aproximadamente 12,7 km (pela SC-421) do bairro central de Pomerode 

e a aproximadamente 7,1 km (pela SC-421) da Rodovia Federal BR 470. 

3.1.1 Água 

No município de Pomerode a captação, tratamento e distribuição de água potável a 

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 EKW DO BRASIL – 

PRODUTOS REFRATÁRIOS LTDA, é abastecida pela rede pública de abastecimento 

de água potável. 

O empreendimento faz uso, em maior parte do consumo, da água fornecida pelo 

abastecimento do município, e, em pequena escala faz uso de água proveniente de 

coleta com poço artesiano localizado dentro das dependências da empresa. Poço 

este, outorgado (CNUA) pelo número 42100461529-27. 

 

Figura 43: Relógios para medição de água. 
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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 conta 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 do empreendimento não 

apresenta rede pública de coleta de esgoto sanitário, infraestrutura atualmente sob 

responsabilidade do SAMAE – Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto. 

O empreendedor utiliza para o tratamento de efluentes sanitários o sistema de fossa 

séptica e filtro anaeróbio, sistema do qual é amplamente utilizado como tratamento 

primário de esgotos sanitários para posterior direcionamento a rede coletora do 

município. O sistema de fossa séptica é baseado na Norma ABNT – NBR 7.229/93 

onde trata sobre as construções e instalações de Fossa séptica e disposição final dos 

efluentes. 

3.1.3 Drenagem pluvial 

O empreendimento é contemplado pela rede pública de drenagem pluvial implantada 

pela 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 Regionais 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 do empreendimento é abrangida pelas 

redes públicas de distribuição de energia elétrica, administrada pela CELESC – 

Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A., e iluminação pública, administrada pela 

Prefeitura Municipal. 
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3.1.5 Telefonia 

A região do município onde está prevista a ampliação do empreendimento 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. 

 

Figura 44: Telefone público da região. 

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 do empreendimento é abrangida 

pela coleta de lixo urbano. 

3.2 CONDIÇÕES VIÁRIAS 

3.2.1 Sistema viário 

A Rua Victor Konell é via pública local pavimentada, o imóvel dista aproximadamente 

200 metros da esquina formada a Rua 15 de Novembro (SC-421). A Rua XV de 

Novembro (SC-421) é uma importante rodovia estadual que favorece o escoamento 
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da produção de diversas empresas do município de Pomerode, e serve de acesso 

para a Rodovia Federal BR-470 (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 Victor Konell apesar de ser uma via sem conexão com outras vias, na sua 

extremidade leste, permite o acesso de veículos, caminhões e ônibus até a portaria 

empreendimento, pois provêm de espaço para manobra de retorno destes veículos 

de maior porte. 

3.2.2 Transporte coletivo 

A região do empreendimento EKW DO BRASIL LTDA é servida pela Empresa de 

Transporte Coletivo Volkmann Ltda., a qual disponibiliza vários horários de ônibus 

passando pela SC 421, próximo à EKW do Brasil. Os horários disponíveis estão 

listados a seguir:  
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Fonte: Empresa de Transporte Coletivo Volkmann Ltda. 
http://www.turismovolkmann.com.br/Novo/admin/pdf/tabela_de_horarios.pdf 

 
 

Vale ressaltar que, em virtude da proximidade do empreendimento com a Rodovia 

SC-421, o ponto de ônibus existente nas imediações atende as linhas intermunicipais, 

o que amplia de modo considerável, o atendimento do transporte público coletivo já 

existente na localidade. 
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Figura 45: Ponto de ônibus da linha circular existente em frente ao empreendimento em 

estudo. 

 
De acordo com a Declaração recebida do Sr. Peter Stephan Volkmann, representante 

da Empresa de Transporte Coletivo Volkmann Ltda, o mesmo declara que caso venha 

haver uma super-lotação nos ônibus devido ao aumento da população, poderão ser 

ampliadas as linhas, bem como as quantidades de ônibus que circulam pelos 

principais trajetos, desse que comprovada a demanda pela empresa. 

3.2.3 Entradas / Saídas / Geração de viagens / Distribuição 

O fluxo atual de veículos no empreendimento é de 2 caminhões/dia, trazendo matéria-

prima e expedindo os produtos acabados. 

3.2.4 Compatibilização do sistema viário do empreendimento 

Quanto à questão da geração de trânsito, a Gerência de Trânsito (GETRAN) da 

Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento da Cidade emitiu o Parecer Técnico 

para o empreendimento, ressaltando a necessidade de disponibilizar espaço interno 

para o estacionamento de veículos de grande porte bem como prover vagas de 

estacionamento necessárias indicadas no plano diretor conforme as Resoluções nº 

303/08 e 304/08. O estacionamento deverá ainda ser arborizado. 

Concluindo, a GETRAN recomenda que o empreendimento “seja solidário a toda 

intervenção que se possa fazer necessário”, caso alguma intervenção mostre-se 

indispensável no futuro. 
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3.3 PLANOS, PROGRAMAS E PROJETOS GOVERNAMENTAIS 

Segundo o secretário de planejamento e desenvolvimento da cidade, sr. Maurício 

Eduardo Gorigoitía Vega (conforme anexo), para a área de influência da implantação 

da empresa EKW estão previstos os seguintes planos, programas e projetos 

governamentais:  

- A curto prazo existe a Pavimentação da Rua Ribeirão Luebke e a Construção da 

Extensão do CEI Waltrud Siewert no terreno ao lado da EEBM Olavo Bilac. 

- A médio prazo existe a Construção do novo Centro de Educação Infantil a ser 

localizado em terreno ao lado da EEBM Olavo Bilac.  

- A longo prazo existe a implantação do sistema de captação de efluentes domésticos 

da Bacia B e a Pavimentação da rua dos Atiradores.  

A prefeitura de Pomerode está realizando operações, chamadas “Tapa Buracos” nas 

principais vias pavimentadas do município, neste mês de setembro realizou esta 

operação na Rua XV de Novembro (conforme aponta assessoria de imprensa da 

Secretaria de Obras do município). Não há evidências de obras no entorno do 

empreendimento, além das obras de manutenção das vias e prédios sob os cuidados 

do município, a exemplo, a prefeitura está executando reformas na Escola Olavo Bilac 

no bairro.  (www.pomerode.sc.gov.br). 

O Governo do estado está investindo na revitalização das rodovias SC 108 (para 

implantação do Acesso Norte de Blumenau - SC 108) e a revitalização da SC-410 

entre Timbó e a BR-470, ambos os investimentos acarreta melhoria no tráfego nas 

rodovias de escoamento da produção do empreendimento, porém não afetam ou 

trazem melhorias diretamente no entorno da EKW. Outras obras do governo como 

manutenção do leito do Rio Itajaí-Açú e manutenção e ampliação das obras de 

contenção de cheias trazem melhorias indiretas às atividades da empresa. 

(http://www.sdrs.sc.gov.br/sdrblumenau). 

Em nível de Federação, a duplicação da BR-470 (com processo em andamento, 

BR101 à Blumenau) irá favorecer ao escoamento da produção do empreendimento. 

(http://www.deinfra.sc.gov.br). 

As atividades da EKW não afetarão diretamente a implantação destes projetos de 

governo e município, mesmo indiretamente a ampliação do empreendimento, que 

provocará um aumento no número de veículos de insumos e escoamento da 
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produção, não irá prejudicar estas atividades propostas pelas agendas federais, 

estaduais e municipais. 

3.4 EQUIPAMENTOS PÚBLICOS COMUNITÁRIOS 

São instalações destinadas ao uso da comunidade, relacionadas às áreas de 

Educação, Cultura, Saúde, Esporte, Lazer e Assistência Social. 

Cabe ressaltar que a ampliação da empresa  

3.4.1 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 EKW DO BRASIL LTDA., encontramos a Escola 

Básica Municipal “Olavo Bilac”, destinada ao Ensino Fundamental das crianças 

daquela região. Bem como, 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. 

3.4.2 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 - Schützenverein situa-se ao 

longo da margem direita da Rua 15 de Novembro (Rodovia Estadual SC-421), distante 

aproximadamente 2 Km rodoviários do empreendimento EKW DO BRASIL LTDA, na 

direção norte. 
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Figura 46: Clube Cultural Recreativo Esportivo Testo Central – Schützenverein. 

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 1,6 Km rodoviários da EKW 

DO BRASIL LTDA, na direção Norte. 

 

Figura 47: Igreja Evangélica de Confissão Luterana Apóstolo André. 

3.4.3 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 2,5 Km rodoviário da EKW DO BRASIL LTDA, na direção Norte, situada 

ao longo da margem esquerda da Rua XV de Novembro (Rodovia Estadual SC- 421) 
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encontra-se a Unidade de Saúde da Família “Horst Wilhelm Berhardt”, responsável 

pelo atendimento de saúde daquela região. 

 

Figura 48: Unidade de Saúde da Família “Horst Wilhelm Berhardt”. 

3.4.4 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 2 Km rodoviários da EKW DO BRASIL LTDA, na direção 

norte. Esta sociedade possui um campo de futebol, denominado Estádio “Hermann 

Koch”, frequentemente utilizado durante os campeonatos de futebol amadores 

realizados no município. 

Já para as crianças, a prática de esportes é possível no Ginásio de Esportes “João 

Alberto Pizzolatti”, existente na Escola de Educação Básica Municipal “Olavo Bilac”, 

distante aproximadamente 1,6 Km do empreendimento. 
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Figura 49: Estádio “Hermann Koch”. 

3.5 CARACTERIZAÇÃO DO ESPAÇO URBANO 

3.5.1 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)”.  

A adequação da ocupação do solo para essa macrozona são definidos de acordo com 

os Parâmetros Urbanísticos (Anexo III do Plano Diretor), conforme quadro resumo 

abaixo. 

 

 

Segundo a Consulta de Viabilidade, o empreendimento possui padrões de 

incomodidade “Não Incômodo” e “Incômodo I”. De acordo com o ANEXO IV – 

INCOMODIDADES ADMISSÍVEIS NO MACROZONEAMENTO, para este 

zoneamento serão admitidos os padrões de incomodidade “Não Incômodo”; 

“Incômodo I” e “Incômodo II”.   

 

Ainda segundo a Consulta de Viabilidade, o projeto deve respeitar: 

- Recuo frontal: 6,00m  

- Recuo lateral e fundos: 3,00m ou h/5 

- Área de Preservação Permanente para Rio do Testo: 30,00m  

- Altura máxima permitida: 3 pavimentos 

- Vagas mínimas de estacionamento: 1 vaga de automóveis para cada 200m², e no 

mínimo 1 vaga de carga e descarga. 
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De acordo com o projeto arquitetônico, em anexo, a Edificação 3 se encontra junto ao 

alinhamento frontal não respeitando os afastamentos mínimos. 

Em relação ao estacionamento de veículos, a empresa aluga o terreno vizinho para 

abriga-lo (conforme planta de Situação e Contrato de Locação em anexo), cumprindo 

assim o número de vagas solicitadas, que deverá ser de no mínimo 40 vagas comuns 

e 1 para portadores de necessidades especiais. 

3.5.2 Uso e ocupação do solo urbano 

O levantamento do uso e ocupação do solo, realizado in loco, foi realizado no entorno 

do empreendimento, sendo que foram encontradas as seguintes classes de uso: 

 Edificações Industriais; 

 Edificações Comerciais; 

 Edificações Residenciais; 

 Vegetação Florestal; 

 Corpos hídricos; 

 Vias; 

Além das classes acima, são encontradas áreas de pastagem, atividades agrícolas, 

terrenos baldios, quintais e áreas de solo exposto. A figura a seguir apresenta o mapa 

de uso e ocupação do solo a área de influência do empreendimento. 
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Figura 50: Mapa de uso e ocupação do solo no entorno do empreendimento. 
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3.5.3 Atividade industrial na região da implantação 

Conforme citado anteriormente, de acordo com o Anexo I - Mapa de Zoneamento – 

do Código Urbanístico – Lei Complementar 162/08, a área onde se localiza o 

empreendimento está inserida na “Macrozona Urbana de Indústria e Serviços (MUIS)”. 

 

Figura 51: Mapa de localização da empresa em relação ao macrozoneamento. 

 

Segundo o Art. 31, “A Macrozona Urbana de Indústrias e Serviços tem como objetivos 

mínimos orientar as políticas públicas no sentido de: I - Melhorar as condições de 

infraestrutura para atender às demandas de instalação de empreendimentos de 

grande porte;  II - Receber indústrias e serviços de alto impacto, que em outras áreas 

poderiam conflitar com diferentes usos, como o habitacional; III - Promover o 

desenvolvimento econômico do município, atraindo indústrias, oferecendo maior 
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atenção àquelas que produzam menos impacto ambiental, bem como gerem emprego 

e renda para a população. “ 

A Rua 15 de Novembro, rua de acesso ao empreendimento, no trecho onde o mesmo 

se localiza, está classificada como  Eixo de Serviços, que conforme o  Art. 59, tem 

como objetivos orientar as políticas públicas no sentido de: I - Consolidar o contorno 

leste como via de passagem do eixo rodoviário;  II - Orientar usos que promovam a 

consolidação de comércio e serviços de grande impacto, conforme estabelece o Artigo 

244, otimizando a capacidade da via para   tráfego pesado gerado por empresas 

transportadoras, armazéns, transporte público, etc., respeitando as áreas de 

preservação ambiental.  

Desta forma, pode-se concluir que a implantação do empreendimento encontra-se em 

local adequado e desejado pelo município. 

3.6 POPULAÇÃO 

3.6.1 Características populacionais do município 

Segundo o último Censo (IBGE, 2010), o município de Pomerode possuía 27.759 

habitantes. A estimativa populacional para o ano de 2014 é de 30.598 habitantes. A  

principal característica da população do município é a cultura alemã. Já que a qrande 

parte dos munícipes é formada por descendentes de imigrantes alemães, 

provenientes da região da Pomerânia, no norte da Alemanha. 

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M), que mede o seu grau de 

"desenvolvimento humano", de Pomerode é considerado de nível alto, atingindo a 

pontuação de 0,780. Superando o IDH-M estadual de 0,774, e o IDH-M nacional de 

0,727. 

Quadro 5. Número de habitantes do município de Pomerode por faixa etária de acordo com 

o censo de 2010. 

Pomerode 

Faixa Etária Masculino Feminino Total 

Menor de 1 157 174 331 

1 a 4 671 623 1.294 

5 a 9 870 817 1.687 

10 a 14 961 924 1.885 

15 a 19 1.080 1.057 2.137 

20 a 29 2.601 2.472 5.073 
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30 a 39 2.459 2.351 4.810 

40 a 49 2.090 2.076 4.166 

50 a 59 1496 1.504 3.000 

60 a 69 910 959 1.869 

70 a 79 457 633 1.090 

80 e Mais 152 265 417 

Total 13.904 13.855 27.759 

Fonte: Censo IBGE 2010. 

 

Quadro 6. Índice de Desenvolvimento Humano. 

Lugar 
IDHM 
(2010) 

IDHM Renda 
(2010) 

IDHM Longevidade 
(2010) 

IDHM Educação 
(2010) 

Brasil 0,727 0,739 0,816 0,637 

Santa 
Catarina 

0,774 0,773 0,86 0,697 

Pomerode 
(SC) 

0,78 0,78 0,886 0,687 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano 2013. 

 

A pirâmide etária baseada nos dados do censo de 2010 apresenta uma tendencia de 

amadurecimento da população. É possível observar uma diminuição na base e um 

alargamento 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. 
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Figura 52: Pirâmide Etária da população de Pomerode conforme CENSO de 2010 (IBGE, 

2010). 

O primeiro recenseamento realizado em Pomerode foi no ano de 1960 pelo IBGE, a 

população encontrada foi de 10.606 habitantes. Na década de 80, o Município cresceu 

em ritmo moderado, atingindo 12.070 habitantes, em 1970 e 14.371 habitantes em 

1980. A partir daí, 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. A densidade demográfica de Pomerode é de 

128,57 habitantes por Km², de acordo com o censo de 2010. 

 

Quadro 7. Densidade de habitantes de acordo com o censo. 

Censo População Densidade Hab/km² 

1960 10.606 49,4 

1970 12.070 56,22 

1980 14.377 66,53 

1991 18.771 86,99 

2000 22.127 102,43 

2010 27.759 128,57 



 

 66 

 

 

3.6.2 Características populacionais no entorno do empreendimento 

De acordo com a Secretaria de Saúde através das informações do PACS (Programa 

de Agentes Comunitários de Saúde), a população atendida na Unidade de Saúde da 

Família Dr. Horst Wilhelm Bernhardt é de aproximadamente 5.000 pessoas. Sendo 

este o número aproximado de pessoas residentes nas imediações da empresa. 

 

3.7 PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ÁREAS DE RELEVÂNCIA AMBIENTAL 

3.7.1 Identificação dos bens tombados ou cadastrados no patrimônio 

histórico 

Segundo o Inventário do Patrimônio Histórico (Anexo V do da Lei Complementar nº 

162/08 - Código Urbanístico), que lista os imóveis de valor histórico, arquitetônico, 

artístico e cultural do município de Pomerode, em um raio de 300 metros do perímetro 

do imóvel, encontram-se duas edificações classificadas como P2 - IMÓVEIS DE 

GRANDE VALOR. 

 

Figura 53: Imagem aérea com edificações cadastradas no Inventário do Patrimônio 

Histórico. 
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Figura 54: Propriedade De Adolfo Kienen (Rebocada)/ Cláudio César Kienen. 

 

Figura 55: Casa Kazulke. 

Devido as instalações da empresa encontrarem-se no final da Rua Victor Konell e 

ambas edificações acima mencionadas localizarem-se as margens da Rua XV de 

Novembro, as edificações da indústria não prejudicam a visibilidade das edificações 

protegidas. 

3.8 ÁREAS DE RELEVÂNCIA AMBIENTAL 

Por estar localizado às margens do Rio do Testo, o imóvel sofre interferência sobre 

Área de Preservação Permanente nos fundos. Esta área é protegida legalmente pelo 

Código Florestal Brasileiro (Lei Federal n° 12.651/12). 

O Parque Nacional da Serra do Itajaí, unidade de conservação de proteção integral 

federal, fica situado a uma distância de aproximadamente 20 km. O município vizinho 

de Blumenau apresenta algumas unidades de conservação como a APA das Ilhas 

Fluviais do Rio Itajaí Açu, o Parque Natural Municipal do Broomberg e a ARIE do Salto. 
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O município de Timbó possui ainda o Parque Ecológico Freymund Germer (Morro 

Azul), localizado na divisa entre com o município de Pomerode.  

3.9 CARACTERÍSTICAS CLIMÁTICAS E AMBIENTAIS 

3.9.1 Insolação 

A implantação das edificações apresenta as maiores faces voltadas para o sentido 

norte-sul, ideais para captação de iluminação natural para o interior da edificação. As 

aberturas nestas fachadas assim como o uso de trechos de telhas transparentes, 

permitem uma boa iluminação natural no interior dos galpões. 

 

Figura 56: Interior da empresa ilustrando a insolação. 

A área de escritórios possui as aberturas voltadas para o sentido oeste, recebendo 

insolação indesejável na parte da tarde, o que poderia ser amenizado com algum 

elemento de sombreamento, permitindo somente a captação de iluminação natural.  

Em relação à vizinhança, por tratar-se de edificações de no máximo 11 m de altura, a 

intervenção da iluminação no entorno será muito baixa. O sombreamento máximo 

acontecerá durante o inverno, no início da manhã no sentido sudoeste e final da tarde 

no sentido sudeste, não prejudicando nenhuma edificação vizinha. 

3.9.2 Ventos dominantes 

Na cidade de Pomerode de acordo com a estação há um predomínio diferente das 

direções dos ventos. No inverno a direção predominante dos ventos é de sudoeste. 

Na primavera os ventos predominantes vem de sudoeste, leste, norte e nordeste. Já 

no verão a direção predominante é de nordeste, leste e sudoeste. Por fim, no outono, 

prevalecem os ventos de nordeste, leste, sudoeste e sul. A velocidade média dos 
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ventos situa-se entre1 e 2 m/s e, de acordo com a escala de Beaufort, a velocidade 

do vento é considerada fraca.  

Devido à umidade característica da região, é importante a presença de ventilação 

permanente nas edificações, principalmente em indústrias por questões sanitárias.  

Mais especificamente, em relação à edificação analisada, sua implantação está 

disposta de modo que possibilita a ventilação natural entre as edificações devido ao 

afastamento entre as mesmas. No entanto, os ventos oriundos do leste e nordeste 

acabam encontrando uma barreira natural, um remanescente de floresta nos fundos 

do imóvel. 

Apesar de ocorrer bloqueio de parte de ventilação pode-se considerar como adequada 

a disposição das edificações como também esta situação favorece a ventilação no 

interior destas, através de elementos arquitetônicos que permitem a ventilação 

natural. 

A figura a seguir apresenta as direções dos ventos predominantes na região do 

empreendimento.
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Figura 57: Ventos predominantes de acordo com a estação. 
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3.9.3 Vegetação existente 

O Bioma Mata Atlântica estende-se ao longo da costa atlântica, desde o estado do 

Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul (LEITE & KLEIN, 1990). Atualmente 

entende-se como Bioma Mata Atlântica o conjunto de formações florestais e 

ecossistemas associados, incluindo a Floresta Ombrófila Densa, a Floresta Ombrófila 

Mista, a Floresta Ombrófila Aberta, a Floresta Estacional Semidecidual, a Floresta 

Estacional Decidual, os manguezais, as restingas, os campos de altitude, e os brejos 

de altitude. A Mata Atlântica apresenta variações florísticas muito maiores que as 

outras formações florestais. Isto se deve às variações climáticas que ocorrem ao longo 

de sua área de distribuição (LEITÃO FILHO, 1987).  

No estado de Santa Catarina, a Floresta Ombrófila Densa (FOD), ocupa cerca de 1/3 

da área do estado, correndo paralelamente ao Oceano Atlântico, se alargando para o 

interior na região do Vale do Itajaí, alcançando cerca de 150 km em direção Oeste. Ao 

norte da costa catarinense as encostas são bastante íngremes, formando vales 

estreitos e profundos, cobertos por uma densa floresta até quase ao alto (KLEIN, 

1978). Esta formação florestal tem clima ombrófilo sem período seco durante o ano, e 

com até 2 meses de umidade escassa. A temperatura média varia entre 22°C e 25°C 

(IBGE, 2004).  

A região onde está situado o empreendimento se insere no domínio da vegetação 

classificada como Floresta Ombrófila Densa (GAPLAN, 1986; LEITE & KLEIN, 1990). 

A Floresta Ombrófila Densa, no Vale do Itajaí, pode ser subdividida em classes ou 

formações como: as Formações Pioneiras de Influência Marinha (restingas) e 

Fluviomarinha (manguezais), a Floresta Ombrófila Densa de Terras Baixas, a Floresta 

Ombrófila Densa Submontana, Montana e Alto-Montana, além dos encraves de 

Estepe e Campo Natural (SEVEGNANI, 2002).  A figura a seguir apresenta a 

distribuição das fitofisionomias da Mata Atlântica presentes no estado de Santa 

Catarina. 
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Figura 58: Mapa fitogeográfico do estado de Santa Catarina de acordo com Klein (1978), 

com destaque para a região de Pomerode. 

 

Neste contexto se insere a região do empreendimento, na área de ocorrência da 

Floresta Ombrófila Densa Submontana. Estas florestas ocupam regiões cuja altitude 

em relação ao nível do mar varia de 30 m a 400 m. Conforme os trabalhos que tratam 

da descrição destas florestas (KLEIN, 1979; 1980; SEVEGNANI, 2002), podem ser 

observadas em torno de 130 espécies arbóreas, 20 de arbustos, 70 espécies de 

pteridófitos terrícolas e mais de 100 espécies de epífitos, o que denota, sem dúvida, 

uma elevada riqueza florística. 

De acordo com Sevegnani (2002) as espécies arbórea que atingem o dossel e que se 

destacam como dominantes nesta formação são: Sloanea guianensis, Ocotea 

catharinensis, Ocotea aciphylla, Ocotea odorifera, Alchornea triplinervia, Alchornea 

glandulosa, Myrcia pubipetala, Virola bicuhyba, Gomidesia tijucensis, Cedrela fissilis, 

Aspidosperma parvifolium, Syagrus romanzoffiana, Hirtella hebeclada, Pterocarpus 

violaceus, Buchenavia kleinii, Guapira opposita, Cryptocaria moschata, Tapirira 

guianensis, Talauma ovata, Pouteria venosa, Phytolacca dioica e Pseudobombax 

grandiflorum.  

No sub-bosque, a autora aponta Euterpe edulis, Pourouma guianensis, Rudgea 

recurva, Garcinia gradneriana, Calyptranthes lucida, Psychotria alba, Maytenus 

robusta e Sorocea bonplandii como espécies que se destacam em função da 
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dominância. Outras espécies que ocorrem no sub-bosque, mas com menor 

dominância são: Psychotria nuda, Psychotria suterella, Mollinedia schotiana, Alsophila 

schanschin, Alsophila setosa, Alsophila corcovadensis, Bactris setosa, Geonoma 

schottiana e Geonoma gamiova. 

Associado à riqueza de espécies arbustivas e arbórea, outro elemento que imprime 

característica peculiar às florestas do Vale do Itajaí, e em especial à formação 

Submontana, é a presença marcante e representativa de lianas, cipós e epífitas. As 

espécies de lianas mais comuns são: Abuta selloana, Doliocarpus schottianus, 

Peritassa calypsoides, Bauhinia microstachya, Serjania lethalis e Serjania multiflora. 

As espécies de cipós que se destacam são: Philodendron imbe e Philodendron 

melanorrhizium. As famílias de epífitas mais comuns são: Orchidaceae, Bromeliaceae, 

Araceae, Piperaceae e Gesneriaceae (SEVEGNANI, 2002). 

A vegetação existente no entorno da EKW do Brasil LTDA., pertence à fitofisionomia 

da Floresta Ombrófila Densa. Originalmente a área era toda recoberta pela vegetação 

florestal, no entanto como consequência da colonização e desenvolvimento da região, 

atualmente restou uma paisagem marcada pela fragmentação. No entorno da 

empresa são encontrados alguns fragmentos florestais, conforme observado no mapa 

de uso do solo na (Figura 50). Os fragmentos possuem em média uma área de 14 mil 

m². Já a soma das áreas dos fragmentos é de 153.877,00 m² ou 15,4 há. Em relação 

ao estágio de sucessão, os fragmentos, no geral, se encontram em estágio média de 

regeneração. 

 

 

Figura 59: Vegetação existente nos fragmentos do entorno da empresa. 
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Figura 60: Vista geral da vegetação do entorno da EKW. 

3.10 BACIA HIDROGRÁFICA E DRENAGEM PLUVIAL 

3.10.1 Drenagem pluvial 

A hidrografia do município de Pomerode se resume ao seu principal curso d´água, o 

Rio do Testo. Este nasce em seu território e percorre o mesmo, no sentido norte – sul, 

desembocando no Rio Itajaí Açu, 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.  

3.10.2 Características físicas da sub-bacia 

A microbacia do Rio do Testo é formada por várias sub-bacias, entre elas se destacam 

os ribeirões: do Testo Alto, do Testo Rega, Wunderwald, Areia, entre outros. Muitos 

destes ribeirões dão nome às localidades em que se situam.  Mais especificamente, 

o empreendimento fica localizado entre as sub-bacias do Ribeirão do Souto e do 

Ribeirão do Luebke. As figuras a seguir apresentam a hidrografia e as sub-bacias que 

compõe a microbacia do Rio do Testo. 
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Figura 61: Mapa da Hidrografia do município de Pomerode. 
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Figura 62: Localização do empreendimento em relação às sub-bacias do município de Pomerode. 
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3.11 LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL INCIDENTE 

O EIV é um dos instrumentos de democratização da gestão urbana previstos no 

ESTATUTO DA CIDADE (LEI10.257/2001). 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, fazendo-se necessário a elaboração do EIV. 

Quanto ao Zoneamento do município de Pomerode, regulado pela Lei Complementar 

Municipal n° 162/08 (Código Urbanístico), o empreendimento se encontra em uma 

MUIS – Macrozona Urbana de Indústrias e Serviços. As características e os objetivos 

dessa macrozona são apresentados a seguir. 

 

[... 

Seção VI 

Macrozona Urbana de Indústrias e Serviços 

Art. 30. A Macrozona Urbana de Indústrias e Serviços apresenta as seguintes 

características:  

I - Baixo adensamento populacional e predominância de áreas livres adequadas para 

instalação de empreendimentos de grande porte e potencialmente impactantes.  

Art. 31. A Macrozona Urbana de Indústrias e Serviços tem como objetivos mínimos 

orientar as políticas públicas no sentido de:  

I - Melhorar as condições de infra-estrutura para atender às demandas de instalação 

de empreendimentos de grande porte;  

II - Receber indústrias e serviços de alto impacto, que em outras áreas poderiam 

conflitar com diferentes usos, como o habitacional;  

III - 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. 

...] 

 

Em relação ao sistema viário, o empreendimento fica localizado próximo à uma via 

classificada como Rodovia e Eixo de Serviços. De acordo com a Lei Complementar 
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Municipal n° 162/08 (Código Urbanístico), a seção que trata do sistema viário do 

município é apresentada a seguir. 

 

[... 

Art. 58. O Eixo de Serviços apresenta as seguintes características:  

I - Desenvolvem-se ao longo do Contorno Leste, marcado pelo tráfego de passagem 

do Eixo  

Rodoviário Regional Blumenau-Jaraguá do Sul.  

II - Envolve as Ruas Arnoldo Haas, dos Atiradores, Herman Weege e Presidente Costa 

e Silva;  

III - Com boa capacidade de suporte para o trânsito e características de comércio e 

serviços de grande impacto, conforme estabelece o Artigo 244, nas áreas marginais 

à via.  

Art. 59. O Eixo de Serviços tem como objetivos orientar as políticas públicas no sentido 

de:  

I - Consolidar o contorno leste como via de passagem do eixo rodoviário;  

II - Orientar usos que promovam a consolidação de comércio e serviços de grande 

impacto, conforme estabelece o Artigo 244, otimizando a capacidade da via para o 

tráfego pesado gerado por empresas transportadoras, armazéns, transporte público, 

etc., respeitando as áreas de preservação ambiental. 

... 

Art. 63. As vias pertencentes ao Sistema Viário do município de Pomerode estão 

classificadas de acordo com as seguintes categorias funcionais:  

I - Rodovias são vias com a função de conduzir, de forma expressa, o tráfego com 

origem e/ou destino fora do território do município 

...] 
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4 IDENTIFICAÇÃO DOS IMPACTOS DURANTE A OBRA 

4.1 DADOS DAS EMPRESAS EXECUTORAS 

Os projetos arquitetônicos foram realizados pelo Eng. Civil Everton Pering e a obra 

será realizada pela Tedran Serviços de Mão de Obra Ltda Me. 

4.2 MATERIAIS UTILIZADOS 

A maior parte do material a ser utilizado para a construção das Edificações 3 e 4 será 

reaproveitado de outras edificações, que foram desmontadas na cidade de Blumenau 

para serem executados na sede da empresa em Pomerode. 

Os principais materiais a serem aplicados são: Fundação de concreto armado 

usinado, estrutura de concreto pré-moldado, cobertura de fibrocimento, paredes de 

tijolos maciços.  

 A remontagem possibilita a vida longa dos materiais, não gerando descarte em 

Blumenau e diminuindo a utilização de novas matérias primas e energia aplicada na 

fabricação de novos materiais, sendo assim uma obra mais sustentável. Elétrica, 

hidráulica e preventivo de incêndio serão executados conforme projeto por equipe 

técnica especializada. 

4.3 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 

Para implantação das novas edificações foi necessário aterrar parte do terreno, 

conforme Planta de Terraplanagem em anexo.  

Toda movimentação de terra foi executada em comum acordo entre prefeitura de 

Pomerode e a empresa EKW do Brasil, através da Lei N° 2587 de 25 de Outubro de 

2013 (em anexo), que autoriza o Poder Executivo Municipal conceder os serviços de 

aterro e terraplanagem como estimulo econômico. 

4.4 GERAÇÃO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL 

Conforme citado anteriormente, as edificações em construção estão sendo 

remontadas. Os galpões são de estrutura pré-moldada, com fechamento de algumas 

paredes em alvenaria e cobertura de fibrocimento. Por se tratar, então, de estruturas 

que serão remontadas, a geração de resíduos é diminuída drasticamente se 

comparada a uma obra executadas nos moldes normais. 
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• Concreto: Concreto usinado adquirido com empresa especializada; 

• Madeira: queimada pela própria empresa nos fornos. 

• Aço: por vir a estrutura pronta nenhum aço será desperdiçado. 

• Resíduos Gerais: Quando gerados, são armazenados diretamente em contêiner e/ou 

caçamba para posterior coleta e disposição final em aterro devidamente licenciado – 

TERRAPLANAGEM KNOPF LTDA. 

4.5 FLUXO DOS VEÍCULOS ENVOLVIDOS 

O fluxo de veículos não será constante, com volume maior vinculado a algumas etapas 

da obra: 

• Montagem da estrutura pré-moldada. 

• Execução da cobertura 

•Transporte das maquinas e equipamentos a serem utilizados nestas novas 

edificações. 

4.6 POTENCIALIDADES DE DANOS FÍSICOS ÀS ESTRUTURAS PÚBLICAS 

4.6.1 Estradas, águas pluviais, rede de esgoto e rede de água potável. 

A etapa da obra que consiste na maior vulnerabilidade em causar danos ao patrimônio 

público é na execução de terraplanem, pois é nesta etapa que caminhões carregados 

com grandes volumes transitam. Com o acordo entre prefeitura e EKW a 

terraplanagem já foi executado e na vistoria in loco nenhum dano foi encontrado 

devido a este serviço. 

4.6.2 Telefonia, rede elétrica 

Os veículos de transportes de cargas terão de obedecer às determinações do Código 

Brasileiro de Transito (CTB) no que se refere à altura das cargas transportadas. 
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5 IDENTIFICAÇÃO DOS IMPACTOS DURANTE OPERAÇÃO DA 

EMPRESA 

5.1 MEIO SÓCIOECONOMICO 

5.1.1 Estimativas do aumento do número de pessoas que 

habitarão/frequentarão a área 

Segundo a Empresa, o número de funcionários residentes na cidade de Pomerode é 

de 40%. Os funcionários restantes são oriundos das cidades vizinhas. Como a 

empesa fornece vale-transporte não haverá mudança de moradias por parte dos 

funcionários. 

5.1.2 Zoneamento e análise do projeto de implantação 

A edificação a ser construída atende à legislação municipal quanto ao zoneamento. 

5.1.3 Identificação dos bens tombados ou cadastrados no patrimônio 

histórico 

As edificações da indústria não prejudicam a visibilidade das edificações protegidas. 

A Casa Kazulke, localizada próxima à empresa, deverá ser preservada. 

5.1.4 Estimativa de veículos 

O número de veículos estimado com a ampliação da empresa poderá ser 

concomitante ao número de novos colaboradores (ver item 1.4.4), podendo ter chegar 

ao número máximo de 15 veículos. 

5.1.5 Demanda adicional por serviços públicos na localidade 

Considerando que o número atual de colaboradores da EKW de 85, após a conclusão 

das obras de ampliação, este número poderá chegar no máximo até 100 

colaboradores. Dessa forma, alguns serviços públicos poderão sofrer um aumento em 

sua demanda, como educação e saúde por exemplo. 
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5.1.6 Geração de empregos diretos e indiretos 

As obras de ampliação da EKW do Brasil poderão gerar ao final dos trabalhos um total 

de 15 vagas de emprego direto. 

5.2 MEIO FÍSICO 

5.2.1 Estimativa quantitativa e qualitativa dos resíduos sólidos, líquidos e 

gasosos 

A quantidade diária de Efluentes Sanitários gerados pela empresa será de 

aproximadamente 7m³/dia (100 pessoas x 70 litros/dia), que serão tratados por 

sistema de Fossa Séptica e Filtro Biológico, conforme projeto de Tratamento de 

Efluentes, em anexo (os cálculos são baseados de acordo com o número de pessoas 

que o sistema de tratamento comporta - 100 pessoas). Ver possíveis tipos de resíduos 

sólidos gerados pela empresa no item 1.4.8. 

Os Resíduos Sólidos Recicláveis e Não Recicláveis são armazenados diretamente 

em contêiner e/ou caçamba para posterior coleta e disposição final em aterro sanitário 

localizado no município de Timbó. 

Em relação às emissões gasosas, a ampliação do empreendimento poderá gerar 

substâncias odoríferas e não odoríferas tóxicas e atóxicas. Ver substância gasosas 

geradas no item 1.4.9. 

5.2.2 Níveis de ruídos emitidos 

O Nível máximo de ruídos deve atender a normativa NBR 10.151/00 e 10.152/87. 

5.2.3 Modificação do ambiente paisagístico (tipologia / eixos / panorâmicas) 

A região da empresa caracteriza-se por uma mescla de paisagem natural/rural e 

ocupações de tipologia residencial e industrial. 
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Figura 63: Características do entorno (Residencial). 

 

Figura 64: Características do entorno (Industrial). 

Pomerode é uma cidade de muita beleza natural. A paisagem urbana da cidade, com 

verde que pode ser observado de todas as partes, é algo a ser preservado. A empresa, 

localizada no final da Rua Victor Konell, quando observada desde a Rua XV de 

Novembro, fica praticamente imperceptível na paisagem.  
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Figura 65: Vista geral da Rua Victor Konnel. 

 

As edificações, tampouco se destacam demasiado na paisagem quando nos 

aproximamos, conforme pode ser observado na figura abaixo, pois ainda é possível 

se observar o skyline natural da paisagem.   

 

Figura 66: Vista geral da paisagem e do skyline em direção a empresa. 

 

A nova edificação não influenciará significativamente a área pois está situada atrás 

das edificações já existentes da empresa. 
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5.2.4 Áreas impermeáveis do empreendimento 

A taxa de permeabilidade é o parâmetro urbanístico responsável por manter uma área 

do lote sem qualquer tipo de pavimentação que possa impedir a infiltração de água no 

solo.  

Segundo o Anexo III do Plano Diretor de Pomerode, a taxa mínima de permeabilidade 

do solo para a Macrozona Urbana de Indústria e Serviços (MUIS), onde se encontra 

o empreendimento, é de 40%, ou seja, dos 73.153,83 m² de área total do terreno, no 

mínimo 29.261,53m² deverão ser permeáveis. 

O projeto da empresa EKW possui uma área permeável de 62.700,65m² (85%), 

portanto cumpre as exigências do Plano Diretor. 

 

Figura 67: Permeabilidade do solo na área de ocupação da empresa. 

5.3 MEIO BIÓTICO 

5.3.1 Cobertura Vegetal 

A vegetação local não deverá receber impactos uma vez que as atividades do 

empreendimento ocorrerão somente nas áreas já estabelecidas, sem necessidade de 

supressão de novas áreas. 
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5.3.2 Fauna local 

Da mesma forma para a vegetação, a fauna não deverá receber impactos já que o 

empreendimento não demanda novas áreas. 
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6 AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS DO EMPREENDIMENTO E 

PROPOSTAS DE MEDIDAS MITIGADORAS 

6.1 METODOLOGIA 

De maneira geral, qualquer tipo de empreendimento consiste em instrumento indutor 

de desenvolvimento econômico, uma vez que sua área de influência não se restringe 

apenas ao local de implantação. Alcança uma abrangência que adquire dimensões 

maiores, às vezes regionais, onde são produzidas mudanças de maneira direta e 

indireta nos meios físico, biótico e socioeconômico. 

A natureza e a intensidade dos impactos são distintas para cada fase do 

empreendimento (planejamento, implantação e operação), implicando em diferenças 

significativas, especialmente na sua temporalidade e localização. Portanto, a presente 

análise leva em conta as características da área de influência e das atividades em 

cada etapa de execução do empreendimento. 

Para realização da avaliação dos impactos ambientais do empreendimento, foram 

conjugados e adaptados alguns dos métodos já consagrados de Avaliação de Impacto 

Ambiental (AIA), tais como, os métodos tipo Listagem de Controle (Checklists), as 

Matrizes de Interação, os Métodos Cartográficos e os Métodos ad hoc. 

O método espontâneo “ad hoc”, utiliza “brainstorming” com base no conhecimento 

específico de cada técnico da equipe, cuja identificação se dá de maneira genérica 

para esse tipo de empreendimento, considerando as atividades desenvolvidas em 

cada uma de suas fases. 

Em um segundo momento, utiliza-se uma adaptação do método de Battelle (DEE et 

al, 1972) no intuito de ponderar e destacar os parâmetros mais relevantes dos 

impactos socioambientais para quantificá-los na Matriz de integração. 

O Método Battelle é um método hierarquizado, constituído de quatro categorias 

ambientais que se desdobram em 18 componentes. Esses, por sua vez, subdividem-

se em 78 parâmetros. A determinação do grau de impacto líquido para cada parâmetro 

ambiental é dada pela expressão: 

UIA = UIP x QA 

Onde: UIA = unidade de impacto ambiental 

UIP = unidade de importância 

QA = índice de qualidade ambiental 
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A avaliação dos impactos ambientais do empreendimento em análise será realizada 

por meio de dois procedimentos: 

 Leitura socioambiental do empreendimento, que consistiu na formação do 

conhecimento do processo construtivo e de operação do empreendimento, 

demarcando-se suas etapas principais, isolando-se para análise cada uma das 

obras do arranjo geral do empreendimento; 

 Relacionamento entre as ações do empreendimento e elementos 

socioambientais da área, utilizando-se a técnica da "Matriz de Interação", 

preconizada por Leopold et al. (1971), adaptada às análises ponderais de 

Battelle (DEE et al., 1972) para comparação dos índices pré-estabelecidos do 

ambiente sem o projeto, e com os índices da possibilidade da sua realização, 

dessa forma permite-se a projeção das relações com maiores possibilidades 

de impactos. 

Ressalte-se que, para se classificar um impacto, no que diz respeito a um 

ecossistema, é importante que se tenha em mente e bem fundamentado os conceitos 

de resiliência e homeostase. A resiliência é a medida da capacidade de um sistema 

persistir na presença de uma perturbação. Assim, se a magnitude do impacto manter-

se dentro dos limites de resiliência, os efeitos poderão ser anulados por um novo nível 

de equilíbrio alcançado pelo ecossistema, ou por seu retorno às condições originais. 

Por outro lado, a homeostase é a medida da capacidade do ecossistema de manter o 

equilíbrio interno estável apesar das perturbações externas. 

O método que fundamenta a matriz de interação de Leopold et al. (1971) é uma das 

técnicas mais utilizadas dentre as metodologias de análise de impacto, 

correspondendo a uma análise matricial de causa e efeito. Os dados de entrada nesse 

método estão organizados na forma de uma matriz, onde as colunas representam as 

ações impactantes que podem alterar o meio ambiente, e as linhas constituem os 

componentes ambientais (alterações ambientais) que podem mensurar a intensidade 

do impacto no ambiente decorrente das ações promovidas. A partir do cruzamento 

dessas linhas e colunas podem ser identificadas as interações existentes entre o 

tensor impactante (ações) e o meio ambiente local, bem como a valoração do grau de 

comprometimento dos mesmos. 

Para suprir a deficiência de avaliação desse método, possibilitando determinar a 

significância de cada impacto ambiental, foram consideradas as características a eles 
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inerentes, estabelecendo-se um grupo de classes para mensurar o valor dos 

impactos, conforme o Quadro 8. 

Às características dos impactos foram atribuídos pesos com valores diferenciados 

conforme a relevância ambiental e de acordo com critérios de classificação dos 

impactos. Esses pesos foram distribuídos para serem somados (vide parte em verde 

do Quadro 8). As características são diferenciadas através da multiplicação (vide parte 

azul do Quadro 8), dada pelas seguintes características: 

 Natureza: positiva (+) ou negativa (-) a partir do conhecimento e sensibilidade 

ambiental de cada técnico integrante da equipe; 

 Importância: irrelevante (1), baixa (2), média (3) e alta (4). 

 Magnitude: irrelevante (1), baixa (2), média (3) e alta (4). 

Os tópicos em azul contidos no quadro (natureza, importância e magnitude) referem-

se às condições intrínsecas ao impacto, muito relacionadas com a intensidade em que 

o impacto se coloca no meio, de análise essencialmente qualitativa e justamente por 

isso, de difícil quantificação. 

O valor final poderá ser positivo (+) ou negativo (-), caso o impacto seja benéfico ou 

danoso, respectivamente. Ainda, se esse valor for nulo ou insignificante, a célula na 

matriz é deixada em branco. 

A partir desta valoração, definiu-se a relevância de cada impacto em relação a cada 

componente socioambiental. Para tanto, a equipe do estudo com base no método 

desenvolvido por Leopold et al. (1971), adaptada às análises ponderais de Battelle 

(DEE et al., 1972), convencionou-se que valores entre 6 e 20 representam impactos 

não relevantes; entre 21 e 75 representam impactos pouco relevantes, entre 76 e 140 

representam impactos medianamente relevantes; 141 a 195 impactos muito 

relevantes, e aqueles iguais ou superiores a 196 são considerados extremamente 

relevantes. 

Cada impacto recebeu uma classificação segundo as suas possibilidades, 

acumulando-se os pesos correspondentes, cujo resultado foi repassado para a matriz 

de impactos, de maneira a mensurar de forma quantitativa o impacto, conforme 

classificação a seguir: 
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Quadro 8. Classificação dos impactos sistematizada conforme método adotado pela equipe 

técnica. 

Característica Classificação do Impacto 

+ 

Forma Indireta (1) Direta (2) 

Temporalidade Longo Prazo (1) Médio Prazo (2) Curto Prazo (3) 

Reversibilidade Reversível (1) Irreversível (2) 

Abrangência AID (1) AII (2) 

Duração Temporário (1) Permanente (2) 

Probabilidade Baixa (1) Média (2) Alta (3) 

* 

Natureza Positivo (+1) Negativo (-1) 

Relevância Irrelevante (1) Baixa (2) Média (3) Alta (4) 

Magnitude Irrelevante (1) Baixa (2) Média (3) Alta (4) 

Valoração   

 

Característica de Forma (Ordem) – refere-se à forma como o efeito do impacto 

manifesta-se sobre a variável ambiental. Se classifica em: 

 Impacto direto – quando resulta de uma simples relação de causa e efeito; 
também chamado de impacto primário ou de primeira ordem; 

 Impacto indireto – quando é uma reação secundária em relação à ação, ou 
quando é parte de uma cadeia de reações; também chamado de impacto 
secundário, ou de enésima ordem, de acordo com sua situação na cadeia de 
reações. 

 

Característica de Temporalidade – avalia a persistência dos impactos negativos do 

empreendimento, traduzindo a resiliência do ambiente ou bioma em que ele se insere.  

Podendo ser: 

 Longo prazo – efeito de atividade ou ação que demandará de um longo prazo 
para se recuperar; 

 Médio prazo – efeito de atividade ou ação que demandará de um médio prazo 
para se recuperar; 

 Curto prazo – efeito de atividade ou ação que demandará de um curto prazo 
para se recuperar. 

Caso o impacto seja negativo, o impacto a partir de longo prazo valerá 1 e a curto 

prazo valerá 3 (pois um impacto negativo com início imediato é mais danoso do que 

um impacto negativo com início tardio). No caso de um impacto positivo essa 

valoração será invertida, curto prazo valerá 1 e longo prazo 3. 

 

Característica de Reversibilidade – traduz a capacidade do ambiente de retornar ou 

não à sua condição original depois de cessada a ação impactante. 
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Podendo ser: 

 Reversível – quando o ambiente tem a possibilidade de voltar a sua condição 
original; 

 Irreversível – quando o ambiente não tem a possibilidade de voltar a sua 
condição original; 

 

Característica de Abrangência – trata-se da classificação do impacto segundo a sua 

área de impacto. Assim, considera-se: 

 Área de Influência Direta (AID) – quando a ação afeta apenas o próprio sítio 
e suas imediações; 

 Área de Influência Indireta (AII) – quando um efeito se propaga por uma área 
além das imediações do sítio onde se dá a ação; 

 

Característica de Duração – refere-se a característica do impacto que traduz a sua 

temporalidade no ambiente. Pode ser: 

 Impacto temporário – impacto que será observado por período curto de 
tempo; 

 Impacto permanente – efeito que se mantém ao longo de todo o tempo. 

 

Característica de Probabilidade (frequência em função da intensidade) – refere-

se à possibilidade de ocorrência do impacto. Classifica-se em: 

 Impacto de probabilidade Baixa – quando a chance de aparecimento do 
impacto, com base no histórico desse tipo de empreendimento é 
coerentemente avaliada como de pequena incidência; 

 Impacto de probabilidade Média – quando a chance de aparecimento do 
impacto, com base no histórico desse tipo de empreendimento é geralmente 
ocorrente, porém não necessária; 

 Impacto de probabilidade Alta – quando a chance de aparecimento do 
impacto, com base no histórico desse tipo de empreendimento é avaliada como 
de grande incidência, ou seja, quando o efeito ocorre na ampla maioria dos 
casos. 

 

Característica de Natureza (valor ou sentido) – corresponde à classificação da 

natureza valorativa dos impactos, isto é, se o seu efeito sobre a variável ambiental é 

benéfico ou adverso à qualidade que ela apresenta no momento em que sofre a ação 

do impacto. Pode ser considerado: 

 Impacto positivo – quando uma ação resulta na melhoria da qualidade de um 
fator ou parâmetro ambiental; 

 Impacto negativo – quando uma ação resulta em um dano à qualidade de um 
fator ou parâmetro ambiental. 
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Característica de Relevância – assinala a relevância do referido impacto ante as 

condições espaciais existentes considerando a análise de forma conjugada: a) das 

características dos efeitos causados pelo empreendimento em si, e; b) do grau de 

alteração projetada sobre o aspecto natural em foco. 

 Não relevante – impacto que tem participação julgada acessória ou não 

significante gerando: 

a) quando de natureza negativa: pouquíssimas ou mesmo nenhuma medida de 

mitigação dos efeitos se desdobram em melhorias; 

a) quando de natureza positiva: efeito benéfico pontual e sutil (mínimo) na 

característica impactada em si. 

 Baixo – impacto que tem participação julgada pequena pelos técnicos de forma 

que também: 

a) para os de natureza negativa: medidas simplificadas de estímulo/mitigação 

normalmente repercutem no retorno a condições próximas da original/anterior. 

b) para os de natureza positiva: as melhorias previstas tem seus efeitos restritos ao 

sítio de incidência e imediações e não possuem repercussões ecossistêmicas, sociais 

e econômicas consideráveis.    

 Médio – impacto que tem participação julgada elementar ante o rol total de 

impactos previstos, de forma que  

a) para os de natureza negativa: as medidas de mitigação propostas dependem de 

empenho específico (monitoramento, controle e campanhas etc.) em busca da 

restituição de características existentes anteriormente (antes da incidência). 

b) para os de natureza positiva: criam efeitos benéficos (fiscais e/ou operacionais) ao 

obedecerem a legislação ambiental aplicável podendo então também potencializar a 

ação de órgãos públicos sobre o meio ambiente, economia e sociedade. 

 Alto – impacto que tem participação julgada fundamental, de forma que: 

a) para os de natureza negativa: as medidas de mitigação propostas não repercutem 

em restituição da condição original da respectiva característica impactada (ar, solo, 

água, vegetação, habitat, organização espacial ou modo de vida), sendo necessária 

medidas compensatórias amparadas pela legislação ou por definições institucionais 

públicas; 
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b) para os de natureza positiva: devam ser essencialmente diretos e consagrar 

permanente ganho econômico, social ou ambiental (ecossistêmico) no local do 

empreendimento.  

 

Característica de Magnitude – demanda analisar em conjunto os níveis de 

interferência do impacto sobre as características do meio (ar, a água, o solo, a 

vegetação, o habitat e a organização espacial, modo de vida), e a geração de 

repercussões negativas ou positivas sobre estes. 

 Não relevante – impacto cujos níveis de interferência são julgados 

insignificantes ou a geração de repercussões sobre as características do meio 

são muito diluídas culminando em efeitos com tendências a nulidade quanto a 

representação de seus limites. 

 Baixo – impacto cujos níveis de interferência e a geração de repercussões 

sobre as características do meio são objetivamente claras, porém em média 

reduzidas em vetor. 

 Média – impacto cujos níveis de interferência e a geração de repercussões 

sobre as características do meio são objetivamente claras, e de considerável 

vetor (força) demandando também em um rol de medidas de 

mitigação/estímulos específicas. 

 Alta – impacto cujos níveis de interferência ou mesmo a geração de 

repercussões sobre as características do meio são objetivamente claras, com 

vetor forte em pelo menos uma delas e que decorram exclusivamente das 

alterações propostas pelo empreendimento. 

 

6.2 RESULTADOS 

A valoração dos impactos causados pela ampliação da empresa EKW são abordados 

no quadro a seguir. 

 

 



 

 94 

Quadro 9. Valoração dos Impactos. 

Impacto Valoração 
Medidas Adotadas 
pela Empresa 

MEIO SOCIOECONÔMICO 

Estimativas do 

aumento do número 

de pessoas que 

habitarão/frequentarão 

a área 

 

Característica Classificação do Impacto 

+ 

Forma Indireta (1) Direta (2) 

Temporalidade Longo Prazo (1) Médio Prazo (2) Curto Prazo (3) 

Reversibilidade Reversível (1) Irreversível (2) 

Abrangência AID (1) AII (2) 

Duração Temporário (1) Permanente (2) 

Probabilidade Baixa (1) Média (2) Alta (3) 

* 

Natureza Positivo (+1) Negativo (-1) 

Relevância Irrelevante (1) Baixa (2) Média (3) Alta (4) 

Magnitude Irrelevante (1) Baixa (2) Média (3) Alta (4) 

Valoração  -44 
 

Segundo a Empresa, o 
número de 
funcionários residentes 
na cidade de 
Pomerode é de 40%. 
Os funcionários 
restantes são oriundos 
das cidades vizinhas. 
Como a empesa 
fornece vale-transporte 
não haverá mudança 
de moradias por parte 
dos funcionários. 

Zoneamento e análise 
do projeto de 
implantação 

Característica Classificação do Impacto 

+ 

Forma Indireta (1) Direta (2) 

Temporalidade Longo Prazo (1) Médio Prazo (2) Curto Prazo (3) 

Reversibilidade Reversível (1) Irreversível (2) 

Abrangência AID (1) AII (2) 

Duração Temporário (1) Permanente (2) 

Probabilidade Baixa (1) Média (2) Alta (3) 

* 

Natureza Positivo (+1) Negativo (-1) 

Relevância Irrelevante (1) Baixa (2) Média (3) Alta (4) 

Magnitude Irrelevante (1) Baixa (2) Média (3) Alta (4) 

 

Edificação construída 

no alinhamento frontal 

poderá ser aprovada 

através do Programa 

Morada Regular. 

Demais itens do 

projeto de implantação 
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Impacto Valoração 
Medidas Adotadas 
pela Empresa 

 

Valoração  -10 cumprem com a 

legislação. 

Identificação dos bens 
tombados ou 
cadastrados no 
patrimônio histórico 
 

 

Característica Classificação do Impacto 

+ 

Forma Indireta (1) Direta (2) 

Temporalidade Longo Prazo (1) Médio Prazo (2) Curto Prazo (3) 

Reversibilidade Reversível (1) Irreversível (2) 

Abrangência AID (1) AII (2) 

Duração Temporário (1) Permanente (2) 

Probabilidade Baixa (1) Média (2) Alta (3) 

* 

Natureza Positivo (+1) Negativo (-1) 

Relevância Irrelevante (1) Baixa (2) Média (3) Alta (4) 

Magnitude Irrelevante (1) Baixa (2) Média (3) Alta (4) 

Valoração  -36 

As edificações da 

indústria não 

prejudicam a 

visibilidade das 

edificações protegidas. 

Casa Kazulke deverá 

ser preservada. 

 

Estimativa de veículos 
 

Característica Classificação do Impacto 

+ 

Forma Indireta (1) Direta (2) 

Temporalidade Longo Prazo (1) Médio Prazo (2) Curto Prazo (3) 

Reversibilidade Reversível (1) Irreversível (2) 

Abrangência AID (1) AII (2) 

Duração Temporário (1) Permanente (2) 

Probabilidade Baixa (1) Média (2) Alta (3) 

* 

Natureza Positivo (+1) Negativo (-1) 

Relevância Irrelevante (1) Baixa (2) Média (3) Alta (4) 

Magnitude Irrelevante (1) Baixa (2) Média (3) Alta (4) 

Respeito ao CTB 
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Impacto Valoração 
Medidas Adotadas 
pela Empresa 

Valoração  -44 
 

Demanda adicional 
por serviços públicos 
na localidade 

Característica Classificação do Impacto 

+ 

Forma Indireta (1) Direta (2) 

Temporalidade Longo Prazo (1) Médio Prazo (2) Curto Prazo (3) 

Reversibilidade Reversível (1) Irreversível (2) 

Abrangência AID (1) AII (2) 

Duração Temporário (1) Permanente (2) 

Probabilidade Baixa (1) Média (2) Alta (3) 

* 

Natureza Positivo (+1) Negativo (-1) 

Relevância Irrelevante (1) Baixa (2) Média (3) Alta (4) 

Magnitude Irrelevante (1) Baixa (2) Média (3) Alta (4) 

Valoração  -10 
 

Serviços existentes 
atendem a demanda. 

Geração de empregos 
diretos e indiretos 

Característica Classificação do Impacto 

+ 

Forma Indireta (1) Direta (2) 

Temporalidade Longo Prazo (1) Médio Prazo (2) Curto Prazo (3) 

Reversibilidade Reversível (1) Irreversível (2) 

Abrangência AID (1) AII (2) 

Duração Temporário (1) Permanente (2) 

Probabilidade Baixa (1) Média (2) Alta (3) 

* 

Natureza Positivo (+1) Negativo (-1) 

Relevância Irrelevante (1) Baixa (2) Média (3) Alta (4) 

Magnitude Irrelevante (1) Baixa (2) Média (3) Alta (4) 

Valoração  +72 
 

 

Melhoramentos 
públicos 

Característica Classificação do Impacto Não serão necessários 
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Impacto Valoração 
Medidas Adotadas 
pela Empresa 

+ 

Forma Indireta (1) Direta (2) 

Temporalidade Longo Prazo (1) Médio Prazo (2) Curto Prazo (3) 

Reversibilidade Reversível (1) Irreversível (2) 

Abrangência AID (1) AII (2) 

Duração Temporário (1) Permanente (2) 

Probabilidade Baixa (1) Média (2) Alta (3) 

* 

Natureza Positivo (+1) Negativo (-1) 

Relevância Irrelevante (1) Baixa (2) Média (3) Alta (4) 

Magnitude Irrelevante (1) Baixa (2) Média (3) Alta (4) 

Valoração  +16 
 

MEIO FÍSICO 

Estimativa 
quantitativa e 
qualitativa dos 
resíduos sólidos, 
líquidos e gasosos 

Característica Classificação do Impacto 

+ 

Forma Indireta (1) Direta (2) 

Temporalidade Longo Prazo (1) Médio Prazo (2) Curto Prazo (3) 

Reversibilidade Reversível (1) Irreversível (2) 

Abrangência AID (1) AII (2) 

Duração Temporário (1) Permanente (2) 

Probabilidade Baixa (1) Média (2) Alta (3) 

* 

Natureza Positivo (+1) Negativo (-1) 

Relevância Irrelevante (1) Baixa (2) Média (3) Alta (4) 

Magnitude Irrelevante (1) Baixa (2) Média (3) Alta (4) 

Valoração  -99 
 

Dispositivos de 
mitigação: 
Sistema de Tanque 
(NBR 7229/93) Séptico 
e Filtro Anaeróbico 
(NBR 13969/97) 
 
 

Níveis de ruídos 
emitidos 

Característica Classificação do Impacto 

+ Forma Indireta (1) Direta (2) 

Ruídos emitidos estão 
de acordo com a 
legislação 
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Impacto Valoração 
Medidas Adotadas 
pela Empresa 

Temporalidade Longo Prazo (1) Médio Prazo (2) Curto Prazo (3) 

Reversibilidade Reversível (1) Irreversível (2) 

Abrangência AID (1) AII (2) 

Duração Temporário (1) Permanente (2) 

Probabilidade Baixa (1) Média (2) Alta (3) 

* 

Natureza Positivo (+1) Negativo (-1) 

Relevância Irrelevante (1) Baixa (2) Média (3) Alta (4) 

Magnitude Irrelevante (1) Baixa (2) Média (3) Alta (4) 

Valoração  -99 
 

Modificação do 
ambiente paisagístico 
(tipologia / eixos / 
panorâmicas) 

Característica Classificação do Impacto 

+ 

Forma Indireta (1) Direta (2) 

Temporalidade Longo Prazo (1) Médio Prazo (2) Curto Prazo (3) 

Reversibilidade Reversível (1) Irreversível (2) 

Abrangência AID (1) AII (2) 

Duração Temporário (1) Permanente (2) 

Probabilidade Baixa (1) Média (2) Alta (3) 

* 

Natureza Positivo (+1) Negativo (-1) 

Relevância Irrelevante (1) Baixa (2) Média (3) Alta (4) 

Magnitude Irrelevante (1) Baixa (2) Média (3) Alta (4) 

Valoração  -81 
 

As novas instalações 
da empesa não devem 
alterar a paisagem 
visto que o novo 
galpão será construído 
no interior da ADA e 
não terá altura superior 
aos já existentes. 

Áreas impermeáveis 
do empreendimento 

Característica Classificação do Impacto 

+ 

Forma Indireta (1) Direta (2) 

Temporalidade Longo Prazo (1) Médio Prazo (2) Curto Prazo (3) 

Reversibilidade Reversível (1) Irreversível (2) 

A proporção da taxa de 
permeabilidade da 
ADA atende ao 
disposto na legislação. 
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Impacto Valoração 
Medidas Adotadas 
pela Empresa 

Abrangência AID (1) AII (2) 

Duração Temporário (1) Permanente (2) 

Probabilidade Baixa (1) Média (2) Alta (3) 

* 

Natureza Positivo (+1) Negativo (-1) 

Relevância Irrelevante (1) Baixa (2) Média (3) Alta (4) 

Magnitude Irrelevante (1) Baixa (2) Média (3) Alta (4) 

Valoração  -11 
 

MEIO BIÓTICO 

Cobertura Vegetal 

Característica Classificação do Impacto 

+ 

Forma Indireta (1) Direta (2) 

Temporalidade Longo Prazo (1) Médio Prazo (2) Curto Prazo (3) 

Reversibilidade Reversível (1) Irreversível (2) 

Abrangência AID (1) AII (2) 

Duração Temporário (1) Permanente (2) 

Probabilidade Baixa (1) Média (2) Alta (3) 

* 

Natureza Positivo (+1) Negativo (-1) 

Relevância Irrelevante (1) Baixa (2) Média (3) Alta (4) 

Magnitude Irrelevante (1) Baixa (2) Média (3) Alta (4) 

Valoração  -9 
 

As novas obras da 
empresa não terão 
impactos sobre a 
cobertura florestal 

Fauna Local 

Característica Classificação do Impacto 

+ 

Forma Indireta (1) Direta (2) 

Temporalidade Longo Prazo (1) Médio Prazo (2) Curto Prazo (3) 

Reversibilidade Reversível (1) Irreversível (2) 

Abrangência AID (1) AII (2) 

As novas obras da 
empresa não terão 
impactos sobre a fauna 
local 
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Impacto Valoração 
Medidas Adotadas 
pela Empresa 

Duração Temporário (1) Permanente (2) 

Probabilidade Baixa (1) Média (2) Alta (3) 

* 

Natureza Positivo (+1) Negativo (-1) 

Relevância Irrelevante (1) Baixa (2) Média (3) Alta (4) 

Magnitude Irrelevante (1) Baixa (2) Média (3) Alta (4) 

Valoração  -9 
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7 DISPOSIÇÕES FINAIS 

Como resultado da síntese das análises dos impactos identificados e suas respectivas 

medidas mitigadoras, o quadro a seguir apresenta a Matriz de Impactos das obras de 

ampliação da empresa EKW Refratários. 



 

 102 

Quadro 10. Matriz de valoração dos Impactos causados pelo empreendimento. 

Abrangência Impacto 
Natureza 

Duração Magnitude 
Valoração 

do 
Impacto 

Característica do 
Impacto 

Medidas Mitigadoras 
Negativo Positivo 

M
E

IO
 S

O
C

IO
E

C
O

N
Ô

M
IC

O
 

Estimativas do aumento 
do número de pessoas 
que 
habitarão/frequentarão a 
área 

█  Permanente Baixa -44 Pouco Relevante 

Segundo a Empresa, o número de 
funcionários residentes na cidade de 
Pomerode é de 40%. Os funcionários 
restantes são oriundos das cidades 
vizinhas. Como a empesa fornece 
vale-transporte não haverá mudança 
de moradias por parte dos 
funcionários. 

Zoneamento e análise 
do projeto de 
implantação 

█  Permanente Baixa -44 Pouco Relevante 

Edificação construída no alinhamento 
frontal poderá ser aprovada através do 
Programa Morada Regular. 

Demais itens do projeto de 
implantação cumprem com a 
legislação. 

Identificação dos bens 
tombados ou 
cadastrados no 
patrimônio histórico 

█  Permanente Baixa -36 Pouco Relevante 

As edificações da indústria não 
prejudicam a visibilidade das 
edificações protegidas. Casa Kazulke 
deverá ser preservada. 

Estimativa de veículos █  Permanente Baixa -44 Pouco Relevante Respeito ao CTB 

Demanda adicional por 
serviços públicos na 
localidade 

█  Permanente Irrelevante -10 Não Relevante 
A estrutura existente atende a 
demanda. 

Geração de empregos 
diretos e indiretos 

 █ Permanente Média +72 Pouco Relevante 
Poderão ser criadas 15 vagas de 
emprego direto. 

Melhoramentos públicos  █ Permanente Irrelevante +16 Não Relevante Não será necessário 

M
E

IO
 F

ÍS
IC

O
 

Estimativa quantitativa e 
qualitativa dos resíduos 
sólidos, líquidos e 
gasosos 

█  Permanente Média -99 
Medianamente 
Relevante 

Sistema Tanque séptico e Filtros 
Anaeróbios 

Níveis de ruídos 
emitidos 

█  Permanente Média -99 
Medianamente 
Relevante 

Atende ao especificado na NBR 
10.151/00 e 10.152/87 

Modificação do 
ambiente paisagístico 

█  Permanente Média -81 
Medianamente 
Relevante 

As novas instalações da empesa não 
devem alterar a paisagem visto que o 
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Abrangência Impacto 
Natureza 

Duração Magnitude 
Valoração 

do 
Impacto 

Característica do 
Impacto 

Medidas Mitigadoras 
Negativo Positivo 

(tipologia / eixos / 
panorâmicas) 

novo galpão será construído no 
interior da ADA e não terá altura 
superior aos já existentes. 

Áreas impermeáveis do 
empreendimento 

█  Permanente Irrelevante -11 Não Relevante 
A proporção da taxa de 
permeabilidade da ADA atende ao 
disposto na legislação. 

M
E

IO
 

B
IÓ

T
IC

O
 

Cobertura Vegetal █  Permanente Irrelevante -9 Não Relevante 
As novas obras da empresa não terão 
impactos sobre a Cobertura Vegetal 

Fauna Local █  Permanente Irrelevante -9 Não Relevante 
As novas obras da empresa não terão 
impactos sobre a Fauna Local 

Somatório total dos valores de impacto -398  
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8 CONCLUSÃO 

O estudo de impacto de vizinhança da ampliação da empresa EKW PRODUTOS 

REFRATÁRIOS LTDA., que considera sua inserção na vizinhança e a avaliação dos 

impactos decorrentes. Dessa forma aponta-se a sua viabilidade, uma vez que os 

impactos negativos identificados são passíveis de mitigação e/ou controle ou já se 

encontram com as devidas medidas de controle.  

A localização e porte da empresa irá complementar o cenário industrial local, o qual 

atualmente é considerado o polo industrial da cidade. Esta complementação se dará 

com dinamização do setor econômico, aumento da geração de empregos e 

consequente geração de renda, o que propiciará o consumo e alimentará o comércio 

da região. A localização da empresa também é favorecida pela proximidade com a 

Rodovia SC-421, ligando esta à BR-470. A SC-421 é responsável pelo grande fluxo 

intermunicipal e interestadual de cargas e pessoas da região, e resulta na retirada de 

veículos pesados no centro da cidade e de áreas residenciais. Deverá também auxiliar 

para atenção do poder público para a região em termos de melhoramento de 

equipamentos públicos e urbanos.  

Apesar de haver impactos ambientais, considerados negativos irrelevantes, de baixa 

e média magnitude é importante a implantação das medidas mitigadoras 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 da EKW 

PRODUTOS REFRATÁRIOS LTDA. irá ao encontro do Plano Diretor do Município de 

Pomerode no sentido de contribuir para a afirmação do proposto para a região com a 

melhoria das condições de infraestrutura e dinamização das atividades locais. 
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10 ANEXOS 
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10.1 PLANTA DE SITUAÇÃO 

VER APENDICE 1 
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10.2 PLANTA BAIXA EDIFICAÇÃO 1 

VER APENDICE 2 
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10.3 PLANTA BAIXA EDIFICAÇÃO 2 E 3 

VER APENDICE 3 
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10.4 PLANTA BAIXA EDIFICAÇÃO 4 E 5 

VER APENDICE 4 
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10.5 PROJETO TRATAMENTO DE EFLUENTES 

VER APENDICE 5 
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10.6 CONSULTA DE VIABILIDADE 
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10.7 MATRÍCULAS DO IMÓVEL 
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10.8 LEI ORDINÁRIA Nº 2587, DE 25 DE OUTUBRO DE 2013 
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10.9 CONTRATO DE LOCAÇÃO DE ESTACIONAMENTO 
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10.10 MANIFESTAÇÃO CELESC 
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10.11 MANIFESTAÇÃO SAMAE 
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10.12 MANIFESTAÇÃO EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO 
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10.13 MANIFESTAÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CEIWS) (EEBMOB) 
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10.14 MANIFESTAÇÃO SECRETARIA DE SAÚDE 
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10.15 MANIFESTAÇÃO SECRETARIA DE OBRAS 
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10.16 MANIFESTAÇÃO SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 
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10.17 MANIFESTAÇÃO GERÊNCIA DE TRÂNSITO (GETRAN) 
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10.18 LICENÇA AMBIENTAL – CADASTRO INICIAL PARA PROCESSO DE 

LICENCIAMENTO 
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10.19 REGISTROS/ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 
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10.20 CERTIFICADO DE REGULARIDADE – CTF IBAMA 

 



 

 127 

 



 

 128 

 



 

 129 

 

 



 

 130 

 

 


