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1 APRESENTAÇÃO 

 

1.1  LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

 

A partir de 2001 com a publicação da Lei Federal nº 10.257, conhecida 

como Estatuto das Cidades, que regulamenta os artigos 182 e 183 da 

Constituição Federal, determinou-se a obrigatoriedade e estabeleceram-se as 

diretrizes gerais da solicitação do Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV.  

Em sua Seção XII, o Estatuto da Cidade confere ao EIV a função de 

contemplar os efeitos positivos e negativos de um empreendimento ou atividade 

quanto à qualidade de vida da população residente na área e suas proximidades, 

incluindo a análise de questões como adensamento populacional, equipamentos 

urbanos e comunitários, uso e ocupação do solo, valorização imobiliária, geração 

de tráfego e demanda por transporte público, ventilação e iluminação, paisagem 

urbana e patrimônio natural e cultural. 

A mesma seção da referida lei atribui aos municípios a definição dos 

empreendimentos e atividades a terem suas licenças e ou alvarás subsidiados 

por um Estudo de Impacto de Vizinhança. Em Pomerode, a lei Complementar 

162 de 12 de dezembro de 2008, institui o código urbanístico, também 

denominado plano diretor, refere-se aos Estudos de Impacto de Vizinhança em 

seu Titulo V (artigos 250 a 268), indicando quais empreendimentos de impacto 

são capazes de gerarem modificações urbanas e necessitam apresentar EIV 

para obtenção de licenças ou alvarás de construção. No mesmo capítulo são 

definidos quais aspectos deverão ser analisados nos Estudos de Impacto de 

Vizinhança. 
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1.2  IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO  

 

O objeto de estudo do presente EIV consiste na ampliação e reforma da 

Katêxtil Ltda, sociedade empresária controlada pela KYLY INDÚSTRIA TÊXTIL 

LTDA, pessoa jurídica brasileira de direito privado, com sede e foro na Rodovia 

SC-421, Km 3, nº 3.215, Centro, CEP-89.107-000, cidade de Pomerode-SC, 

inscrita no CNPJ sob o nº 78.855.830/0001-98 que também é proprietária dos 

imóveis onde está a planta industrial. As empresas atuam no setor têxtil através 

da prestação de serviços KATEXTIL e confecções KYLY através das marcas 

Kyly, Lemon, Pipa, Milon e Amora.  

As áreas que se necessita realizar a ampliação serão destinadas 

basicamente as atividades desenvolvidas pela Katêxtil Ltda de corte, pré 

confecção, além da reforma das áreas existentes e realocação dos 

equipamentos, denominados de utilitários, como Caldeiras, Silos, Geradores e 

Subestação. 

O objetivo destas mudanças é melhorar o arranjo produtivo da indústria, 

reduzindo desperdícios, otimizando o tempo e conferindo mais segurança para 

a operação e seus colaboradores.  

Conforme o projeto, o empreendimento será ampliado em 11.884,95m², 

sendo acrescido a uma área já construída de 24.886,21m², totalizando uma 

construção de 36.771,16m². Esta área total construída estará alocada em um 

terreno com área total de 45.060,19m² e irá impermeabilizar 74,76% de área, 

restando 11.372,86 m² de área permeável Figura 01. O projeto também prevê 

uma demolição de 190,12 m². 

Importante salientar que além das áreas já mencionadas, existem ainda 

18.865,50m2 que foram recentemente construídos e alvo de Estudo de Impacto 

de Vizinhança já aprovado pela municipalidade. Esta área de 18.865,50m2 é 

vizinha á área alvo deste EIV e pertence à KYLY INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA  

 



 

 

 

Figura 1 – Mapa de Localização da indústria com des taque para as áreas de ampliação.  

Fonte: Bio Assessoria Ambiental, 2015. 
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1.3 IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR 

 

Razão Social/Nome : KYLY INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA 

CNPJ:  78.855.830/0001-98. 

Endereço : Rodovia SC-421, bairro Testo Central Alto - KM 3 - Nº3295 

Bairro:  CENTRO - CEP: 89107-000 

Município/UF: Pomerode/SC 

Fone:  47)3387-8814 

Contatos: Deise Abel - e-mail: deise.abel@kyly.com.br 

                  Roberto R. Roeder - e-mail:  roberto.roeder@kyly.com.br 

                  Robson Heidemann - e-mail:  robson@kyly.com.br 

 

O Grupo Kyly está no mercado desde 1985 e produz confecções de alto 

valor agregado para os mais exigentes mercados.  

A empresa foi crescendo ao longo de seus 30 anos e a planta fabril 

acompanhou aos poucos esse crescimento, sendo ampliada em etapas para 

atender a demanda do mercado.  

Hoje, o Grupo Kyly conta com mais de 1,5 mil colaboradores e está entre 

as empresas de maior representatividade no vestuário infantil, produzindo cerca 

de 15 milhões de peças por ano.  Fazem parte do Grupo Kyly as marcas Kyly, 

Lemon, Pipa, Milon e Amora.  

A experiência e a competência de uma indústria sólida foram absorvidas 

por estas marcas, que assim criam confecções e acessórios com uma leitura 

atual da moda com excelência e qualidade. São quatro coleções desenvolvidas 

anualmente de acordo com o calendário de mercado: Primavera-verão, Alto-

verão, Resort e Inverno. 

Integridade, qualidade, sustentabilidade e valorização das pessoas, são 

os princípios do Grupo Kyly.  
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1.4 IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA RESPONSÁVEL PELO 

ESTUDO 

 

� Empresa Consultora 

 

Razão social: Bio Assessoria Ambiental Ltda. 

CNPJ: 09336383/0001-48 

Rua José Venâncio dos Santos nº 60, Pioneiros – Balneário      

Camboriú/SC. 

Registro CRBio: 840-03/2014 

Cadastro Técnico Federal - IBAMA: 6182251 

 

� Ficha Técnica da Equipe 

 

Coordenação Técnica 

 

Nome: Fernando Diniz Poleza 

Formação: Engenheiro Civil - Esp. Gestão e Planejamento do Trânsito. 

Telefone: 47 8832 3688 

CREA: 109237-7 
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Nome: Maria Heloísa Beatriz Cardozo Furtado Lenzi 

Formação: Bióloga 

E-mail: heloisa@bioassessoriaambiental.com.br 

Telefone: (47) 3360 6536 

CRBio: 25518-03 

Cadastro Técnico Federal - IBAMA: 470399 

 

 

 

 

 

Estudos sobre Tráfego e Transportes 

Nome: Fernando Poleza 

Formação: Engenheiro Civil - Esp. Gestão e Planejamento do Trânsito. 

CREA: 109237-7 

 

 

 

Contadores 

- Fernando Diniz Poleza 

- Volnei Santos 

- Lucilia Prada 

 

  



 

 
 

15 
 

Estudo Hidrológico 

Nome: Nicole K. Schramm 

Formação: Engenheira Ambiental 

CREA: 107938-9 

 

Estudos sobre Ventilação, Iluminação e Paisagem Urbana 

Nome: Timóteo Schroeder 

Formação: Arquiteto e Urbanista 

CAU: 123984-8 

 

Estudos de Uso e Ocupação do Solo 

Nome: Timóteo Schroeder 

Formação: Arquiteto e Urbanista 

CAU: 123984-8 

 

Análises de Nível de Pressão Sonora 

Nome: Nicole K. Schramm 

Formação: Engenheira Ambiental 

CREA: 107938-9 

Balneário Camboriú, Setembro de 2015 
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2 CARACTERÍSTICAS DO EMPREENDIMENTO 

 

2.1 IMÓVEL DE IMPLANTAÇÃO 
 

A área de ampliação e reforma que está sendo avaliada neste estudo 

está localizada em área interna da Kyly, num imóvel constituído por 6 matriculas 

que estão passando por processo de unificação e juntas irão totalizar 

45.060,19m2 (Figuras 02 e 03).  

Existem no imóvel 3.284,62 m2 de faixa de domínio da Rodovia Estadual 

e 2.671,38 m2 de APP do Rio do Testo, que estão sendo respeitados conforme 

legislação federal. As áreas de APP’s possuem vegetação, composta por 

gramíneas e ciperáceas, em sua maioria e alguns exemplares arbustivos e 

arbóreos. Na área destinada à ocupação/ampliação da indústria, não existe 

vegetação. 

A área a ser ampliada irá se integrar a planta industrial que ocupa as 

matrículas no. 4323, no. 5236, no. 4755, no. 8002, nº 7641 e no. 9644 todas do 

Oficio de Registro de Imóveis da Comarca de Pomerode. Totalizando a área de 

45.060,19 m2.  

A área onde está localizado o Grupo Kyly, é considerada pelo Plano 

Diretor Municipal como local para “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.” Também com base no Plano Diretor Municipal, a Rua 15 de 

Novembro, é classificada como Eixo de Serviços, que tem como objetivo 

“consolidar o contorno Leste como via de passagem do eixo rodoviário; orientar 

usos que promovam a consolidação de comércio e serviços de grande impacto, 

conforme estabelece o Art. 244, otimizando a capacidade da via para o tráfego 

pesado gerada por empresas transportadoras, armazéns, transporte público, etc, 

respeitando as áreas de preservação ambiental.” 
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Figura 2. Quadro de áreas retificadas e para serem unificadas. 
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Figura 3. Mapa das áreas retificadas e para serem u nificadas. 
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 A retrospectiva fotográfica da empresa apresentada nas figuras 04 a 05, 

conta um pouco da história de ocupação dos imóveis e também explica a 

necessidade do rearranjo da indústria para melhoria do seu layout produtivo. O 

Grupo Kyly foi crescendo ao longo destes 30 anos conforme a demanda de 

mercado, no entanto sem planejamento em longo prazo, o que culminou em um 

parque fabril e arranjo produtivo com muitos custos, desperdícios e perdas 

evitáveis de materiais, movimentos e de tempos ao longo de todos os processos. 

Daí surge à necessidade de reforma e ampliação para garantir que a indústria 

possa continuar competitiva. 
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Figura 4. Retrospectiva do crescimento do Grupo Kyl y entre os anos de 1988 e 2006. 

Fonte: Grupo Kyly 
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Figura 5 .Retrospectiva do crescimento do Grupo Kyl y entre os anos de 2005 e 2014 com 
base em imagens de satélite.Fonte: Google Earth  
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2.2 DIMENSIONAMENTO E DESCRIÇÃO DO PROJETO DE 
AMPLIAÇÃO 

 

É alvo deste EIV a área atualmente construída de 24.886,21m2 que 

passará por uma reforma e os 11.884,95m2 que serão edificados para ampliar a 

indústria, bem como uma demolição de 190,12 m². A área de ampliação será 

destinada as atividades de corte, pré-confecção, além da realocação da caldeira 

com instalação de um novo equipamento mais moderno. A figura 06 apresenta 

as áreas existentes a serem reformadas e as áreas a serem construídas e na 

figura 07 o quadro de áreas. O anexo A apresenta a planta de implantação.  

Como já mencionado anteriormente, ao longo dos 30 anos de existência 

das empresas do Grupo Kyly, não houve um planejamento em longo prazo, o 

que culminou em um parque fabril e arranjo produtivo com muitos custos e 

desperdícios evitáveis. Daí surge à necessidade de reforma e ampliação para 

uma melhor distribuição das áreas que irá melhorar o fluxo de produção e 

permitirá o crescimento da indústria. A figura 08 demonstra esquematicamente 

como deverá ser o fluxo de atividades/produção e a distribuição das áreas após 

as reformas e ampliação. 
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Figura 6 .Plano Diretor da Indústria com destaque p ara áreas em Laranja, existentes que serão reformad as e áreas em Amarelo que 
serão construídas – Ampliação .Fonte: OA Engenharia , 2015
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Figura 7. Quadros demonstrativo de áreas já edifica das a serem reformada e 
áreas a serem construídas para ampliação da Indústr ia. Fonte OA Engenharia, 2015. 
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O Projeto unifica as operações produtivas de têxtil e de manufatura, hoje 

deslocadas uma da outra. A planta será constituída por uma área de recebimento 

e depósito de fios, de uma malharia com canais de retorno de pó e de 

insuflamento de ar com controle de umidade, de uma tinturaria com uma cozinha 

de cores e de auxiliares semi-automatizada e com reaproveitamento de calor, 

seguida por uma área de acabamento para tecidos de malha tubulares e em 

aberto. Estes tecidos serão armazenados de forma tecnicamente condizentes e 

abastecerá a área de corte, que estará capacitada a atender a demanda 

crescente de produção. O talhado seguirá para uma área conhecida como 

decoração, onde este poderá ser bordado, estampado ou agregado qualquer 

outra forma de decoração no produto. Estes produtos semi acabados serão 

armazenados em contentores móveis que terão espaços reservados para 

seguirem para as docas de transporte para as confecções terceirizadas. Os 

fluxos dos processos devem ser concebidos de forma contínua e sequenciada a 

fim de se evitar perdas desnecessárias e diminuir o tempo de atravessamento 

dos produtos em processos. 

Além desse novo fluxo do processo, a realocação e modernização dos 

equipamentos denominados de utilitários como Caldeiras, Silos, Geradores e 

Subestação também é parte integrante do novo projeto e juntamente com a 

reforma e ampliação irão conferir benefícios não só à produtividade da empresa, 

como também ganhos no ambiente de trabalho e maior segurança para os 

colaboradores. Indiretamente serão beneficiados também os vizinhos e meio 

ambiente.  
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Figura 8. Esquema Geral do Fluxo e da Distribuição das Áreas. Fonte C2, 2015 

 
As melhorias no projeto incluem otimizar a iluminação, ventilação e 

climatização, nivelamento do piso, redução das áreas molhadas que serão 

benefícios diretos aos colaboradores. Além disso, será criada uma área de 

convívio com jardins no meio da indústria. 

Os benefícios aos vizinhos e meio ambiente se manifestam através dos 

novos equipamentos a serem instalados, que irão reduzir o consumo de energia 

elétrica, água e cavaco (caldeira), além de reduzir as emissões atmosféricas e 

melhorar a eficiência da ETE. 

 

2.2.1  Cronograma de Implantação  
 

O cronograma de obras prevê o início das obras para 17 meses para a 

finalização da ampliação, conforme Figura 9. 

O investimento previsto é de R$: 21.349.000,00. 
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Figura 9. Cronograma de Implantação. Fonte: GRUPO K YLY, 2015. 
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2.3 LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO 

 

 O levantamento planialtimétrico do imóvel está apresentado no 

Anexo B – Projeto e Memorial Terraplenagem. 

 

2.4 TERRAPLENAGEM 

 

O volume aproximado de aterro é de 17.989 m3 e para o Corte haverá 

apenas uma raspagem de brita existente. No Anexo B, está apresentado o 

projeto e o memorial descritivo de terraplenagem. 

 

2.5 ESTIMATIVAS DE PRODUÇÃO DE FATORES IMPACTANTES 

NA FASE DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO 

 

2.5.1   Demanda de Água  

 
O abastecimento de água é um dos usos que mais consomem os 

recursos hídricos, principalmente onde ocorre o processo de expansão urbana. 

Com o crescimento dos centros urbanos as redes de distribuição de água se 

estendem e o consumo aumenta, tanto pela população, como pelo comércio e 

as indústrias que necessitam aumentar suas produções para atender as 

crescentes necessidades da comunidade. 

 

2.5.1.1 Demanda de Água – Fase de Ampliação 

 
O consumo de água nos canteiros de obras dá-se na produção da 

argamassa, compactação do solo, lavagem de peças e à higiene e alimentação 

dos colaboradores. 

Com base nos dados da Revista Sustentabilidade (2008) o consumo de 

água em canteiros de obras pode chegar a 0,50 m3/m2 em média, variando 

conforme o tamanho da obra e a técnica construtiva. Considerando que serão 

edificados 11.884,95 m2, tem-se assim uma estimativa de consumo de água para 

fase de obras aproximado em 5.943 m³, sem contar a água destinada as áreas 
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de reforma. A água utilizada na fase de obra irá provir da captação do rio, que já 

acontece na indústria.  

 

2.5.1.2 Demanda de Água – Fase de Operação 

 
Durante a fase de operação da ampliação, a água fornecida pelo SAMAE 

será utilizada nos sanitários, bebedouros e refeitório com previsão de aumento 

de consumo de 380 m3/mês, uma vez que está previsto ao longo de 10 anos, o 

aumento de 400 vagas de trabalho. Quanto ao fornecimento de água, o SAMAE 

emitiu sua declaração quanto à capacidade de atendimento (Anexo E), 

recomendando o aumento do reservatório de água. O Grupo Kyly, consome 

atualmente em média 261 m³/mês, possuindo reservatório de 45 m³ de água 

potável. 

Desta forma, o reservatório será ampliado a medida em que forem geradas 

as demandas (aumento de 400 funcionários ao longo de 10 anos), Deve-se 

também esclarecer que a ampliação não terá o aumento do número de 

banheiros, e que nos sanitários e indústria, serão utilizadas água captada do 

Ribeirão Herdt. As tratativas para aumento do reservatório, deverão ser 

realizadas diretamente com o SAMAE. 

Quanto à água utilizada no processo industrial, como já acontece nas 

dependências da Indústria, ela provém do bombeamento de água do Ribeirão 

Herdt, sendo captadas cerca de 130m3/hora, embora a outorga preveja uso de 

130.000 m³/ mês, conforme Declaração de Uso de Água (Anexo C).  

Essa captação do Ribeirão deverá ser reduzida, uma vez que foi 

elaborado um projeto de Captação e Aproveitamento de Águas Pluviais (Anexo 

D). O projeto de captação de águas pluviais prevê a captação das águas da 

chuva que será encaminhada ao lago localizado na parte frontal da edificação, 

que fará a função de um tanque de aproveitamento de águas pluviais. O tanque 

(Lago na testada frontal da indústria) terá dimensões para comportar um volume 

útil de contenção de aproximadamente 250.000 litros. Deverá ser previsto um 

sistema de extravasão para esse tanque, garantindo que em períodos de muita 

chuva e enchimento do mesmo, o excedente de águas pluviais seja 
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encaminhado para o Rio Testo. Deverá ser previsto um sistema de pré-filtragem, 

antes da entrada dessas águas pluviais no tanque. Toda água da chuva 

armazenada através do sistema de aproveitamento, deverá ser utilizada apenas 

para fins não potáveis: produção industrial, abastecimento de vasos sanitários e 

mictórios, irrigação de plantas, lavação de pisos e calçadas.  

Importante destacar também que com as reformas e instalação de novos 

equipamentos mais eficientes, o consumo de água da planta industrial também 

deverá ser reduzido. 

 

2.5.2 Produção de Efluentes Líquidos 

 

Para fase de obras e reforma, os colaboradores deverão fazer uso dos 

banheiros existentes na Indústria.  

Para fase de operação, os efluentes líquidos domésticos, oriundos dos 

sanitários, serão tratados pelo sistema de tratamento de líquidos industriais da 

própria empresa. A Estação de tratamento de Efluentes – ETE será modernizada 

com a instalação de equipamentos mais eficientes e compactos acompanhando 

a modernização pelo qual a empresa está passando. 

 

2.5.3 Produção de Resíduos Sólidos  

 
O montante de resíduos sólidos gerados diariamente em todo o território 

nacional obedece a uma logística de produção que é diretamente proporcional 

às regiões com altos índices de industrialização e densidade populacional. Com 

o objetivo de não ocasionar maiores problemas ambientais, sanitários e de saúde 

pública, o manejo destes resíduos deve incluir processos eficientes de 

segregação, acondicionamento, coleta, tratamento e disposição final.  

Quanto à fase de reforma e ampliação, deve-se considerar os resíduos 

gerados pelas obras de construção civil. 

A quantidade de entulho gerado nas construções que são realizadas nas 

cidades brasileiras demonstra um enorme desperdício de material. Os custos 

deste desperdício são distribuídos por toda a sociedade, não só pelo aumento 
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do custo final das construções como também pelos custos de remoção e 

tratamento do entulho. Os entulhos provenientes das construções nas cidades 

brasileiras acarretam sérios desperdícios de materiais, custos de remoção e 

tratamento (BUDKE, et al, 2011). 

A Política Nacional dos Resíduos Sólidos (Lei N° 12.305, de 02 de 

agosto de 2010), define resíduos da construção civil como aqueles “gerados nas 

construções, reformas, reparos e demolições de obras de construção civil, 

incluindo os resultantes da preparação e escavação de terrenos para obras 

civis”. Também indica que as empresas de construção civil estão sujeitas à 

elaboração de Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos com intuito do 

correto manejo destes resíduos desde sua geração até a disposição final. 

Os resíduos da Construção Civil podem ser classificados de uma forma geral 

segundo a Resolução CONAMA N° 307, de 5 de julho de 2002, como mostra a 

Tabela 1. 

 

Tabela 1.  Resíduos oriundos das atividades constru tivas, segundo CONAMA 307/2002. 

Classificação  

Resolução 

CONAMA 307/2002 

Definições 

Classe A 

São os resíduos reutilizáveis ou recicláveis como agregados, tais como: 

a) De construção, demolição, reformas e reparos de pavimentação e de outras obras 

de infraestrutura, inclusive solos provenientes de terraplanagem; 

b) De construção, demolição, reformas e reparos de edificações: componentes 

cerâmicos (tijolos, blocos, telhas, placas de revestimento etc.), argamassa e 

concreto; 

c) De processo de fabricação e/ou demolição de peças pré-moldadas em concreto 

(blocos, tubos, meios-fios etc.) produzidas nos canteiros de obras. 

Classe B 
São os resíduos recicláveis para outras destinações, tais como: plásticos, 

papel/papelão, metais, vidros, madeiras e gesso. 

Classe C 
São os resíduos para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações 

economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem ou recuperação. 

Classe D 

São os resíduos perigosos oriundos do processo de construção, tais como: tintas, 

solventes, óleos e outros ou aqueles contaminados ou prejudiciais à saúde, oriundos 

de demolições, reformas e reparos de clínicas radiológicas, instalações industriais e 

outros, bem como telhas e demais objetos e materiais que contenham amianto ou 

outros produtos nocivos à saúde. 
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Os resíduos sólidos gerados nos processos de construção/ampliação da 

indústria são classificados como classes a, b, c e d, conforme a Resolução 

CONAMA 307/2002, e estão indicados abaixo na Tabela 2. 

 

Tabela 2. Resíduos gerados na etapa de implantação do empreendimento, conforme 

Resolução CONAMA 307/2002. 

Classificação  

Resolução CONAMA 

307/2002 
Tipo de Resíduo 

Classe A 

Solo de terraplanagem 

Componentes cerâmicos (tijolos, blocos, telhas, placas de revestimento etc.), 

argamassa e concreto 

Argamassa 

Concreto 

Classe B 

Embalagens de grande porte 

Embalagens plásticas, plásticos em geral 

Galões plásticos 20 l 

Vidros em geral 

Galões metálicos 

Sucatas de ferro e metal em geral 

Madeiras 

Gesso 

Classe C 
Isopor 

Telas de proteção danificadas 

Classe D 

Produtos químicos presentes em embalagens plásticas e de metal 

Instrumentos de aplicação como broxas, pincéis, trinchas e outros 

Materiais auxiliares como panos, trapos, estopas etc 

Restos de tintas, impermeabilizantes e solventes 

 

A Resolução CONAMA 307/2002 diz ainda que os resíduos da 

construção civil, após triagem, deverão ser destinados conforme Tabela 3.  
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Tabela 3. Destinação dos resíduos conforme Resoluçã o CONAMA 307/2002. 

Classificação  
Resolução CONAMA 

307/2002 
Tipo de Resíduo 

Classe A 

Deverão ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou 

encaminhados a aterro de resíduos Classe A de reservação de material para 

usos futuros. 

Classe B 

Deverão ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas de 

armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a permitir a sua 

utilização ou reciclagem futura. 

Classe C 
Deverão ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com 

as normas técnicas específicas. 

Classe D Deverão ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com 
as normas técnicas específicas. 

 

De acordo com a tabela anterior, nota-se que a destinação ideal para a 

maioria dos resíduos gerados na fase de obras da indústria é a reciclagem, que 

se apresenta como uma solução recente no Brasil, sendo raras as usinas que 

realizam este serviço. É válido ressaltar que a ciência desta possibilidade de 

reciclagem por parte das empresas construtoras também é incomum.  

Para fase de operação da Indústria, deve-se considerar a geração de 

resíduos industriais, assim, pode-se utilizar outra forma de classificação dos 

resíduos que está indicada pela NBR 10004/2004 e o Instituto de Pesquisas 

Tecnológicas (2000).  

Os resíduos sólidos podem ser definidos como: resíduos nos estados 

sólido e semissólido, que resultam de atividades de origem industrial, doméstica, 

hospitalar, comercial, entulho, agrícola, de serviços e de varrição. Excetuando 

os resíduos agrícolas, os demais podem ser também denominados resíduos 

sólidos urbanos (RSU). Desta forma, os resíduos sólidos podem ser classificados 

pela origem e natureza de geração ou pelo risco potencial de contaminação: 

a) Domiciliar: aquele originado da vida diária das residências, constituído 

por restos de alimentos (tais como, cascas de frutas, verduras, etc.), produtos 

deteriorados, jornais e revistas, garrafas, embalagens em geral, papel higiênico, 

fraldas descartáveis, dentre outros itens; 
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b) Comercial: aquele originado dos diversos estabelecimentos 

comerciais e de serviço, tais como, supermercados, estabelecimentos bancários, 

lojas, bares, restaurantes, etc. Esse tipo de resíduos é em sua maior parte 

constituído por papel, plástico, embalagens diversas e resíduos de asseio dos 

colaboradores, como papel toalha, papel higiênico, dentre outros; 

c) Público: os resíduos sólidos originados dos serviços de limpeza 

pública urbana, incluindo os resíduos de varrição de vias públicas, limpeza de 

praias, galerias, terrenos e podas de árvores. Incluem-se também os resíduos 

provenientes da limpeza de feiras livres, constituídos por restos de vegetais 

diversos, embalagens, etc; 

d) Hospitalar: constituem os resíduos sépticos, ou seja, que contem ou 

potencialmente podem conter germes patogênicos; 

e) Entulho: resíduos da construção civil como demolições e restos de 

obras. O entulho é geralmente um material inerte, passível de reaproveitamento 

(também conhecidos como Resíduos de Construção e Demolição – RCD); 

f) Agrícola: resíduos sólidos das atividades agrícolas e da pecuária, 

como embalagens de adubos, defensivos agrícolas, ração, restos de colheita, 

etc. 

g) Industrial: originados nos diversos ramos da indústria, como 

metalúrgica, química, papelaria, alimentícia, etc. A grande maioria dos resíduos 

considerados tóxicos está presente nos resíduos provenientes das indústrias.  

Segundo a Norma ABNT NBR 10 004 de 09/1987, os resíduos sólidos 

industriais são classificados nas seguintes classes: 

a) Resíduos de Classe I - Perigosos - Resíduos que, em função de suas 

propriedades físico-químicas e infecto-contagiosas, podem apresentar risco à 

saúde pública e ao meio ambiente. Devem apresentar ao menos uma das 

seguintes características: inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade 

e patogenicidade. 

b) Resíduos de Classe II - Não Inertes - Aqueles que não se enquadram 

nas classificações de resíduos classe I ou classe III. Apresentam propriedades 

tais como: combustibilidade, biodegrabilidade ou solubilidade em água. 
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c) Resíduos de Classe III - Inertes - Quaisquer resíduos que submetidos 

a um contato estático ou dinâmico com água, não tenham nenhum de seus 

componentes solubilizados a concentrações superiores aos padrões de 

potabilidade de água definidos pelo Anexo H da Norma NBR 10.004. 

Considerando todas as formas de classificação e as normativas legais 

quanto ao seu armazenamento, transporte e destinação, a Tabela 4 apresenta 

uma relação dos receptores para os resíduos que serão gerados na fase de obra 

e operação do Grupo Kyly, conforme já acontece na empresa. 

Os resíduos orgânicos gerados pelo refeitório da empresa, não foram 

contabilizados, no entanto, são destinados a compostagem e recolhidos por 

particulares.  

 

2.5.3.1 Estimativa de Resíduos a serem gerados 
 

Para estimar a geração de resíduos proveniente de construções civis foi 

utilizada a metodologia proposta por Pinto (1999) que utiliza a “taxa de geração 

de resíduos de construção” a 150 kg/m² de área construída. De acordo com o 

apresentado na caracterização do empreendimento, o total construído é de 

11.884,95 m2 resultando em aproximadamente 1.783 toneladas de resíduos da 

construção civil. Deve-se considerar também 190,12m2 que serão demolidos, 

totalizando aproximadamente 1.811 toneladas de entulho. 
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Tabela 4. Relação dos possíveis receptores para os resíduos que serão gerados na fase de obra e operaç ão. Fonte: Grupo Kylyl, 2015 

Tipo de Resíduo  Quantidade  Destinação  

Entulho 1.811 t 
Ramos Terraplanagem 

Terraplanagem Knopf 

Lodo (t) 
392,4333 ton.* CETRIC  

Resíduos Contaminados (t) 
200,5417 ton.* CETRIC 

Cinzas de Caldeira (t) 
21,21 ton.* CETRIC 

Malha (t) 
513,4983 ton.* 

- Clair Ferreira (14.209.334/0001-84 
- Tapessul Malhas LTDA (08.358.744/0001-94) 

- Deluca Indústria de Resíduos (09.244.934/0001-43) 
- Jean Cezar Laine Confecção ME (11.352.8003/0001-21) 
- Comercial de Retalhos T.P. Filhos (07.874.443/0001-50) 

- Darone Comércio e Confecção (00.122.288/0001-77) 
- Kátia Weich ME (19.332.083/0001-44) 

- Chozil Comércio de Confecção (80.529.597/0001-03) 
- Comércio de Retalhos Sestrem LTDA (80.706.039/0001-68) 

- Enfescort (09.228.133/0001-94) 
- Recicle Malhas LTDA (19.322.811/0001-37) 

Recicláveis (t) Papel, plástico e Papelão 
230,1733 ton.* 

- Juliano Pires ME (02.111.538/0001-07) 

Tambores e Bombonas(t) 
0,083333 ton.* 

- Comércio Marangoni LTDA (81.808.669/0001-06) 

Sucata Ferro (t) 
24,54 ton.* 

- Odorizzi (05.664.697/0001-19) 

*Média de geração nos anos de 2010 a 2015 
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2.5.4  Produção de Níveis de Ruído e Vibração 

 
A problemática da poluição sonora e sua implicação na saúde, meio 

ambiente e qualidade de vida têm se agravado nos últimos anos, principalmente 

devido à ausência de políticas institucionais adequadas.  

Os níveis de pressão sonora emitidos em atividade industrial, comercial, 

social ou recreativa, inclusive as de propaganda política, atingem níveis 

superiores aos considerados aceitáveis. Os equipamentos utilizados na 

construção civil também são emissores de ruídos que podem ultrapassar os 

níveis permitidos em lei. As maiores fontes de emissão de ruído e vibração na 

construção civil provem de maquinários como serras, furadeiras, betoneiras, 

lixadeiras, martelos, marteletes e veículos como caminhões e retroescavadeiras. 

Em geral estes equipamentos não costumam ser utilizados interruptamente, 

apresentando pausas nos ruídos emitidos ao longo do dia. 

Os efeitos do ruído sobre o ser humano podem ser detectados em 

sintomatologias como: aumento de pressão arterial; aumento na secreção de 

cortisol e adrenalina; dificuldade para adormecer; distúrbios no sono; distúrbios 

sociais e comportamentais; diminuição da concentração; dificuldade para 

aprender. 

A NBR 10151:2000 e CONAMA nº 001, de 08 de março de 1990, 

dispõem sobre ruídos urbanos e fixam níveis e horários em que será permitida 

sua emissão e cria a certidão de tratamento de acústico.  

Segundo as normas da ABNT e do Conselho Nacional do Meio Ambiente 

- CONAMA, no espaço territorial destinado preferencialmente para instalações 

industriais, serão permitidos os seguintes níveis máximos de sons e ruídos, de 

qualquer fonte emissora e natureza: horário diurno - 70 dB(A) e; horário noturno 

- 60 dB(A). Lembrando que o período diurno compreende o horário entre 07:00h 

e 22:00h e o período noturno o horário entre 22:00h e 07:00. 

A Lei Complementar nº 162 de 12 de dezembro de 2008 de Pomerode, 

que institui o Plano Diretor Municipal, estabelece padrões básicos de emissão 

de ruídos para as diferentes regiões do município. A localidade do 

empreendimento objeto deste estudo se dá na região denominada “Eixo de 
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Serviços”, onde os níveis de ruídos permitidos para os períodos diurno e noturno 

são, respectivamente, 65dB(A) e 50dB(A). Considera-se para efeitos da referida 

lei que o período diurno é da 05:00h às 22:00 e o período noturno das 22:00 às 

05:00. 

 

2.5.4.1 Níveis de Ruídos e Vibração – Fase de Ampliação. 

 
As obras necessárias para a ampliação irão erguer estruturas que 

utilizarão, em sua maior parte, o concreto armado pré-fabricado e para as fases 

de fundação será utilizado perfuração com hélice contínua. Em decorrência do 

emprego de maquinário pesado para concepção desta fase como, por exemplo, 

guindastes, serras, retro escavadeiras e veículos de carga, haverá geração de 

ruídos, calor e níveis de vibração.  

Já quanto aos níveis de calor, estes são justificados comumente pela 

reação exotérmica da água com o cimento que resulta na formação dos silicatos 

de cálcio hidratados (CSH), funcionamento de máquinas de corte, serras e 

sopradores de calor utilizados para acelerar a secagem de pinturas. Porém, a 

emissão deste calor é pontual, não sendo considerado como intenso ou 

prejudicial. 

A vizinhança imediata do empreendimento é composta por algumas 

poucas residências e comércios na testada frontal, separados pela Rodovia. Ao 

leste faz divisa com a Indústria Cativa e com o Rio do Testo. Ao sul com imóvel 

de propriedade do Grupo Kyly e ao Norte com a Rua Hermann Ehlert e essa, 

com estabelecimentos comercias como um supermercado e uma cooperativa de 

credito. 

Os inconvenientes comumente gerados à vizinhança pelos ruídos e 

vibrações em canteiros de obras possuem como característica o imediatismo, 

pois ocorrem somente durante o funcionamento descontínuo dos equipamentos 

geradores. Também, o modelo construtivo (pré-fabricado) e o estaqueamento 

com hélice contínua, opção para esta obra, são alternativas que reduzem as 

emissões sonoras e de vibração quando comparadas a outras formas de edificar.  



 

 
 

 
42 

Estas técnicas contribuirão para minimização da emissão de níveis 

sonoros elevados, de vibração e de calor, comumente observados em grandes 

obras. Assim, quanto aos inconvenientes à serem percebidos pela vizinhança, 

estes restringem-se a geração de vibrações pela utilização do maquinário 

pesado e, principalmente, a geração de ruído pela movimentação de caminhões. 

Porém, nesta fase de construção do empreendimento, os níveis gerados de 

ruídos e vibrações possuem como característica o imediatismo, pois ocorrem 

somente durante o funcionamento descontínuo dos equipamentos geradores. 

 

2.5.4.2 Níveis de Ruídos e Vibração – Fase de Operação. 

 
As indústrias de modo geral se configuram como geradoras de ruído 

devido ao funcionamento do maquinário envolvido em seu processo produtivo. 

Já os níveis de calor e vibração estão particularmente relacionados a atividade 

realizada. 

A Unidade têxtil a ser reformada e ampliada se destinará as atividades de 

malharia, beneficiamento, corte e pré-confecção. Serão realizadas também 

trocas de maquinários por equipamentos mais modernos e eficientes que 

reduzem as emissões sonoras.  

Além disto, serão realocados equipamentos como os geradores de 

energia e a nova caldeira para a área de utilidades, que será afastada e facilitará 

a instalação de atenuadores de ruído, além de contribuir para a não percepção 

do calor pelos colaboradores e vizinhança.  

A sala de geração de energia em particular contará com sistema de 

atenuação de ruído que seguirá o padrão da Figura 10. 
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Figura 10 – Esquema de atenuação de ruídos da sala de geração de energia. Fonte: C2 

Projetos, 2015.  

 

As salas atenuadas padrão contam com sistema de redução de ruídos 

que variam de 85Db (A), 75dB (A) e 65dB (A), a uma distância de 1,5m (valores 

de uma sala padrão com um Grupo Gerador). Esta sala conta com os seguintes 

equipamentos atenuadores:  

- Células Fono-Absorventes : Células Fono-Absorventes Conformadas a partir 

de células simétricas estruturadas por chapa de aço galvanizado e contendo 

materiais fono-absorventes de alto desempenho;  

- Silenciador de Alto Desempenho na Descarga : Caracterizam-se pelo 

elevado padrão de atenuação sonora, associado a pequenas perdas de carga, 

o que vem a permitir inclusive montagens em série; 

- Portas e Painéis Acústicos : As portas ou painéis acústicos são aplicadas em 

salas atenuadas, onde o projeto contempla tratamento acústico como forma de 

barreira na passagem de som entre dois ambientes, evitando a entrada ou saída 

de ruído indesejável. As dimensões de portas e painéis acústicos padrões são 

projetadas para permitir a instalação e ou remoção do grupo gerador; 
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- Veneziana Acústica:  Atenuador típico para redução de ruído de salas e 

contêineres de grupos geradores caracteriza-se pela alta eficiência acústica e 

dimensões compactas. Esta solução incorpora as funções de atenuação e de 

veneziana externa, evitando a entrada de água e possibilitando acabamento 

adequado para a fachada externa do ambiente.  

O concreto pré-fabricado a ser utilizado na estrutura também funcionará 

como isolante acústico para os demais equipamentos, formando uma barreira 

contra a propagação do som. Portanto, a emissão de ruídos dos processos de 

corte e pré-confecção será notada principalmente pelos trabalhadores 

diretamente envolvidos e que, de acordo com a necessidade perante as normas 

internas adotadas e a gestão do setor de segurança, poderão utilizar protetores 

auriculares como última medida de proteção, visando minimizar e/ou prevenir os 

riscos desta exposição. Por conseguinte, a propagação dos ruídos para as áreas 

externas será baixa. 

 

2.5.5 Emissões Atmosféricas 

 

2.5.5.1 Produção de Emissões Atmosféricas – Fase de Ampliação 

 
Durante as obras de ampliação as emissões de partículas que possam 

tornar-se uma ameaça à qualidade do ar poderão ocorrer, principalmente, com 

a movimentação de terra e a movimentação de caminhões ao longo da fase de 

construção, seja por dispersão de sua carga no ar ou pela fumaça liberada pelos 

escapamentos. 

A poeira que pode ser originada durante a construção, constitui de 

partículas grosseiras, que as tornam relativamente pesadas e se depositam 

próximo à área de geração, no entanto partículas mais finas podem ser 

dispersadas pelos ventos. 

Quanto à fumaça dos caminhões que prestarão serviço para as obras da 

ampliação, poderão ser emitidos gases provenientes da queima de combustíveis 

durante seu percurso até o empreendimento e dentro das delimitações do 

mesmo.  
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Os contaminantes dispostos pela Resolução CONAMA nº 03 de 28 de 

junho de 1990 supracitada são definidos pela CETESB como: 

- Partículas Totais em Suspensão:  Partículas cujo diâmetro 

aerodinâmico é menor que 50 µm. Uma parte destas partículas é inalável e pode 

causar problemas à saúde, outra parte pode afetar desfavoravelmente a 

qualidade de vida da população, interferindo nas condições estéticas do 

ambiente e prejudicando as atividades normais da comunidade. 

- Fumaça:  Está associada ao material particulado suspenso na 

atmosfera proveniente dos processos de combustão. O método de determinação 

da fumaça é baseado na medida de refletância da luz que incide na poeira 

(coletada em um filtro), o que confere a este parâmetro a característica de estar 

diretamente relacionado ao teor de fuligem na atmosfera. 

- Partículas Inaláveis:  Partículas cujo diâmetro aerodinâmico é menor 

que 10 µm. As partículas inaláveis podem ainda ser classificadas como 

partículas inaláveis finas MP 2,5 (<2,5µm) e partículas inaláveis grossas (2,5 a 10 

µm). As partículas finas, devido ao seu tamanho diminuto, podem atingir os 

alvéolos pulmonares, enquanto que as grossas ficam retidas na parte superior 

do sistema respiratório. 

- Dióxido de Enxofre (SO2):  Resultante da queima de combustíveis que 

contém enxofre, como o óleo diesel, óleo combustível industrial e a gasolina. 

Sendo um dos principais formadores da chuva ácida, o dióxido de enxofre pode 

reagir com outras substâncias presentes no ar formando partículas de sulfato 

que são responsáveis pela redução da visibilidade na atmosfera. 

- Monóxido de Carbono (CO):  Gás incolor e inodoro que resulta da 

queima incompleta de combustíveis fósseis, biomassa, etc. Em geral, é 

encontrado em maiores concentrações nas cidades, emitido principalmente por 

veículos automotores. Altas concentrações de CO são encontradas em áreas de 

intensa circulação de veículos. 

- Ozônio (O3): “Oxidantes fotoquímicos” é a denominação que se dá à 

mistura de poluentes secundários formados pelas reações entre os óxidos de 

nitrogênio e compostos orgânicos voláteis na presença de luz solar, sendo estes 

últimos liberados na queima incompleta e evaporação de combustíveis e 
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solventes. O principal produto desta reação é o ozônio e por isso é utilizado como 

parâmetro indicador da presença de oxidantes fotoquímicos na atmosfera. Tais 

poluentes formam a chamada névoa fotoquímica ou “smog fotoquímico”, que 

possui este nome porque causa na atmosfera diminuição da visibilidade.  

Enquanto na atmosfera este poluente é prejudicial à saúde e à 

vegetação, na estratosfera o ozônio tem importante função de filtro dos raios 

ultravioleta emitidos pelo Sol, constituindo uma camada protetora da Terra. 

- Dióxido de Nitrogênio (NO2):  Formados durante processos de 

combustão, em grandes cidades os veículos geralmente são os principais 

responsáveis por sua emissão. O óxido de nitrogênio (NO), sob a ação de luz 

solar se transforma em NO2 e tem papel importante na formação de oxidantes 

fotoquímicos como o ozônio. A exposição continuada ou frequente a níveis 

relativamente elevados podem causar problemas respiratórios em crianças e 

grupos de risco como os asmáticos. 

 

2.5.5.2 Produção de Emissões Atmosféricas – Fase de Operação. 

 
Na fase de operação, após a reforma e ampliação, haverá fontes de 

emissões atmosféricas provenientes dos caminhões que irão circular pela 

indústria conforme foi apresentado no item 2.5.5.1 – Emissões Atmosféricas – 

Fase de Ampliação e que já ocorrem, uma vez que a indústria já opera.  

Além das emissões atmosféricas pelo escapamento dos veículos 

existem aquelas, típicas do processo industrial de produção. Quanto às 

emissões atmosféricas do processo produtivo da indústria, a responsável é a 

caldeira onde é gerado calor a partir da combustão de derivados de madeira 

(Cavaco) com o objetivo de gerar vapor. Neste processo são emitidos materiais 

particulados além de CO, CO2 e O2.  

As emissões atmosféricas da Caldeira são monitoradas, conforme exige 

o licenciamento ambiental da Katéxtil junto a FATMA e os laudos indicam que 

estão em conformidade com a legislação. No entanto, é bom salientar que 

haverá a troca da caldeira por um equipamento mais moderno e eficiente. Essa 

troca irá reduzir o consumo de cavaco e também as emissões atmosféricas, além 
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de que a chaminé, que atualmente possui cerca de 10 metros de altura, será 

substituída por uma com 30 metros de altura, melhorando consideravelmente a 

dispersão dos gases e particulados. 

 

2.5.6 Demanda de Energia Elétrica  

 

Não há ainda por parte do empreendedor, uma estimativa de demanda 

necessária para a operação após a reforma e ampliação, visto que vários 

equipamentos do processo industrial serão substituídos por outros mais 

modernos e eficientes.  

Para a fase de obras, é notório que a demanda de energia provém do 

uso de equipamentos e maquinários da construção civil de pequeno e médio 

porte que não costumam causar sobrecargas na energia, uma vez que aqueles 

de maior porte são movidos a óleo diesel.  

Haverá, no entanto uma substituição da subestação compartilhada que 

existe atualmente e que atende as duas empresas do Grupo Kyly por uma 

substação moderna que irá gerar melhor eficiência energética, já aprovada junto 

a Celesc, conforme o oficio apresentado no Anexo E. 

 

2.5.7 Geração de Efluentes de Drenagem de Águas Plu viais 

 

Os efluentes de drenagem pluvial gerados pela impermeabilização do solo 

na área da ampliação serão captadas nos telhados e destinadas a lagoa para 

tratamento e uso no processo industrial, conforme projeto de Captação de águas 

pluviais apresentado no Anexo D e item 2.5.1.2 - Demanda de Água – Fase de 

Operação deste EIV. 

 

2.5.8 Geração de Postos de Trabalho e Renda  

 

Atualmente existem 4 turnos de trabalho nas empresas do Grupo Kyly, 

considerando que a produção é ativa 24 horas por dia. Está estimada a geração 

de 400 novos postos de trabalho, com uma remuneração média de R$1.500,00, 
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sendo que com a ampliação e reforma da empresa, haverá aumento a 

produtividade da empresa.  

Atualmente, todo o Grupo Kyly possui um quadro de colaboradores de 

1.533 pessoas, distribuídas no turno geral, 1º turno, 2º e 3º turno. 

A empresa Katêxtil  possui um quadro de 663 colaboradores sendo que 

destes 230 estão alocados na Planta Matriz e 333 na filial Condomínio. 

O condomínio do Grupo Kyly existente a aproximadamente 800 metros do 

imóvel objeto deste EIV, será fechado em razão de que com a ampliação 

prevista, toda a logística da empresa pode acontecer em um só 

empreendimento, agrupando todos os 663 colaboradores para a Planta Matriz, 

objeto deste EIV. 

Além dos colaboradores que serão deslocados, estão previstos novos 400 

colaboradores ao longo de 10 anos, assim, podem-se prever neste horizonte, um 

total de 1063 colaboradores.  

 As empresas do Grupo Kyly, possuem ainda 1.200 costureiras que 

prestam serviços diretamente ao grupo. 

Quanto à fase de obras, estima – se 180 colaboradores ao longo do 

tempo de execução, mas não de forma simultânea, sendo esse número 

distribuído ao longo dos 17 meses de obra.  

 

2.6 ESTUDO DE INSOLAÇÃO E SOMBREAMENTO  
 

Situada na latitude 26°44’27”, longitude 49° 10' 37'' e altitude de 58 metros 

– Sul, na Bacia Hidrográfica do Rio Itajaí-Açú, Pomerode se enquadra em um 

clima quente e temperado, com uma pluviosidade significativa ao longo do ano. 

Mesmo no mês mais seco costuma apresentar elevada pluviosidade. Segundo 

Köppen e Geiger a classificação do clima é Cfa. A temperatura média é 20.6°C 

e o valor da pluviosidade média anual é de 1571 mm.  
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A latitude é um importante dado para analisar a fração da abóboda 

celeste, tendo seu potencial de iluminar naturalmente as edificações e esta 

fração varia significativamente em função da latitude. 

A insolação média anual na região situa-se na faixa de 1.675 horas de 

insolação com maior incidência nos meses de dezembro, janeiro e março (Figura 

11).  

 

 
Figura 11 – Insolação média na região em horas.  

 

A carta solar representa a trajetória do sol na abóboda celeste como se 

estivesse projetado sobre uma superfície horizontal. A carta solar para uma 

determinada latitude pode ser usada para determinar a posição do sol em termos 

de altura e azimute para qualquer horário do ano. O mesmo diagrama de alturas 

e azimutes também pode ser usado para descrever a posição e o tamanho de 

objetos a partir de um determinado ponto de observação de um local. A seguir 

apresenta-se a carta solar para a região de Pomerode (Figura 12).  
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Figura 12 – Carta Solar da Cidade de Pomerode. Sol- Ar – UFSC, 2011. 

 

Tabela 5 – Horários e valores da altitude e ângulo de azimute utilizados para a projeção 

de sombra na cidade de Pomerode. 

HORÁRIO ALTITUDE AZIMUTE 
08h00min 19° -54° 
10h00min 20° -32° 
14h00min 20° +32° 
16h00min 19° +54° 
18h00min 0° +90° 

 

Neste estudo serão analisados os três momentos de inclinação da Terra 

em relação ao Sol: o solstício de inverno, o solstício de verão e o equinócio 

(Tabela 6). 

 

Tabela 6 – Momentos de inclinação da Terra em relaç ão ao Sol durante o ano. 

MOMENTOS  DATA 
Solstício Inverno   21/06 
Solstício Verão   21/12 

Equinócio   21/09 e 21/03 
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A partir da utilização da carta solar, a análise do ponto mais crítico para o 

estudo de sombreamento ficará na linha de projeção do movimento do Sol na 

cor rosa, correspondente ao solstício de inverno, por ser o momento do ano em 

que são gerados os sombreamentos mais acentuados (Figura 13). 

 
Figura 13 – Condição esquemática da carta de ilumin ação com movimento aparente do 

sol no hemisfério sul. 

 

2.6.1 Sombreamento do empreendimento na vizinhança 
 

O estudo do comportamento da insolação e do sombreamento gerados 

pela inserção das novas edificações e das readequações propostas avaliadas 

mostrará que não serão constatadas alterações significativas sobre os sistemas 

públicos de circulação (ruas, passeios, praças, etc.). Mesmo a Rua 15 de 

Novembro, que está localizada logo à frente do empreendimento não sofrerá 

impacto de sombreamento decorrentes dos volumes avaliados. As simulações a 

serem apresentadas irão demonstrar que poucos momentos críticos ocorrerão 

apenas em horários de maior inclinação solar, como no caso predominante do 

inverno.  

Solstício de Inverno: Data do ápice da inclinação solar  
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As percepções obtidas na leitura da simulação constante na Figura 15, 

que representam a pior situação no ano, no solstício de inverno, ápice da 

inclinação solar, permitem concluir que o caminho do sombreamento gerado pelo 

empreendimento ocupará apenas as áreas internas aos limites do terreno. Isto 

se deve ao fato de a construção a ser executada ter um baixo gabarito, mais uma 

vez, se comparada aos centros urbanos, que não irá projetar grandes sombras 

na vizinhança. 

As aproximações seguintes (Figura 14), anteriores à simulação total de 

todos os períodos do dia durante o inverno, mostram como os impactos de 

sombreamento gerados pelo empreendimento são reduzidos quando 

comparados a morfologia do relevo do entorno. As sombras geradas pelas 

edificações permanecem sobre as áreas de circulação e sobre a vegetação aos 

fundos do terreno. Apenas uma pequena parcela ultrapassa o limite leste do 

empreendimento, entretanto, sem comprometer a insolação de construções 

vizinhas, à exceção dos galpões adjacentes que já conformavam um sistema 

homogêneo de sombras em relação às áreas que apenas serão readequadas do 

empreendimento alvo do estudo. 
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Figura 14 – Condições de destaque do sombreamento n o solstício de inverno [08 horas 

(imagem superior) e 17 horas (imagem inferior)]. 

 

As condições de destaque ressaltam as faixas de sombreamento geradas 

pela morraria leste e oeste ao início (08horas) e fim do dia (17horas) durante o 

inverno, sombreando naturalmente a vizinhança e inclusive inibindo o impacto 

das edificações nestes horários. 
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Figura 15 - Estudo volumétrico de insolação e sombr as da vizinhança imediata no solstício de inverno  
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Solstício de Verão:  O solstício de verão é a data de menor inclinação do sol em 

relação ao eixo leste-oeste, período onde ocorre o popular “sol a pico” 

responsável pela quase nula geração de sombreamento. 

Este “sol a pico” gera projeções de sombra em relação ao 

empreendimento, que se concentram dentro dos limites do imóvel entre os 

períodos de 07 horas da manhã até às 18 horas, quando começa a projetar 

sombras sobre a faixa de vegetação ciliar ao leste. Esta projeção mantém 

apenas uma pequena parcela de sombra até o fim da tarde, quando a morraria 

localizada a oeste do imóvel passa a exercer sombreamento natural sobre a 

vizinhança, encobrindo o próprio empreendimento em análise (Figura 16). 

 

Figura 16 – Condição de destaque do sombreamento no  solstício de verão (19horas). 

 

É possível observar na figura 17 encobrimento da sombra projetada pela 

morraria sobre a porção sul do empreendimento, sobra a Rua 15 de Novembro, 

parte do rio e da vizinhança no entorno. 
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Figura 17 - Estudo volumétrico de insolação e sombr as da vizinhança imediata no solstício de verão.  
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Já no período de equinócio tem-se a maior oscilação da posição das 

sombras sobre o entorno, não permanecendo por muitas horas sobre as mesmas 

áreas e garantindo acesso à insolação à vizinhança em quantidades 

satisfatórias. 

Equinócio: Nos equinócios, datas referentes a primavera e ao outono, tem-se 

uma inclinação mediana do sol, formando sombras menos acentuadas. 

Nota-se que neste período as sombras são bastante amenas e, assim 

como nos demais períodos do ano apresentados, a grande influência de 

destaque quanto ao sombreamento se dá pela obstrução natural da insolação 

pelas morrarias do entorno tanto no início como ao fim do dia. 
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Figura 18 - Estudo volumétrico de insolação e sombr as da vizinhança imediata no equinócio.Estudo da Ve ntilação 

 



 

 
 59 

No que se refere à direção dos ventos observa-se na cidade de Pomerode 

um predomínio de ventos nordeste durante o verão e outono e de ventos leste 

na primavera, conforme apresenta o diagrama de ventos da cidade (Figura 19). 

Dados referentes aos ventos serão apresentados no item 2.8 no decorrer deste 

capítulo.  

 

 
Figura 19 – Diagrama de ventos em Pomerode. 

  

Em relação ao projeto do empreendimento industrial, os ventos 

predominantes apresentam-se de acordo com a Figura 20: 
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Figura 20 - Ventos predominantes aplicados à edific ação proposta. 

 

A velocidade dos ventos é medida em estações meteorológicas com um 

anemômetro e sua ocorrência pode ser estudada com um diagrama chamado 

Rosa dos Ventos. A velocidade média dos ventos sobre a região em estudo 

situa-se entre 1 e 2 m/s, considerada uma velocidade fraca de acordo com a 

escala de Beaufort Tabela 7). 

 

Tabela 7 - Escala de Beaufort. 

Escala de 
Beaufort 

Velocidade 
Vento (m/s) 

Fenômenos Comumente Observados 

0 0 – 0,2 
Fumaça (churrasqueira, chaminé, cigarro, etc.) sobe de 
forma vertical. 

1 0,3 – 1,5 
O vento faz à fumaça se inclinar, mas ainda não 
consegue girar um cata-vento. 

2 1,6 – 3,3 
O ser humano percebe o vento no rosto, as folhas das 
arvores e do cata-vento começam a se mexer. 

3 3,4 – 5,4 
As folhas e os pequenos ramos das arvores se mexem 
de forma continua e o vento move bandeiras. 

4 5,5 -7,9 
O vento tira a poeira do chão e levanta as folhas de 
papel. 

5 8,0 – 10,7 
As pequenas árvores começam a balançar e começa a 
fazer espumas nas ondinhas dos lagos. 
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Escala de 
Beaufort 

Velocidade 
Vento (m/s) 

Fenômenos Comumente Observados 

6 10,8 – 13,8 
Os fios elétricos começam a se mexer e fica difícil usar 
guarda-chuvas. 

7 13,9 – 17,1 
As árvores ficam completamente agitadas e fica muito 
difícil andar de frente para o vento. 

8 17,2 – 20,7 
Os pequenos ramos se quebram e não se pode andar 
normalmente, sem esforço, de frente para o vento. 

9 20,8 – 24,4 
As telhas começam a ser arrancadas, ocorrem 
pequenas catástrofes em relação à casa. 

10 24,5 – 28,4 
Normalmente só ocorre no mar, quando em terra pode 
arrancar árvores com a raiz. 

  

Os ventos dominantes e secundários que agirão sobre o empreendimento 

o encontrarão como bloqueador momentâneo, pelo qual passarão formando a 

zona de turbulência e voltando ao caminho natural. 

A seguir são demonstradas as atividades do vento dominante nordeste 

(Figura 21), de predominância no verão e outono e do vento dominante leste 

(Figura 22), de predominância na primavera. 

 
Figura 21 – Atividade do vento predominante nordest e (NE) sobre o empreendimento. 
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Figura 22 – Atividade do vento predominante leste ( L) sobre o empreendimento. 

 

Nas duas situações dos ventos incidentes, as zonas de turbulência 

formadas não ultrapassam os limites do terreno. O perfil da construção, com 

baixo gabarito se comparado às edificações dos centros urbanos, pouco altera 

o padrão de ventilação, visto que a altura dos galpões não expressiva em relação 

aos elementos do entorno, como outros galpões de empresas vizinhas, copas 

de árvores e o próprio relevo da vizinhança. 

À ventilação aplica-se ainda o conceito de “Rugosidade”, que corresponde 

à maior ou menor fricção entre a superfície urbana e os ventos que a atravessam. 

Em climas quentes e úmidos, como no caso do médio vale do Itajaí, o ideal é 

que se tenha uma malha urbana mais porosa, acrescendo-se, por exemplo, o 

aumento das dimensões dos recuos, propiciando uma melhor ventilação natural 

e evitando a formação das ilhas de calor. 
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2.6.2  Recursos Hídricos - Bacias Hidrográficas 

 
Bacia hidrográfica é uma área geográfica que compreende todas as 

nascentes de um rio principal e de seus afluentes, juntamente com as áreas de 

entorno desses rios, responsáveis pela captação natural dos fluxos de água 

originados a partir da precipitação. Todo o escoamento superficial ocorrente em 

uma bacia hidrográfica converge para um único ponto fixo de saída, chamado 

exutório. 

O Brasil está dividido em 12 regiões hidrográficas e, dentre estas, o 

Estado de Santa Catarina estende-se por 3: Região Hidrográfica do Paraná, do 

Uruguai e do Atlântico Sudeste (Figura 23). A vertente do Atlântico Sudeste, que 

possui exutório no Oceano Atlântico, possui uma área total de 187.522km², o 

equivalente a 2,2% do país. Inicia-se ao norte, próximo à divisa dos estados de 

São Paulo e Paraná, e se estende pela região leste de Santa Catarina até chegar 

ao arroio Chuí. 
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Figura 23 - Inserção de Santa Catarina nas Regiões Hidrográficas Brasileiras. Fonte: Bio Assessoria, 2 015. 
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Inserida no sistema de drenagem da vertente do Atlântico Sudeste está 

a Região Hidrográfica do Vale do Itajaí (RH7), em Santa Catarina, também 

conhecida como Bacia Hidrográfica do Rio Itajaí. Caracterizada como a maior 

bacia do vertente atlântico do Estado de Santa Catarina, a Bacia do Itajaí tem 

como limites geográficos os estabelecidos pelas configurações fisiográficas da 

Serra Geral e da Serra dos Espigões a Oeste, das Serras da Boa Vista, dos 

Faxinais e do Tijucas ao sul, e das Serras da Moema e do Jaraguá ao norte, e 

pelo Oceano Atlântico a leste. Sua paisagem é dividida em três compartimentos 

naturais: o Alto Vale, o Médio Vale e a Região de Foz do Itajaí. Abrange 

aproximadamente 15.000 km², o equivalente a 16,15 % do território catarinense 

e ocupa território de 53 municípios, dos quais 47 têm sua sede na bacia, onde 

vivem cerca de 1 milhão de habitantes.  

Por sua vez, inserido na Bacia Hidrográfica do Rio Itajaí, está o município 

de Pomerode (Figura 24) que é cortado verticalmente pelo curso médio do Rio 

do Testo. Este rio possui 48 km de comprimento 

Pertencente a Bacia Hidrográfica do Rio Itajaí está a Bacia do Rio do 

Testo, que tem uma extensão total de cerca de 240,00 km² que se estende de 

sua foz, localizada entre os bairros Passo Manso e Badenfurt em Blumenau no 

sentido norte pelo município de Pomerode até o divisor das águas entre o Rio 

Itajaí-Açu e o Rio Itapocu, na serra entre Pomerode e Jaraguá do Sul. Esta bacia 

está dividida em 12 sub-bacias e o empreendimento objeto deste estudo localiza-

se na sub-bacia do Ribeirão Herdt, Ribeirão Clara e Córrego Brudertahl, 

conforme Figura 24.  
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Figura 24 – Pomerode e a Bacia do Rio do Testo. Fon te: Bio Assessoria, 2015.    
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2.6.3 Declividade 
 
A declividade é o ângulo de inclinação da superfície local em relação à 

horizontal que pode ser expressa em graus (0 a 90) ou em porcentagem (0 a 

360). A declividade para a sub bacia de estudo foi obtida a partir do Modelo 

Digital de Elevação (MDE). Optou-se por gerar o Mapa de declividade (Figura 

25) expresso em porcentagem, onde foi realizada uma reclassificação dos 

valores utilizando a classificação proposta pela Empresa Brasileira de Pesquisa 

Agropecuária EMBRAPA (1979), conforme tabela 08, a seguir. 

 

Tabela 8 - Classes de relevo presentes da Sub-bacia  do Ribeirão da Velha. 

Declividade  Discriminação (EMBRAPA)  

0 – 3 Relevo plano 

3 – 8 Relevo suavemente ondulado 

8 – 20 Relevo ondulado 

20 – 45 Relevo fortemente ondulado 

45 – 75 Relevo montanhoso 

> 75 Relevo fortemente montanhoso 
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Figura 25 - Mapa de declividade da Sub-bacia do Rib eirão Herdt, Ribeirão Claro e Córrego Brudertahl. F onte: Bio Assessoria, 2015. 
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De acordo com o mapa apresentado, nota-se que a sub-bacia apresenta 

todos os tipos de relevo, desde o plano até o fortemente montanhoso. Porém a 

classe predominante é de relevo fortemente ondulado, com inclinação que varia 

entre 20 a 45%. Já a área analisada está localizada na faixa entre 0 e 8%, ou 

seja, no relevo que varia de plano a suavemente ondulado. 

O projeto que apresenta as curvas de níveis e cotas métricas para a o 

terreno analisada e seu entorno próximo (ANEXO B), mostra que o trecho mais 

baixo do Rio do Testo que passa nos fundos da área de ampliação possui cota 

de 48,64 metros. Seguindo em direção a Rodovia SC – 421, o terreno se eleva, 

atingindo a cota mínima de 49,58 metros e máxima de 54,90 metros. Já a área 

construída, denominada ‘central de distribuição’ se eleva até a cota 56,01 

metros. 

Por estar localizada em um relevo que varia de plano a suavemente 

ondulado, e por possuir parcelas impermeabilizadas de terreno, é possível 

afirmar que no terreno analisado o escoamento superficial da água não infiltrada 

no solo é lento.  

De acordo com informações das enchentes de 2008 e 2011 apresentadas 

pela Terra Arquitetura e Planejamento (2013), nota-se a susceptibilidade a 

alagamentos das áreas vizinhas a empresa, diante de grandes cheias do Rio do 

Testo. No ano de 2008 o Rio atingiu 4,90 metros acima do nível normal e alagou 

o imóvel vizinho não atingindo à área que está sendo estudada neste EIV. Já no 

ano de 2011 a água extravasou o leito natural do rio em 6,94 metros e novamente 

atingiu o terreno vizinho, chegando a 2,64 metros de altura e parte do terreno 

alvo deste EIV. Mesmo alagando parte do terreno, a parte interna da indústria 

não foi atingida. 

 

2.7 ASPECTOS HIDROLÓGICOS 

 

Para melhor compreensão dos fenômenos ligados a hidrologia é 

importante destacar os padrões climáticos existentes na região de maneira que 
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haja uma completa interação dos aspectos físicos dos solos com aqueles 

pertinentes ao ciclo hidrológico propriamente dito. 

 

2.7.1 Aspectos climatológicos 

Para a análise dos dados climatológicos, optou-se pela utilização dos 

dados do INMET - Instituto Nacional de Meteorologia da Estação Climatológica 

de Indaial (Tabela 9) por ser a mais próxima do empreendimento, com distância 

aproximada de 15 km. 

 

Tabela 9 – Estação climatológica de Indaial. 

Estação Climatológica do Rio Grande  

Código 83872 

Nome Indaial 

Município  Indaial 

Distrito 8º Distrito de Meteorologia 

Latitude 26º 54’ S 

Longitude 49º 13’ S 

Altitude 86,13 

Tipo de Estação Convencional 

Situação Operante 

Fonte: INMEP, 2015. 

2.7.2 Elementos Climáticos 
 

Temperatura  

A estação Indaial registrou no ano de 2014 as temperaturas médias 

máximas, médias e mínimas, como mostra a figura 26. Os meses de janeiro e 

fevereiro caracterizaram-se como mais quentes e os meses de junho e julho 

como os mais frios. A mínima registrada no ano foi em agosto: 13,7°C; a máxima 

em fevereiro: 33,9°C; e a média anual: 21,98°C. 
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Figura 26 – Gráfico das Temperaturas Médias Mensais  (oC) no ano de 2014. Fonte: 

INMEP e Bio Assessoria, 2015. 

 

Umidade Relativa do Ar 

 
A umidade relativa do ar é alta sendo considerada como 

permanentemente úmida com média anual de 82,2%. A mínima registrada 

ocorreu no mês de fevereiro, com 76,5% e a máxima no mês de junho com 88,3% 

de umidade relativa. (Figura 27) 
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Figura 27– Gráfico da Umidade Relativa do Ar (%) no  ano de 2014. Fonte: INMEP e Bio 

Assessoria, 2015. 

 

Pluviosidade 
 

De acordo com informações da Prefeitura de Pomerode, a distribuição 

espacial da chuva anual evidencia valores médios de 1.500 mm/ano. 

A superposição de três regimes pluviométricos existentes na região a 

torna livre de um déficit hídrico, sendo: 

• Regime tropical, com máximo no verão, proveniente das 

descontinuidades tropicais; 

• Regime da frente polar com seu percurso oceânico, com máximo 

no outono; 

• Regime da frente polar, com seu percurso continental, que 

provoca chuvas de inverno e principalmente na primavera. 

De acordo com o gráfico da Figura 28 realizado com dados do INMEP, 

o total precipitado em 2014 foi de 2030.3 mm, onde o mês mais chuvoso foi 

junho, com 384,4 mm, e o mais seco foi julho, com 46,9 mm. Nota-se que as 

precipitações são distribuídas ao longo de todo o ano, não existindo uma estação 

seca. 
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Figura 28 – Gráfico da Precipitação Total Mensal (m m) no ano de 2014. Fonte: INMEP e 

Bio Assessoria, 2015. 

 

Evapotranspiração Real 

 
Evapotranspiração é a forma pela qual a água da superfície terrestre 

passa para a atmosfera no estado de vapor, tendo papel importantíssimo no 

Ciclo Hidrológico em termos globais. Esse processo envolve a evaporação da 

água de superfícies de água livre (rios, lagos, represas, oceano, etc), dos solos 

e da vegetação úmida (que foi interceptada durante uma chuva) e a transpiração 

dos vegetais. 

A evapotranspiração real é o saldo da radiação incidente, da 

temperatura, da umidade relativa do ar e da velocidade do vento, incidentes 

sobre uma superfície com vegetação rasteira com ou sem restrição hídrica. 

A estação Indaial registrou para o ano de 2014 uma evapotranspiração 

real de 111,3 mm, onde o mês com maior valor foi janeiro (161,1 mm) e o menor 

foi outubro (12,2 mm), como mostra a Figura 29.  
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Figura 29 – Gráfico da Evapotranspiração Real (mm) no ano de 2014. Fonte: INMEP e Bio 

Assessoria, 2015. 

 

Insolação 
 

Como cotas de insolação total anual em 2014, as isoélias alcançaram 

1.569,6 horas anuais, representando o número de horas de brilho solar na 

superfície do solo. O mês de janeiro atingiu o maior número de horas (191,7hr) 

e o mês de junho o menor (88,7hr), como mostra a figura 30. 

 
Figura 30– Gráfico da Insolação Total (hr) no ano d e 2014. Fonte: INMEP e Bio 

Assessoria, 2015. 
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Velocidade do Vento 
 

O vento consiste no movimento horizontal do ar, que é resultante das 

diferenças de pressão atmosférica entre duas regiões. Estas diferenças são 

criadas por fatores térmicos e/ou mecânicos, ou seja, as regiões com maior 

quantidade de energia radiante promovem o que se chama de ascensão do ar, 

que por sua vez formam os centros de baixa pressão. Já as regiões mais frias, 

promovem a estagnação do ar junto à superfície, formando assim os chamados 

centros de alta pressão. Desta forma, o ar tende a se deslocar das áreas de alta 

pressão para as de baixa pressão, ou seja, o vazio deixado pela massa de ar 

aquecido, que tende a ascender, é sempre preenchido pela massa de ar vinda 

dos locais de alta pressão, formando o deslocamento horizontal do ar até que se 

estabeleça um equilíbrio barométrico (MARIN, et al., 2008). No entanto, este 

deslocamento também sofre influência do movimento de rotação da Terra, ou 

seja, da força centrífuga ao seu movimento denominada Coriolis, assim como da 

topografia e conseqüente atrito do seu movimento com a superfície terrestre 

(TUBELIS; NASCIMENTO, 1984).  

A Figura 31 apresenta as velocidades médias do vento incidente na 

estação Indaial no ano de 2014 e indica as direções predominantes. Nota-se que 

a maior incidência de ventos ocorreu nos meses de janeiro, agosto, setembro e 

outubro, atingindo 1,8 m/s, e a direção predominante é Nordeste. Os ventos do 

quadrante leste predominam na primavera. 

 
Figura 31– Gráfico da Velocidade (m/s) e Direção do  Vento no ano de 2014. Fonte: INMEP 

e Bio Assessoria, 2015. 
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2.8 EFLUENTE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS  

Inundações repentinas são aquelas que ocorrem em regiões de relevo 

acentuado, montanhoso, como na região Sul do Brasil. Acontecem pela 

presença de grande quantidade de água num curto espaço de tempo. São 

frequentes em rios de zonas montanhosas com bastante inclinação, vales 

profundos e muitas vezes as águas de chuva arrastam terra sem vegetação 

devido aos deslizamentos nas margens dos rios. A grande quantidade de água 

e materiais arrastados representam, à medida que escoam, grande poder 

destruidor. Chuvas fortes ou moderadas, mas duradouras (intensas), também 

podem originar inundações repentinas, quando o solo esgota sua capacidade de 

infiltração. 

No município de Pomerode é comum a incidência de elevados índices 

de precipitação. Estas chuvas intensas, como são chamadas, quando 

associadas a um alto grau de urbanização, provocam cheias no sistema de 

drenagem e geram escoamentos pluviais nas galerias e canais de modo que as 

vazões de pico atinjam valores próximos à capacidade do sistema, resultando 

em inundações, prejuízos materiais e riscos à saúde da população atingida.  

Vários mecanismos de controle podem ser aplicados na redução ou 

eliminação dos efeitos negativos das cheias, dentre estes destaca-se o 

amortecimento em áreas de microdrenagem. Este mecanismo caracteriza-se 

pelo uso de reservatórios de detenção, associados a superfícies de infiltração 

em lotes, o que possibilita a redução de vazões de pico a valores compatíveis 

com os encontrados antes da urbanização.  

Assim, no contexto de uso e ocupação do solo da cidade de Pomerode, 

faz-se necessário, para os novos empreendimentos que venham a 

impermeabilizar grandes áreas, o cálculo e dimensionamento do volume gerado 

de efluentes da drenagem pluvial. Devem então ser avaliadas as opções, e a 

melhor solução de amortecimento deve ser apresentada, considerando evitar o 

agravamento da situação de escoamento e absorção das águas pluviais. 
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Do Projeto 

 
A obtenção das vazões de projeto para diferentes durações e períodos 

de recorrência (inverso da probabilidade de ocorrer um evento “X” com a 

magnitude igual ou maior), é de grande importância em projetos de engenharia. 

O parâmetro mais importante a considerar é o pico dos deflúvios associado a 

uma precipitação crítica e a um determinado risco assumido. Desta forma, outras 

precipitações que levem a picos de vazão menores serão sempre conduzidas 

com segurança pelos sistemas de drenagem. 

Os sistemas de drenagem urbana englobam dois subsistemas principais 

característicos:  

- Microdrenagem: entende-se como o sistema de condutos construídos 

destinados a receber e conduzir as águas das chuvas vindas das construções 

(período de retorno adotado é de 2 a 10 anos); 

- Macrodrenagem: corresponde à rede de drenagem natural, pré-

existente à urbanização, constituída por rios e córregos, localizados nos 

talvegues dos vales, e que pode receber obras que a modificam e 

complementam, tais como canalizações, barragens, diques e outras (período de 

retorno adotado é de 50 a 500 anos). 

O presente projeto enquadra-se no subsistema de microdrenagem. 

Assim, para definir a intensidade de chuva a ser empregada, utilizou-se o 

material desenvolvido por Nerilo, Medeiros e Cordeiro (2002), onde foram 

utilizados dados da estação pluviométrica Pomerode (cod: 2649002 – ANA) de 

chuvas extremas anteriores ao ano de 2008, para cálculo dos valores de chuvas 

intensas pelo método de Gumpel (Tabela 10). 
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Tabela 10 - Chuvas intensas para o município de Pom erode - Método de Gumpel. 

Fonte: Nerilo, Medeiros e Cordeiro, 2002. 

 
Visando a condução segura das chuvas pelo sistema de drenagem, o 

valor de chuva intensa adotado é de 187,9 mm/h com período de retorno de 10 

anos e duração de 5 minutos. 

Conforme o projeto, o empreendimento será ampliado em 11.884,95m², 

sendo acrescido a uma área já construída de 24.886,21m², totalizando uma 

construção de 36.771,16m². Esta área total construída estará alocada em um 

terreno com área total de 45.060,19m² e irá impermeabilizar 74,76% de área, 

restando 11.372,86 m² (25,24%) de área permeável. 

A taxa de permeabilidade mínima exigida, segundo a Lei Complementar 

nº 162/08 de Pomerode, para o setor Eixo de Serviços é de 20%, porém o 

empreendimento em questão deixará permeável 25,24% do terreno. Considera-

se, portanto, que o empreendimento se enquadra no permitido por legislação.  

Para conhecimento da vazão de pico, ocasionada pela impermeabilização 

de parte do imóvel, foi utilizado o método racional . Este é um método 

hidrológico relativamente simples, pois considera que a intensidade da chuva é 

constante em toda a área adotada, considera também que o coeficiente de 
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escoamento se mantém constante e por estes motivos se adapta com sucesso 

nos estudos de pequenas áreas urbanas. A vazão de pico pode ser identificada 

por meio da seguinte fórmula:  

 

� =
� × � × �

3,6
 

 

Onde: 

• Q = Vazão de pico em m³/s; 

• c = Coeficiente de escoamento ou runoff, adimensional; 

•  i = Intensidade de chuva em mm/h (milímetros por hora) e;  

• A = Área impermeabilizada de projeto em km². 

 

Para a ampliação da indústria, foram empregados os seguintes valores:  

• A = 0,03368733 km²;  

• i = 187,9 mm/h; 

• c = 0,95. 

 

Desta forma, a vazão de pico gerada no empreendimento avaliado é de 

Q=1,67 m³/s ou 1.670,37 L/s . 

 

Coleta de Águas Pluviais 

Para reter o excedente hídrico pela impermeabilização, foi projetado pela 

empresa VEGA uma adequação do Projeto de Captação e Aproveitamento de 

Águas Pluviais já existente na planta industrial. 

O memorial descritivo do projeto refere-se ao encaminhamento da água 

pluvial coletada por parte das coberturas dos telhados que somam 3.100m², para 

posterior armazenamento e aproveitamento na própria indústria.  

O projeto de captação de águas pluviais prevê a captação das águas da 

cobertura por meio de calhas de alumínio #0,7mm (ou conforme especificação 
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do fabricante), calhas em concreto pré-fabricado, e coletores verticais em PVC, 

com dimensões e inclinações conforme indicado em projeto. Os coletores 

horizontais serão em concreto, enterrados em colchão de areia. Os tubos de 

queda para as calhas serão de PVC e deverão ser ligados a caixas de areia 

tubulares ou retangulares com tampas de concreto que permitam a inspeção 

para limpezas regulares. 

As águas pluviais coletadas serão encaminhadas por tubulação ao lago 

localizado na parte frontal da empresa, que servirá de tanque de aproveitamento. 

Este tanque/lago terá dimensões conforme detalhado em planta baixa no projeto 

(Anexo D), garantindo assim, um volume útil de contenção de aproximadamente 

250.000 litros.  

Está previsto um sistema extravasor de água, garantindo que em períodos 

de grandes volumes de chuva, o volume excedente seja encaminhado para o 

Rio Testo. 

Ainda, deverá ser previsto um sistema de pré-filtragem, antes da entrada 

dessas águas pluviais no tanque e a instalação de telas de malha fina, garantido 

que partículas menores e eventuais sujeiras que estiverem no lago, não entrem 

no processo de tratamento de água. Os responsáveis pela manutenção deverão 

fazer inspeções e limpezas periódicas nesse sistema de filtragem num prazo 

máximo de 3 meses. 

Toda água da chuva armazenada através do sistema de aproveitamento, 

deverá ser utilizada apenas para fins não potáveis: produção industrial, 

abastecimento de vasos sanitários e mictórios, irrigação de plantas, lavação de 

pisos e calçadas. As tubulações e demais componentes devem ser claramente 

diferenciados das tubulações de água potável e nas torneiras de jardim ou 

irrigação existentes deverá ser fixada uma placa, com o aviso: “ÁGUA NÃO 

POTÁVEL”. 

 

 



 

 
 81 

Conclusão 

 

A área atualmente impermeabilizada por parte da planta industrial que 

soma 74,76% da área total do terreno objeto deste estudo, contribui para 

geração de excedente hídrico não causador de transtornos. Desta forma, a 

ampliação da área atual não alterará bruscamente o regime atual de drenagem 

pluvial do local. 

Concomitantemente, o excedente hídrico gerado diante de eventos de 

precipitação amenos e extremos será mitigado pela capacidade de retenção e 

armazenamento de água da lagoa. 

 

2.9 SISTEMA VIÁRIO E O EMPREENDIMENTO  

 

2.9.1 Características de Localização e Acesso 

A ampliação da empresa está localizada junto à na Rodovia SC 421 - KM 

03 – Rua 15 de Novembro, 3295, bairro Testo Cental Alto, na cidade de 

Pomerode – SC. 

Pomerode localizado na Mesorregião do Vale do Itajaí e na Microrregião 

de Blumenau é conhecido por ser "A cidade mais alemã do Brasil. Os acessos 

principais para o município de Pomerode ocorrem pelas rodovias Estaduais SC-

110 e BR-470, chegando a Rodovia SC – 421.  

No que se refere ao transporte rodoviário, o município encontra-se em 

uma situação bastante favorável, visto que está posicionado estrategicamente, 

junto a uma rodovia estadual SC-421, ligando - se a BR - 470 no município de 

Blumenau e a Jaraguá do Sul através da SC-110, chegando a BR – 280.  

A vizinhança imediata da indústria é composta por algumas poucas 

residências e comércios na testada frontal, separados pela Rodovia. Ao leste faz 

divisa com a Indústria Cativa e com o Rio do Testo. Ao sul com imóvel da Kyly e 

ao Norte com a Rua Hermann Ehlert e essa, com estabelecimentos comercias 

como um supermercado e uma cooperativa de credito. 
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Para chegar a empresa, os veículos irão circular pela Rodovia SC-110, 

Rua Luiz Abry, Rua 15 de Novembro, Rua dos Atiradores, Av. 21 de janeiro e da 

própria SC – 421.  

O acesso ao empreendimento se dará através da Rodovia SC - 421, nas 

proximidades do Km 03 e pela Rua Hermann Ehlert, conforme Figura 34. 

Os locais de acesso ao pátio de estacionamento de caminhões e 

automóveis dispõe de uma faixa central de conversão, que atente muito bem os 

movimentos de entrada e saída da empresa. 

Infelizmente, os caminhões de grande porte oriundos da cidade de 

Jaraguá do Sul, Timbó, Rio dos Cedros e Blumenau, são obrigados a passar 

pelo anel viário interno da cidade, quer seja pela Rodovia SC – 110 (Rua 

Hermann Weege/Pres. Costa e Silva), Luiz Abry ou pela Avenida 21 de janeiro, 

acabam adentrando em áreas com adensamento populacional, e de certa 

maneira, esta situação é prejudicial ao tráfego interno do município. 
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Figura 32  - Mapa de acesso ao empreendimento. Fonte: Bio Assessoria Ambiental, 2015. 
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3 CARACTERÍSTICAS DA VIZINHANÇA 
 

3.1 DELIMITAÇÃO DA ÁREA DE VIZINHANÇA  

 
A delimitação das áreas de influência na vizinhança da ampliação da 

indústria é fracionada em três níveis de abrangência para o presente estudo: 

Área de Vizinhança Indireta (AVI), Área de Vizinhança Direta (AVD) e Área 

Diretamente Afetada (ADA), sendo a última a área do próprio terreno objeto do 

estudo. 

A Área de Vizinhança Indireta é representada pela região que pode 

exercer e receber influência indireta no objeto de estudo e vice versa. No 

presente EIV, a AVI é delimitada pelo bairro Testo Cental Alto, onde a indústria 

está localizada e foi incluso o Centro da cidade, uma vez que existe uma 

proximidade desta área com a Indústria, e é onde está a maior parte da 

população do município (Figura 33). 

A Área de Vizinhança Direta é composta pela área mais próxima ao 

objeto de estudo, com características semelhantes quanto à estrutura física, 

relações sociais e delimitadores urbanos, além de serem considerados ainda os 

aspectos de tráfego de veículos. Consideram-se também os dados secundários 

a serem analisados no estudo, buscando uma referência bibliográfica que 

possua dados representativos da área. Assim, no presente estudo, esta área foi 

delimitada pela proximidade ao terreno, e considerando o setor censitário 

estabelecido pelo IBGE 2010 que divulga dados atualizados da área. Assim a 

AVD engloba o setor censitário 421320305000027(Figura 34). 

 



 

 

Figura 33 -. Mapa da Área de Vizinhança Indireta. F onte: Bio Assessoria Ambiental, 2015. 
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Figura 34. Mapa da Área de Vizinhança Direta. Fonte : Bio Assessoria Ambiental, 2015. 
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3.2 CARACTERÍSTICAS DO ESPAÇO URBANO E OCUPAÇÃO DO 
SOLO 

 

3.2.1 Ocupação do Solo 

 

Conforme disposto no Código Urbanístico do município, Lei 

Complementar n° 162, de 12 de dezembro de 2008, que “Institui o Código 

Urbanístico, que define princípios, políticas, estratégias e instrumentos para o 

desenvolvimento municipal e para o cumprimento da Função Social da Cidade e 

da Propriedade no Município de Pomerode, também denominado Plano Diretor, 

bem como estabelece as normas de parcelamento, uso e ocupação do solo, o 

sistema viário e providências complementares”, o território de Pomerode é 

dividido em setores definidos através de um Macrozoneamento. 

Segundo a mesma Lei Complementar: “entende-se por macrozona as 

áreas do território municipal que, em virtude de suas características 

socioespaciais, possuem necessidades semelhantes e objetivos gerais comuns 

para políticas públicas de desenvolvimento socioeconômico, ambiental e 

territorial”. 

O imóvel do empreendimento encontra-se inserido na Macrozona Urbana 

de Indústrias e Serviços, conforme identificado sobre a Figura 35. Esta 

Macrozona que é definida pela mesma lei complementar como: “Áreas 

urbanizadas ou não, onde deverá ser estimulado o crescimento da cidade com 

a implantação e/ou qualificação da rede de serviços, infraestrutura e 

equipamentos”. 
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Figura 35 – Imóvel em relação ao Macrozoneamento em  que se insere. Fonte: Prefeitura Municipal de Pome rode.  
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De acordo com o Código Urbanístico, em sua seção VI, a Macrozona 

Urbana de Indústrias e Serviços possui a seguinte caracterização: 

“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 

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 atenção àquelas que produzam 

menos impacto ambiental, bem como gerem emprego e renda para a 

população”. 

A Figura 35 destaca, portanto, o imóvel posicionado no centro da mancha 

correspondente à Macrozona Urbana de Indústria e Serviços. A Macrozona 

periférica a ela é a Macrozona Urbana de Qualificação e também é notável que 

o empreendimento está localizado adjacente à APP do Rio do Testo (30m) ao 

fundo e com frente para um Eixo de Serviços, muito próximo ao Eixo Urbano 2. 

Apresentam-se a seguir os índices definidos para a Macrozona Urbana de 

Indústria e Serviços e os índices adotados no projeto arquitetônico do 

empreendimento. 
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Tabela 10 - Índices construtivos de projeto e permi tidos. 

 
Fonte: OA Engenharia Especial, 2015.  

 

3.2.2 Ocupação do Solo na Vizinhança do Empreendime nto 
 

A vizinhança imediata à edificação proposta encontra-se em Macrozona 

de Qualificação que, segundo o Código Urbanístico em sua seção V: 

“Art. 28. A Macrozona Urbana de Qualificação apresenta as 

seguintes características: I - Maior parte da área localizada no perímetro 

urbano, marcada pela ocupação humana menos densa e diversificada que 

a presente na Macrozona de Consolidação. Art. 29. A Macrozona Urbana 

de Qualificação tem como objetivos mínimos orientar as políticas públicas 

no sentido de: I - Melhorar as condições de infraestrutura para servir a 

futuras necessidades de urbanização e adensamento populacional. II - 

Proteger a paisagem urbana existente, marcada pela ocupação horizontal 

e de baixa densidade”.  

Conforme referenciado, trata-se de uma vizinhança de baixa densidade, 

o que pode ser constatado na Figura 36 seguinte, bem como de uma área com 

estreita relação aos aspectos naturais da paisagem a serem preservados pelo 

município. 
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Figura 36 – Vizinhança Imediata ao Empreendimento.  

 

O fato de o empreendimento estar localizado em uma Macrozona 

direcionada a uma atividade específica o enquadra em uma situação mais 

reservada à atividade industrial, garantindo sua característica peculiar no 

município ao longo da Rua 15 de Novembro que é definida como importante 

corredor de serviços na cidade. 

Entretanto, o Mapa de Macrozoneamento que setoriza os diferentes 

espaços dentro do perímetro urbano, definiu limites bastante próximos à 

atividade industrial já consolidada, garantindo a produção e desenvolvimento das 

atividades já alocadas e estimulando a ocupação da vizinhança no entorno de 

acordo com as intenções demonstradas pela definição da Macrozona Urbana de 

Qualificação apresentada. Não só o estímulo dado à expansão urbana pode ser 

constatado, como a presença de duas áreas de vizinhança predominantemente 

residenciais no entorno (Áreas 1 e 2 na Figura 37). 

A Área 1 (Figura 37) corresponde a vizinhança de maior interação com o 

empreendimento visto sua posição imediatamente a frente, em lado oposto da 
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Rua 15 de Novembro. Esta parcela da vizinhança estabelece relação direta com 

o empreendimento em diversas escalas de análise, como visual, física e sonora. 

Entretanto, o layout existente e também o projetado para a adequação do 

empreendimento setorizaram as áreas administrativas para frente do imóvel, 

reduzindo assim a grandeza de possíveis impactos sobre a vizinhança. 

 

Figura 37 – Perfil da ocupação da vizinhança da Áre a 1. Vizinhança Imediata ao 

Empreendimento. Fonte: Google Street View, 2015.  

 

Já na Área 2 (Figura 38), mais afastada do empreendimento e inclusive 

separada fisicamente pelo rio, as relações de influência deverão ser meramente 

visuais, sem impactos diretos sobre ela. O perfil da ocupação nesta parcela da 

vizinhança segue a mesma tipologia dos lotes lindeiros à Rua 15 de Novembro, 

de ocupação predominantemente residencial unifamiliar com grandes lotes e 

áreas vegetadas. 
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Figura 38 – Perfil da ocupação da vizinhança da Áre a 2. Vizinhança mais afastada do 

Empreendimento. Fonte: Google Street View, 2015.  

 

Os índices construtivos das Macrozonas abrangidas pela área de 

vizinhança direta são definidos para uma área com vocação de uso diferenciada 

em relação as áreas centrais do município, onde as atividades industriais e 

agronegócios se destacam mais que as atividades comercial, residencial e de 

serviços. 

Visualmente, a maior diferença entre as zonas referidas pode ser 

percebida pelo volume ocupado pelas edificações na inserção de vizinhança. O 

uso industrial, com maior taxa de ocupação e necessidade por espaços amplos 

e altos nas edificações, estimula a construção de galpões e construções 

similares. Em contrapartida, na Macrozona Urbana de Qualificação são 

observadas menores edificações e maiores as áreas livres do terreno 

disponíveis para as práticas agrícolas pelo perfil e identidade do local. 

Nas áreas de vocação ambiental e de preservação, por sua vez, a 

preocupação maior se assenta na proteção do espaço natural sobre o território. 

Os índices de ocupação para edificações são reduzidos ao mínimo, para dar 

prioridade a cobertura vegetal natural. 
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Embora exista a vocação às atividades industriais na área, se observa 

uma grande quantidade de comércios e serviços, principalmente às margens da 

Rua 15 de Novembro pela configuração de uma via de conexão regional e a 

presença de áreas residenciais unifamiliares nos lotes lindeiros a via. 

A versátil apropriação parece conviver com a atividade industrial de 

maneira amigável e agradável, emoldurada por uma paisagem natural 

extremamente rica visualmente, considerando que fazem parte desta vizinhança 

o Rio do Testo e o relevo com cobertura vegetal de Mata Atlântica. 

 

3.3 LEITURA DA PAISAGEM URBANA E CARACTERIZAÇÃO DO 
SOLO NA VIZINHANÇA DO EMPREENDIMENTO 

 

Em decorrência da imigração alemã no Brasil, no século XIX, foi fundada 

uma colônia na área, criada em 1863 pelos imigrantes pomeranos, 

estrategicamente localizada entre Blumenau e Joinville. A localização foi 

incentivada pelo doutor Hermann Blumenau, para que, assim, se fortalecesse o 

comércio entre ambas as cidades. Os lotes de terras foram divididos entre os 

imigrantes, que se dedicaram à produção de arroz, batata, fumo, mandioca, 

feijão e à criação de animais. Com a chegada do século XX, pequenas indústrias 

se instalaram na região, com destaque para as de porcelana. 

A paisagem e o espaço urbano do município são marcados pela presença 

expressiva de elementos naturais, claramente exemplificados pelos cursos 

d’água e pelas encostas dos morros, cobertos por Mata Atlântica, que seccionam 

o tecido urbano e também pelo conjunto de edificações e infraestrutura 

construídos sobre o território (Figura 39). 
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Figura 39 – Paisagem Urbana de Pomerode sob ponto d e vista aéreo. Fonte: Vem pra 

Pomerode, 2015. 

 

A paisagem atual é resultado de grandes e complexos processos de 

apropriação do território e do desenvolvimento que se deu em diferentes 

categorias de análise: social, urbana, arquitetônica, natural, dentre outras. Tais 

processos compreendem sucessivas fases ao longo da história do município, 

marcadas, por exemplo, pelo período de fundação colonial (1850 a 1883), pela 

estruturação do eixo estruturador regional entre as cidades citadas de Blumenau 

e Joinville. 

Durante todos estes processos a configuração do terreno foi fator 

delimitador da expansão territorial e da composição da paisagem urbana, 

obrigada a se ajustar nas áreas menos acidentadas e nem por isso as de menor 

risco.  

Como decorrência da morfologia apresentada e das políticas urbanas de 

preservação de encostas, o cenário resultante do perfil da paisagem de 

Pomerode pode ser compreendido em parte já em uma imagem de satélite da 

região. A Figura 40 destaca a presença marcante do Rio do Testo no centro do 



 

 
97 

município e o desenho do relevo característico da região de vale em que se torna 

expressiva a compreensão dos limites à ocupação pelo conjunto de barreiras 

naturais e legais. 

 
Figura 40 – Perfil do Rio do Testo no centro de Pom erode. Fonte: Google 

Earth, 2015. 

 

Em escala local mais aproximada ao empreendimento (Figura 41) é 

possível também observar a relação da morfologia natural do território em 

relação ao direcionamento da ocupação. O Rio do Testo que corre à margem 

direita do imóvel analisado secciona esta porção da cidade em dois lados, leste 

e oeste a partir de seu curso. São observadas grandes faixas de preservação a 

partir do rio, sem ocupação e sem relações de apropriação urbana transversal 

em relação ao Testo, restritas apenas aos espaços da cidade demarcados por 
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pontes que eliminam pontualmente a barreira natural imposta pelo curso d'água 

 Entretanto, no recorte apresentando não se constata a presença desta 

tipologia de infraestrutura viária. 

 

Figura 41 – Imagem de Satélite da Vizinhança imedia ta. Fonte: Google Earth, 2015. 

 

Esta tipologia de caracterização favorece e fortalece as apropriações de 

caráter local, mais concentrada em pequenos núcleos de bairros, pela ausência 

de um número elevado de conexões do sistema viário e, no caso de Pomerode, 

até mesmo na conformação de núcleos de tipologia predominantemente 

agrícolas (Figura 42). 
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Figura 42 – Perfil da Rua Ribeirão Herdt. Fonte: Go ogle Earth, 2015. 

 

A presença imponente da vegetação natural pode ser percebida inclusive 

na via em que está locado o empreendimento (Figura 43). É possível constatar 

a presença do verde não apenas como plano de fundo nas encostas e no relevo 

que ascende o terreno, mas também nas laterais da Rua 15 de Novembro. 

 

Figura 43 – Perfil da Rua 15 de Novembro nas proxim idade do Empreendimento. Fonte: 

Google Street View, 2015. 
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A partir de um mesmo ponto da rua 15 de Novembro, com direções 

distintas, podem ser identificadas percepções de paisagens completamente 

distintas. A partir da fachada frontal do empreendimento, voltando-se o olhar 

para o lado oposto da via, uma paisagem tipicamente rural se destaca (Figura 

44), enquanto que, ao voltar-se a visão para a fachada do empreendimento 

(Figura 45), uma ocupação horizontal de grande porte assume a característica 

definida em plano diretor para zona com a presença de uma ocupação industrial 

destacada sobre o plano de fundo natural da morraria. 

 

Figura 44 – Perfil da Rua 15 de Novembro a partir d o empreendimento para o lado oposto 

da via. Fonte: Google Street View, 2015. 

 

Figura 45 – Perfil da Rua 15 de Novembro com vista para o empreendimento. Fonte: 

Google Street View, 2015. 
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O baixo gabarito das residências e até mesmo das indústrias, respeitando 

o skyline natural dos morros, as cercas e muros tipicamente residenciais afirmam 

as relações e conferem a uma paisagem tipicamente de transição urbano-rural. 

Ao mesmo tempo, a inserção da rodovia neste contexto produz uma 

paisagem muito peculiar. Esta se altera em relação às áreas mais internas aos 

lotes já que se trata de um espaço inserido no contexto de um importante 

corredor industrial, comercial e de serviços da cidade, em especial para o bairro, 

e em que as relações visuais estabelecidas entre o nível do observador e a 

paisagem construída passam a ser muito mais próximas e diretas, típico do perfil 

das vias de alta velocidade. Grandes acostamentos, infraestrutura de energia 

elétrica atraindo a atenção do observador e reafirmando a importância do eixo e 

a presença de Galpões nas marginais comprovam e afirmam o espaço como 

corredor de passagem de veículos principalmente.  

Reconhecendo que a expansão e a readequação do empreendimento em 

estudo não prevê uma transposição expressiva com relação a altura em 

comparação aos volumes já consolidados sobre o terreno, deve-se compreender 

que já existe uma relação, inclusive social, mas destacando aqui com relação 

aos aspectos de identidade e paisagem urbana, com a vizinhança no bairro.  Os 

materiais empregados na fachada principal harmonizam com os materiais 

utilizados nos arredores na arquitetura da região, reduzindo  parte do impacto da 

inserção de um grande volume horizontal. Mas, novamente, o respeito ao skyline 

natural dos morros no horizonte e a uma altura da renovação do 

empreendimento proposto que não oculta esta relação natural com a paisagem 

garantem maior aceitação da presença da intervenção pela comunidade e 

tornando a inserção dos novos volumes a serem inseridos praticamente 

imperceptíveis. 
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3.4 PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL 

 
3.4.1 Aspectos Históricos 

 

A região onde hoje se situa o município de Pomerode, no início da 

colonização do Vale do Rio Itajaí-Açu por imigrantes alemães, fazia parte da 

Colônia de Blumenau, que foi fundada em 1850 por Hermann Bruno Otto 

Blumenau (IBGE, 2010). 

A ocupação dos primeiros lotes coloniais ao longo do Rio do Testo, deu-

se em 1861, como parte da estratégia de se estabelecer uma ligação terrestre 

com a colônia de Dona Francisca, na região de Joinvile, possibilitando assim o 

incremento do comércio entre as duas colônias (IBGE, 2010). 

As regiões de imigração costumavam receber o nome da localidade de 

onde eram provenientes de seus colonizadores, o nome Pomerode deriva de 

origem de seus fundadores, pois nos trechos médio e superior do Rio do Testo, 

onde se localiza o município de Pomerode, os lotes coloniais foram ocupados 

por imigrantes provenientes da Pomerânia, no norte da Alemanha, junto ao Mar 

Báltico (IBGE, 2010). 

Os primeiros imigrantes de Pomerode se estabeleceram ao longo do 

Rio do Testo pelo sistema de minifúndios (pequenas propriedades rurais), onde 

cultivavam arroz, fumo, batata, mandioca, cana de açúcar, milho e feijão. O 

colono também se dedicava à criação de gado leiteiro e suíno, cujas matrizes 

vieram da Europa (Prefeitura Municipal de Pomerode). 

Em 1883, após a emancipação político-administrativa de Blumenau, 

Pomerode continuou integrada no município blumenauense somente em 21 de 

janeiro de 1959, com a Lei Estadual no. 380 foi criado o Município de Pomerode. 

As primeiras edificações eram rústicas feitas de pau a pique, cobertas 

com folhas de palmeiras. Depois, os habitantes retiravam as toras do mato 

para a construção de casas de madeira, somente quando conseguiram reunir 

mais recursos financeiros, reproduziam em terras brasileiras a técnica 

construtiva do enxaimel que hoje é um dos atrativos turísticos do Município 

(Prefeitura Municipal de Pomerode). 
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Os moradores do Vale do Rio do Testo organizaram a vida comunitária 

nos povoados e em regime de mutirão edificaram as escolas e igrejas. Até a 

virada do século XX, Rio do Testo/Pomerode era uma colônia voltada apenas 

para agricultura e pecuária de subsistência, com pequenos pontos comerciais 

nas áreas centrais dos povoados. Com o passar dos anos, foram criadas 

pequenas empresas familiares de laticínios, embutidos, móveis e cerâmica, que 

impulsionaram o início da industrialização no Vale do Rio do Testo. Anos mais 

tarde, em 1946, foi instalada a indústria da porcelana que se tornou uma das 

mais importantes para a economia local. Hoje, a cidade é considerada um forte 

polo têxtil e metal-mecânico (Prefeitura Municipal de Pomerode). 

 

3.4.2 Patrimônio Natural e Cultural 

 
Quanto ao patrimônio Natural, as características geográficas da cidade 

conferem ao município altas declividades e uma grande malha hídrica, que são 

áreas legalmente protegidas como área de preservação permanente. As 

restrições legais e físicas para ocupação garantem uma cobertura vegetal 

significativa, formando um mosaico com áreas de encostas e topos de morros e 

serras cobertos por Capoeirões, resultado do corte raso ou seletivo feito em 

tempos pretéritos e áreas nas serras mais ao norte do município e nas serras 

das áreas rurais, cobertas por remanescentes da Floresta Ombrófila Densa 

sub-Montana e Montana, denominação esta vincula ao caráter altitudinal 

destas sub-formações. 

Como a qualidade da paisagem é determinada pela diversidade dos 

atributos que a compõe, a cidade de Pomerode consegue apresentar 

composições paisagísticas de extrema significância, sempre representadas 

pelos remanescentes vegetacionais que conferem ao município alto potencial de 

áreas com vocação para a implantação de Unidades de Conservação 

determinando a potencialidade para o desenvolvimento do ecoturismo.  

Quanto ao patrimônio Cultural, a tradição alemã trazida pelos 

colonizadores é a maior herança histórica e cultural do município de Pomerode 
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e está demonstrada claramente na culinária, nos costumes, no artesanato, no 

idioma e na arquitetura. 

As construções edificadas na técnica Enxaimel, compõem um 

importante o patrimônio histórico de Pomerode e estão protegidas em três níveis 

de tombamento: tombamento municipal (Complexo Weege), tombamento 

estadual (3 imóveis comerciais e 5 residências) e tombamento federal (2 imóveis 

comerciais, 10 residências e o Núcleo Rural de Testo Alto). O Programa de 

Qualificação do Patrimônio Socioambiental, instituído pelo Plano Diretor 

classifica 26 edificações como “P-1” (imóveis de excepcional valor histórico, 

arquitetônico, artístico ou cultural) e 63 edificações são classificadas como “P-2” 

(imóveis de grande valor histórico, arquitetônico, artístico ou cultural), além de 

250 edificações que compõem o Inventário do Enxaimel, num total de 339 

construções protegidas que compõem o maior acervo de construções em 

Enxaimel existente fora da Alemanha.  

O Enxaimel é uma técnica construtiva trazida da Europa onde a madeira 

tem função estrutural e em geral fica aparente, tendo os preenchimento dos vãos 

sendo feitos inicialmente em argamassa de taipa (barro, areia e cal, misturado a 

fibras secas) e mais tarde, com tijolos de barro. O telhado possui grande 

inclinação, para dar espaço ao sótão coberto com telha cerâmica plana. As 

portas, janelas, lambrequins, guarda-corpos são trabalhados em madeira.  

O artesanato em Pomerode também se destaca por ser representativo 

da cultura e da tradição alemã. Dentre os trabalhos feitos por artistas e artesãos 

locais, se destacam: a pintura Bauernmalerei, técnica de pintura que retrata a 

natureza, como as flores e os pássaros, em cores fortes e contrastantes. Essa 

tradição atravessou as gerações e pode ser reconhecida até hoje em 

construções, peças de mobília e decoração. Os Fensterbildern, que são figuras 

de madeira vazadas e recortadas empregadas na ornamentação de janelas e a 

pintura em cascas de ovos assim como os ovos torneados de madeira são 

também especialidades do artesanato de Pomerode.  

Outras manifestações da cultura típica dos colonizadores alemães estão 

viva até hoje no dia a dia da população de Pomerode. Cerca de 60% da sua 

população faz uso da língua e de dialetos germânicos. Este costume que foi 
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proibido durante a Segunda Grande Guerra, é ainda hoje herdado de pais para 

filhos. Assim como os pratos típicos da culinária germânica. O Eisbein (joelho de 

porco), o marreco recheado e o Kassler (bisteca de porco) e os doces, como as 

famosas cucas fazem de Pomerode um pólo gastronômico da região do Vale 

Europeu, além da realização de um Festival Gastronômico no Parque Municipal 

de Eventos no mês de Julho.  

O Poder Público Municipal incentiva a preservação da cultura alemã, 

principalmente das edificações históricas, através de diversos dispositivos 

legais, inclusive instituindo a língua alemã como o idioma secundário e 

complementar no Município mantendo-se inteiramente respeitada a língua 

portuguesa como a língua oficial do Brasil. 

 

3.4.2.1 Bens Tombados ou de interesse do patrimônio cultural 
 

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

existem no Município de Pomerode, 26 imóveis considerados de Valor 

Excepcional (P1) e 63 de Grande Valor (P2) para o Patrimônio Socioambiental.  

Segundo o EIV da Ampliação da Kyly realizado pela Terra Arquitetura e 

Urbanismo em 2013, em um raio de 300m a partir do perímetro da indústria 

existem 3 imóveis cadastrados como patrimônios históricos, sendo estes, 

Residência Roland Ehlert (n. 3240), Casa Ott, (R. dos Atiradores, 4.375) – P2 e 

Propriedade do Sr. Curt Guenther (n. 35), conforme Figura 46.  
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Figura 46 - Mapa de Patrimônios Históricos no Raio de 300 m.  

Fonte EIV Ampliação Kyly – Terra Arquitetura e Urba nismo, 2013 
 

 

3.4.3  Esporte, Lazer, Cultura e Turismo 

A paisagem bucólica, a natureza preservada e a vida pacata de 

Pomerode por si só seriam grandes atrativos turísticos, mas é a cultura alemã, 

impressa na arquitetura Enxaimel, na língua, na gastronomia, e no artesanato 

que faz da cidade um local tão peculiar e inesquecível.  

Pomerode é considerada a cidade mais alemã do Brasil e a tradição 

germânica trazida a mais de 150 anos para o Vale pode ser apreciada em cada 

canto do município e no cotidiano da população.  

Dentre os atrativos turísticos podem ser citados: Casa do Escultor, Casa 

do Imigrante, Circuito Vale Europeu, Museu do Marceneiro, Museu Pomerano, 

Parque Temático Vila Encantada, Portais Turísticos, Praças municipais (Praça 

Jorge Lacerda, Praça de Greifswald, Praça de Torgelow - Monumento à 

Imigração Alemã, Praça Marlene Dietrich, Praça Hans Erns Schmidt, Praça Erwin 

Zastrow e Praça Lauro Guenther e Praça Egon Bahr), Rota do Enxaimel, Roteiro 
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das Cervejarias Artesanais, Roteiro do Centro Histórico e o Zôo Pomerode, o 

mais antigo do Sul do Brasil. 

Além dos pontos turísticos que destacam a cultura germânica, ela pode 

ser apreciada também na gastronomia e no artesanato local Existem várias 

opções para compra e para desfrutar os pratos típicos. 

A cultura germânica destaca-se nos esportes e lazer locais. São 16 clubes 

de caça e tiro, campeonatos de bolão, grupos folclóricos e musicais e festas 

típicas como a Festa Pomerana. 

Nas proximidades do empreendimento, localizam-se os seguintes 

espaços/equipamentos urbanos: 

- Esporte e lazer: http://www.vemprapomerode.com.br/cultura/espacos-

culturais/pagina/complexo-de-esporte-e-lazer-francisco-canola-teixeira 

- Cultura: Centro Cultural de Pomerode / Museu Pomerano .  

Quanto a utilização destes espaços/equipamentos pelos funcionários da 

empresa, destaca-se que grande parte dos colaboradores do Grupo Kyly são da 

própria cidade de Pomerode, e já utilizam os equipamentos urbanos e 

comunitários existentes. A empresa prevê 400 novos funcionários ao longo de 

10 anos (2017-2027), que possivelmente, já terão domicilio na cidade, e/ou 

cidades vizinhas. Deve-se considerer ainda que os equipamentos de esporte, 

lazer e cultura, deve sofrer baixo impacto em razão da ampliação da empresa, 

considerando sua atividade e que os moradores frequentam estes equipamentos 

nas proximidades de suas residencias.  

 

3.5 DEMOGRAFIA  
 

De acordo com o Censo Demográfico do IBGE (2010), Pomerode 

possuía 27.759 habitantes, o que representa 0,4% da população do Estado de 

Santa Catarina. Esta distribuída em 13.855 (49,9%) mulheres e 13904 (50,1%) 

homens e conta com uma densidade demográfica de 143,37 hab/km2. Os dados 

da contagem populacional para 2014 já apontam um crescimento para 30.598 

habitantes (IBGE, 2014) (Figura 47). 
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Figura 47 – Gráfico do crescimento populacional de Pomerode nas últimas décadas. 

Fonte: IBGE, 2010. 

 

Diante de um comparativo do crescimento populacional anual de 

Pomerode, Santa Catarina e do País, entre o ano 2000 e o ano de 2009, a taxa 

de crescimento médio da população de Pomerode superou a do Estado e do 

Brasil, com 2,10% (Figura 48). 

O setor censitário onde a indústria está inserido e que corresponde a Área 

de Vizinhança Direta deste estudo possui uma população residente de 767 

habitantes sendo 372 (48,5%) mulheres e 395 (51,5%) homens. Ocupando 264 

domicílios e conta com uma densidade demográfica de 237,69 hab/Km2. Essa 

população representa 2,8% da população do município.  

A Figura 49 mostra a Pirâmide etária do Município de Pomerode. A análise 

de pirâmides etárias permite a verificação da situação de subdesenvolvimento e 

desenvolvimento, servindo como indicadores de qualidade de vida. A base da 

pirâmide indica o crescimento vegetativo e o topo a expectativa de vida. A 

pirâmide etária de Pomerode relativa aos anos de 2000 e 2010 apresenta o topo 

com largura bem inferior ao restante da pirâmide, formato que indica baixa 

expectativa de vida. A estrutura etária de uma população pode ser dividida em 

três faixas: os jovens, que compreendem do nascimento até 19 anos; os adultos, 

dos 20 anos até 59 anos; e os idosos, dos 60 anos em diante. Segundo esta 
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organização, no município, em 2010, os jovens representavam 26,43% da 

população, os adultos 56,75 % e os idosos, 16,82%. 

Na figura 50, é possível observar a Pirâmide Etária comparativa entre o 

município de Pomerode e a Área de Vizinhança Direta, e perceber que o mesmo 

padrão se apresenta.  

  
Figura 48 – Gráfico da taxa de crescimento médio an ual da população de Pomerode 

Santa Catarina e brasileira do ano 2000 a 2009. Fon te: SEBRAE, 2010. 
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Figura 49 - Pirâmide etária de Pomerode nos anos 20 00 e 2010. Fonte: IBGE, 2010.  

 

 

 
Figura 50– Pirâmide etária da Área de Vizinhança Di reta e de Pomerode. Fonte: IBGE, 

2010. 

 

No que se refere a qualidade de vida, um dos parâmetros que podem ser 

utilizados é o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH). O IDH, segundo o 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), é uma medida 

resumida do progresso em longo prazo, em três dimensões básicas do 

desenvolvimento humano: renda, educação e saúde. O IDH de Pomerode 

segundo o IBGE (2010) é de 0,780, 14º lugar no estado e 39º no Brasil. Em 2000, 

o IDH de Pomerode, era 0,708, o que demonstra uma melhoria na qualidade de 

vida. 

No que se refere a taxa bruta de natalidade, que indica o número de 

nascimentos anualmente para cada mil habitantes, em Pomerode em 2010, 

foi de 12,6 nascidos por mil habitantes, sendo 8,9% menor que a taxa de Santa 
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Catarina (13,8%) e 20,4% menor que a do Brasil (15,8%) (DATASUS), 2011. 

Quanto a taxa de mortalidade infantil, em 2010, a taxa bruta de mortalidade 

infantil de Santa Catarina era de 11,2 mortos por mil nascidos vivos, 30% menor 

do que no Brasil(16.0). Os dados referentes ao município, em 2010 eram de 

17,2 mortos por nascido vivo. Considerando os números desde 2007 (23,7), 

houve uma evolução de menos 27,32% mortos por mil nascidos vivos. 

 
3.6 ASPECTOS ECONÔMICOS 
 

O PIB de Pomerode (729,5 milhões de reais) em 2009 estava na 34ª 

posição do ranking estadual, respondendo por 0,56% da composição do PIB 

catarinense. No comparativo da evolução do PIB ao longo do período de 2002 a 

2009, o município apresentou um crescimento acumulado de 153,96%, contra 

um aumento estadual de 132,91% (SEBRAE, 2013). 

Quanto ao PIB per capita, Pomerode, em 2009, possuía um valor de 

R$ 27.224,09, colocando-o na 23ª posição do ranking estadual. No período 

de 2002 a 2009, o PIB per capita do município apresentou evolução de 116,49% 

contra 110,42% da média catarinense (SEBRAE, 2013). 

O Valor Adicionado Bruto é a expressão monetária da soma de todos 

os bens e serviços produzidos em um determinado território econômico, em 

um dado período de tempo, descontando os insumos utilizados nos processos 

produtivos. Neste caso, em Pomerode, a indústria contribuiu com 47%, o setor 

de serviços contribuiu com 33% e os impostos contribuíram com 11% do Valor 

Adicionado Bruto municipal (SEBRAE, 2013). 

Quanto ao Valor Adicionado Fiscal (VAF), segundo dados da Secretaria 

de Estado da Fazenda de Santa Catarina, em 2010, o VAF catarinense atingiu 

a cifra de R$ 102,4 bilhões na qual, Pomerode respondeu por 0,83% deste 

valor, estando na 25ª posição estadual em relação aos demais municípios 

catarinenses. Considerando o período de 2003 a 2010, a evolução acumulada 

do VAF do município foi de 195,06%, contra um aumento de 174,89% na região 

(SEBRAE, 2013). 
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Este breve resumo dos indicativos econômicos de Pomerode, 

demonstram a importância deste município na economia do Estado de Santa 

Catarina.  

Quanto as Empresas e empregos do município, Pomerode em 2011, 

possuía 1.806 empresas formais, as quais geraram 12.757 postos de trabalho 

com carteira assinada. No período de 2008 a 2011, a taxa absoluta de criação 

de empresas no município foi de 3,32% e a de empregos, 14,22%. O setor 

terciário (serviços) era o mais representativo em número de empresas, mas o 

setor secundário (indústria) gerou mais empregos. Em 2011, a concorrência por 

uma colocação no mercado de trabalho formal determinava uma relação de 2,2 

habitantes por emprego, contra 3,1 em Santa Catarina e 2,7 no Brasil. Esses 

números determinaram uma renda familiar média em Pomerode de R$3.214,7 

sendo superior aos valores de Santa Catarina, R$2.400,7, colocando o 

município em 19º. Colocado na posição Estadual (IBGE 2010). Os salários 

médios praticados em Pomerode em 2011 foram de R$ 1.842,49 sendo no 

mesmo período R$ 1.620,42 em Santa Cataria e R$1.827,45 no Brasil. Estes 

dados apontam que o valor médio de salários praticados no município de 

Pomerode, em 2011, foi 14% maior que a média praticada em Santa Catarina e 

1% maior que a média do Brasil para o mesmo ano (SEBRAE, 2013). 

 
3.7 EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA 

 

3.7.1 Água 

 

O abastecimento de água na Cidade de Pomerode é responsabilidade 

do SAMAE – Sistema de Abastecimento Municipal de Água e Esgoto atendendo 

93,15% da população com água tratada, que consome um montante de 

142,30 litros por habitante diariamente (SNIS, 2010). 

A captação de água no município se dá no Ribeirão do Salto e Ribeirão 

Claras, Rio do Testo e no Vale do Selke Grande com captação de Água 

subterrânea 
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Três estações fazem o tratamento de água no município. A Estação de 

Tratamento de Água - ETA I localiza-se na Rua Heinrich Passold ,Centro, a ETA 

II na Rua Progresso – Testo Alto e a ETA III no Vale do Selke. As tres estações 

produzem um volume de água tratada de aproximadamente 100 litros por 

segundo, totalizando 8000 m3/dia operando em sua capacidade total. (Samae, 

2015).  

Existem em Pomerode segundo IBGE (2010) 6.543 (76,44%) domicílios 

ligados à rede geral de abastecimento de água e 23,56% utilizando água de 

canalização de poços e nascentes. 

Não há histórico de deficiência no abastecimento de água potável, 

apenas algumas regiões, considerando a geografia elevada têm problemas com 

intermitência. 

Quanto às principais fontes poluidoras, segundo AMMVI, 2008a, as 

principais são os resíduos de fossas e esgotos domésticos, o material sólido 

despejado em riachos e os resíduos de insumos agrícolas.  

 

3.7.2 Esgoto  

 

O Sistema de Tratamento de Esgoto de Pomerode conta com o auxílio 

de três elevatórias, e com 14 km de extensão que poderá atender cerca de 2.000 

ligações na região do distrito atendendo aproximadamente 38% da população 

do município, que representa a população da área central.  As ruas que contam 

com a rede coletora são:  

As travessas das ruas Curt Hering, Vila Nova, Hermann Schwanke, 

Heinrich Passold, Frederico Weege, entre as ruas Luiz Abry e a Avenida 21 de 

Janeiro; As travessas das ruas Alfredo Hoge; Alexandre Buerger, 

Independência, entre a rua 15 de Novembro e a Avenida 21 de Janeiro e Rua 

Anna Utpadel; Rua Arno Weege; Rua Pastor Runte; Rua Paulo Zimmermann; 

Rua Fritz Wacholz; Rua Alex Wacholz; Heinrich Kamchen; Parte da Luis Abry; 

Desde Restaurante Schroeder até Filial Farmalan. Parte da 15 de novembro; 

Desde Restaurante Schroeder até Rua Anna Utpadel. 
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Tabela 11 – Indicadores municipais de saneamento bá sico em Pomerode - 2000 

Indicadores de Esgotamento Sanitário Domicílios % 

Rede geral de esgoto ou pluvial 570 6,66 

Fossa séptica 7.338 85,72 
Fossa rudimentar 392 4,58 

Vala 122 1,42 
Rio, lago ou mar 72 0,84 

Outros 56 0,65 
Não tinham banheiro 10 0,12 
Total de Domicílios 8.560 100 

Fonte: IBGE 2010 
 

O SAMAE, autarquia do município de Pomerode, é responsável pelo 

sistema que conta com rede coletora de esgoto capaz de atender um volume 

vazão de 35,8 l/seg que são tratados através de um reator anaeróbico sem 

lançamento por emissário e o lodo gerado no processo sofre o tratamento de 

desidratação mecânica através de filtro prensa (AMMVI, 2008b; Prefeitura 

Municipal de Pomerode, 2015; SAMAE Pomerode 2015).  

Quanto aos efluentes, da indústria atualmente e na sua ampliação, faz e 

fará o tratamento dos seus em Estações próprias de Tratamento de Efluentes, 

desta forma, não haverá lançamento para rede pública.  

 

3.7.3 Drenagem 

 

Compõem a rede de drenagem urbana do município dois tipos de 

rede: as unitárias, onde os coletores de águas de chuva ou galerias pluviais são 

utilizados para transportar o esgoto sanitário, e as separadoras, onde existem 

coletores para transportar somente águas da chuva. Não há informações 

quanto à extensão de cada tipo de rede, seja de micro ou macro drenagem, 

apenas sabe-se que os pontos de lançamento da rede de drenagem urbana 
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são cursos d’água permanentes (AMMVI, 2008c e Plano Municipal de 

Saneamento de Pomerode, 2015). 

Quanto a problemas de alagamentos e enchentes, o histórico do Vale 

do Itajaí é de diversas enchentes que foram ocorrendo ao longo dos 150 anos 

de história desde a colonização (ANA, 2002). Recentemente, o Município de 

Pomerode, assim como os demais do Vale, sofreram com as enchentes de 2008 

e 2011, no entanto esses fatos estão relacionados a eventos climáticos 

extremos e não a problemas diretamente ligados a problemas de drenagem. 

 

3.7.4 Resíduos Sólidos Urbanos 

 

O serviço de coleta de resíduos em Pomerode é  realizado pelo Samae 

que disponibiliza 4 rotas de coleta para resíduos orgânicos e recicláveis 

atendendo todo o município. Os resíduos recicláveis são encaminhados para a 

Usina de Triagem, onde ocorre a separação dos resíduos. A primeira segregação 

é realizada pelos munícipes em suas residências, com o uso de embalagens 

plásticas apropriadas, disponibilizadas pelo próprio SAMAE. Na Usina de 

Triagem é feita a separação de forma manual e o mesmo encaminhado para 

reciclagem. Aproximadamente 5.000 residências são atendidas pela coleta 

seletiva, o que leva a um total de cerca de 20.000 pessoas beneficiadas. A 

quantidade estimada de material coletado é de três toneladas/dia (AMMVI, 2008 

d). 

Quanto aos resíduos não recicláveis, estes são encaminhados para o 

Aterro sanitário de Timbó onde é depositado no solo utilizando-se de princípios 

de engenharia, de forma a evitar danos ou riscos à saúde pública e à segurança, 

minimizando os impactos ambientais (SAMAE Pomerode, 2015). 

Segundo dados do SAMAE são coletados, em média, cerca de 12 

toneladas/dia de resíduos domiciliares urbanos em Pomerode. A Figura 51 

indica o Histórico de resíduos sólidos domiciliares do Aterro do Consórcio 

Intermunicipal do Médio Vale do Itajaí, oriundos de Pomerode. 
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Figura 51- Histórico de resíduos sólidos domiciliar es do Aterro do CIMVI oriundos de 

Pomerode. Fonte: CIMVI, 2009 

 

Quando aos resíduos industriais, a responsabilidade de segregação, 

acondicionamento, transporte e destinação final é dos próprios geradores. 

Segundo informações da empresa Katêxtil, são gerados em media 7 

toneladas/dia, sendo:  

• 1,1 toneladas/dia resíduos classe I sólidos contaminados diversos  

• 3,9 toneladas/dia resíduos classe II (destinados para recicladoras  

• 1,6 toneladas /dia resíduos classe II – Lodo de ETE  

• 0,4 toneladas /dia resíduos classe II – Cinzas de caldeira  

 O recolhimento deste resíduo é feito em média 2 a 3 vezes por 

semana, pela empresa CETRIC. 

 

3.7.5 Energia Elétrica  

 
Os dados divulgados pela Celesc até 2008 (SEBRAE, 2010) indicam que 

o município de Pomerode possui 18,2% de unidades consumidoras na classe 

residencial, 67,3% na industrial e 8,4% na comercial. As demais classes juntas 

somam 6,1% e o consumo total até aquele ano era de 108.444.133 Kw/h (Tabela 

12). O município possui ainda em valores de média de tensão disponíveis, 

23,1Kv, sendo Celesc (2012). 
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Tabela 12 - Número de consumidores e demanda de ene rgia elétrica, segundo tipologia 

das unidades consumidoras - Pomerode – 2008 

 

Fonte: Centrais Elétricas de Santa Catarina (CELESC) 

 

3.8 EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE USO COMUNITÁRIO 

 
3.8.1 Saúde 

 
Em relação aos estabelecimentos de saúde, Pomerode possui 01 

Hospital segundo dados do CNES – Centro Nacional de Estabelecimentos de 

Saúde (Ministério da Saúde, 2014), que oferta 61 leitos entre Clínicos/Cirúrgicos 

e Complementares conforme apresentado na Tabela 13.  

O IDH do município em 2010, segundo dados do IBGE foi de 0,78.  

 

Tabela 13 - Número de estabelecimentos de saúde em Pomerode 

Descrição  Existente  SUS Não SUS 

Cirúrgico 

Cirurgia Geral 5 5 0 

Ginecologia 4 2 2 

Ortopediatraumatologia 4 2 2 

Total 13 9 4 

Clínico  

Cardiologia 2 2 0 

Clinica Geral 15 7 8 

Nefrourologia 2 2 0 

Neonatologia 1 1 0 

Tipo de consumidor  Nº de unidades  

consumidoras  

Consumo total  

(kW/h)  

Representatividade  

no consumo  

Residencial 7.738 19.705.989 18,2% 
Industrial 547 73.010.077 67,3% 
Comercial 575 9.107.261 8,4% 

Rural 664 2.288.507 2,1% 
Poderes Públicos 78 829.772 0,8% 

Iluminação Pública 1 2.830.848 2,6% 
Serviço Público 13 665.621 0,6% 

Consumo Próprio 1 6.058 0,0% 
Total  9.617 108.444.133 100,0% 
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Pneumologia 2 2 0 

Total 22 14 8 

Cardiologia 2 2 0 

Clinica Geral 15 7 8 

Nefrourologia 2 2 0 

Neonatologia 1 1 0 

Pneumologia 2 2 0 

Total 22 14 8 

Complementar  

Unidade Isolamento 2 2 0 

Total 2 2 0 

Obstétrico  

Obstetrícia Cirúrgica 3 2 1 

Obstetrícia Clinica 4 3 1 

Total 7 5 2 

Pediatrico  

Pediatria Clinica 18 7 11 

Total 18 7 11 

Outras Especialidades  

Crônicos 1 1 0 

Total 1 1 0 

Total Clínico/Cirúrgico  35 23 12 

Total Geral Com Complementar  61 36 25 

Fonte: CNES – Ministério da Saúde, 2014. 

 

Quanto às demais unidades de saúde sob administração pública, o 

município possui 11 estabelecimentos, conforme tabela 14 e os 

estabelecimentos privados são 51 unidades entre elas, clinicas e consultórios, 

conforme declaração da Secretaria da Saúde (Anexo E). 
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Tabela 14 - Estabelecimentos de Saúde de Adestração  Publica (MS,SES e SMS 

Estabelecimentos De Saúde De Adestração Publica (Ms ,Ses E Sms)  

Centro De Atenção Psicosocial de Pomerode 

Secretaria Municipal de Saude de Pomerode 

Unidade de Saúde da Família Amanda Reinke 

Unidade de Saúde da Família Benedickt Wolleck 

Unidade de Saúde da Família Carlos Ramthun 

Unidade de Saúde da Família Dr Horst Wilhelm Bernhardt 

Unidade de Saúde da Família Jane Meri Siebert Fernandes 

Unidade de Saúde da Família Nelson Riemer 

Unidade de Saúde da Família Ricardo Jung 

Unidade de Saúde da Família Rosita Zimmer 

Unidade Sanitária Prefeito Alwin Klotz 

Fonte: CNES – Ministério da Saúde, 2014. 

 

3.8.2 Educação 

 
Segundo o Censo Escolar/INEP 2013 e Secretaria Estadual de 

Educação (2010), existem 29 escolas em Pomerode totalizando 6.321 

estudantes. Próximas a indústria estão às escolas EEB Noemi V. C. Schroeder, 

EEB Hermann Guenther e Centros de Educação Infantil Ruth Koch e Amália 

Gertrudes da S. Anders, conforme Anexo E. 

As matriculas estão distribuídas conforme a Tabela 16. Das 29 

instituições de ensino, 17 são municipais ofertando educação infantil, pré-

escolas, escolas de ensino fundamental (completo e incompleto), 04 unidades 

estaduais ofertando ensino fundamental e médio. As escolas particulares são 08 

unidades ofertando do maternal ao ensino fundamental, ensino médio e de 

educação especial (Tabela 15). Não existem universidades em Pomerode.  
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Tabela 15 – Escolas do Município de Pomerode no ano  de 2010.  

Estadual 

EEB JOSE BONIFACIO R FREDERICO WEEGE 146 CENTRO 

EEM ERWIN CURT TEICHMANN ROD SC 418 KM 9 10405 TESTO CENTRAL 

EEB PRES PRUDENTE DE MORAIS R PROF TANCREDO TASCA 257 TESTO REGA 

EEF TESTO CENTRAL ALTO R DOS ATIRADORES 5427 TESTO CENTRAL ALTO 

Municipal 

EBM OLAVO BILAC RODOVIA SC 418 10405 TESTO CENTRAL 

EBM DR AMADEU DA LUZ R HILDA A G VOLKMANN 400 TESTO ALTO 

ESC MUN RAULINO HORN R PRES COSTA E SILVA 9267 ALTO DA SERRA 

EM DR BONIFACIO CUNHA TESTO ALTO II 6575 TESTO ALTO 

CMEI PROF REIMAR EHLERT R REGA II 1437 TESTO REGA 

EEBM PROF VIDAL FERREIRA R LEOPOLDO BLAESE 170 POMERODE FUNDOS 

EEB MUN PROFº CURT BRANDES R HERMANN WEEGE 1222 CENTRO 

UNIDADE DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS R HILDOR EMMEL 68 CENTRO 

CEI MUN PROF NORA KRUEGER DALLMANN R PROF VIDAL FERREIRA 2720 POMERODE FUNDOS 

ESCOLA MUN RODRIGUES ALVES RIBEIRAO HERDT 679 RIBEIRAO HERDT 

CEIM PROF WALTRUT SIEWERDT R GUSTAV KOCH 66 TESTO CENTRAL 

EB MUN HERMANN GUENTHER R HERMANN GUENTHER 700 RIBEIRAO CLARA 

ESC MUN DR WUNDERWALD RIBEIRAO WUNDERVALD 3009 WUNDERWALD 

EBM ALMIRANTE BARROSO R MORRO STRASSMANN 1140 REGA I 

EEBM DUQUE DE CAXIAS RIBEIRAO AREIA 2050 RIBEIRAO AREIA 

CEI MUN RUTH KOCH R 15 DE NOVEMBRO 1125 CENTRO 

CEI MUN ROSA BORCK R GUSTAVO ZASTROW 69 TESTO REGA 

Privada 

CE NS DE FATIMA AV 21 DE JANEIRO 1470 CENTRO 

COOPERATIVA DE EDUCACAO DE PROFESSORES E 

ESPECIALISTAS RUA LUIZ ABRY 22 CENTRO 

CRECHE DOMICILIAR ELFI OTT PATERNO R ITAJAI 264 CENTRO 

CRECHE DOMICILIAR RUTH PRES COSTA E SILVA 1695 TESTO REGA 

ESC ESPECIAL CRIANCA ESPERANCA R ALBERTO SPREDEMANN 200 RIBEIRAO AREIA 

CRECHE DOMICILIAR MAGRIT VELTER RUA ALBERTO MASS 380 RIBEIRAO AREIA 

COLEGIO SINODAL DOUTOR BLUMENAU AV XXI DE JANEIRO 1180 CENTRO 

SENAI SC POMERODE RUA HEINRICH PASSOLD 130 CENTRO 

Fonte: SED, Cadastro Escolar 2010 
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Tabela 16. Distribuição das Matriculas por Grupo de  Unidades de Ensino em Pomerode  

Dependên
cia 

Matrícula Inicial  

Ed.Infantil Ensino 
Fundamental 

Ensino  
Médio 

Educaç
ão 

Profissi
onal 

(Nível  
Técnico

) 

EJA 
(presencial) 

EJA 
(semi-

presencial) 

Crech
e 

Pré-
Escola  

1ª a 4ª 
série e  
Anos 

Iniciais 

5ª a 8ª 
série e  
Anos  
Finais  

Funda-  
mental 2 

Médi
o2 

Funda
- 

menta
l 

Médio  

Estadual 0 0 0 42 919 0 0 0 0 0 

Municipal 581 590 1655 1374 0 0 0 0 120 0 

Privada 143 81 273 157 99 129 23 0 1 140 

Total 724 671 1928 1573 1018 129 23 0 121 140 
Fonte INEP 2014  - 1 Inclui os alunos do Ensino Médio Integrado e Ensin o Médio Normal/ Magistério 
2 Inclui os alunos da Educação de Jovens e Adultos I ntegrada à Educação Profissional 

 

O IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica de Pomerode 

em 2013 foi de 6,64. O indicador de aprendizado varia de 0 até 10 e quanto 

maior, melhor. Porém o 10 é praticamente inatingível - significaria que todos 

alunos obtiveram rendimento esperado. O IDEB em Pomerode vem melhorando 

com o passar dos anos considerando que em 2005 iniciou em 4,7. 

 Segundo dados do IBGE (2010), Pomerode possui uma população de 

27.759 habitantes. 

Buscando de se prever a quantidade de pessoas que necessitarão de 

atendimento, em especial na rede municipal de ensino, utilizou-se dados 

censitários do município de Pomerode, conforme a seguir: 
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Na tabela abaixo, apresenta-se um resumo da população com faixa etária (IBGE 

2010). 

 

DISTRIBUIÇÃO DA POPULAÇÃO POR SEXO, SEGUNDO OS GRUPOS DE IDADE (POMERODE 
2010) 

Faixa Etária 
Anos 

Nº. Pessoas 
Homem 

Homens   (%) Nº. Pessoas Mulheres (%) 
População 

Total 

100 0 0,0 0 0,0 0 

95 a 99 0 0,0 6 0,0 6 

90 a 94 4 0,0 27 0,1 31 

85 a 89 38 0,1 86 0,3 124 

80 a 84 110 0,4 146 0,5 256 

75 a 79 168 0,6 253 0,9 421 

70 a 74 289 1,0 380 1,4 669 

65 a 69 379 1,4 414 1,5 793 

60 a 64 531 1,9 545 2,0 1076 

55 a 59 648 2,3 653 2,4 1301 

50 a 54 848 3,1 851 3,1 1699 

45 a 49 971 3,5 996 3,6 1967 

40 a 44 1119 4,0 1080 3,9 2199 

35 a 39 1196 4,3 1124 4,0 2320 

30 a 34 1263 4,5 1227 4,4 2490 
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25 a 29 1346 4,8 1294 4,7 2640 

20 a 24 1255 4,5 1178 4,2 2433 

15 a 19 1080 3,9 1057 3,8 2137 

10 a 14 961 3,5 924 3,3 1885 

5 a 9 870 3,1 817 2,9 1687 

0 a 4 828 3,0 797 2,9 1625 

TOTAL: 13904 50,10% 13855 49,90% 27759 

 

 Segundo dados da Secretaria de Educação e Formação 

Empreendedora, no ano de 2015, o município possui 1.279 matrículas no Ensino 

Infantil (0 a 5 anos) e 3.226 matrículas no Ensino Fundamental (6 a 14 anos). 

 Considerando que a idade média dos trabalhadores pomerodenses se 

enquadra na faixa 20 a 59 anos de idade, teremos um total de 17.049 

trabalhadores. 

 Desse total, considerando a recomendação de maternidade/gestação 

na faixa etária 20 a 35 anos, extrai-se um total de 7.563 trabalhadores (44,3%). 

  Ainda segundo o IBGE temos: 

1.625 crianças em idade escolar “ensino infantil” (0 a 5 anos). 

3.572 crianças em idade escola “ensino fundamental” (6 a 14 anos). 

 Proporcionalmente, para os 400 novos empregos previstos na 

ampliação da Katêxtil, estima-se que serão necessárias: 

- 17 novas vagas para crianças em idade escolar “ensi no infantil” (0 a 5 

anos). 

- 37 novas vagas para crianças em idade escola “ensin o fundamental” (6 

a 14 anos). 

No entanto, deve-se considerar que a Katextil prevê a abertura de 400 

novos postos de trabalho ao longo de 10 anos, não acredita-se que esse 

prognostico possa afetar diretamente os equipamentos comunitários da área de 

influencia da industria.  

Outro fator a considerar é a parceria que a Katextil possui com o SESI 

para fornecer espaço físico e regime especial de trabalho, dispensando o 

colaborador por 40 minutos diário se ele desejar completar seus estudos na 
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modalidade de Educação de Jovens e Adultos, sendo que tudo isso acontece 

no local e horário de trabalho. 

A empresa também fornece transporte (casa - trabalho - casa) o que 

reduz a possibilidade dos colaboradores mudarem de domicilio para morar 

próximo a industria. 

Quanto aos filhos dos colaboradores, e a capacidade da demanda atual 

na área da Educação, o inciso V, art. 53 da Lei Federal nº 8069/90 que dispõe 

sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e o inciso VI, art. 2º, do Decreto 

Federal Nº 6094/07 dispõe que terá prioridade no atendimento a 

criança/adolescente que reside mais próximo à escola. 

Essa prioridade de atendimento é conhecida nas escolas como 

Zoneamento Escolar, onde defini-se qual o raio de abrangência de vagas de 

cada unidade escolar. Caso os pais optem em matricular seus filhos fora deste 

“Zoneamento Escolar” é necessário que haja vaga disponível, não sendo mais 

uma obrigação do poder público a oferta de vagas. No entanto, para o Ensino 

Fundamental, é importante destacar que é obrigatório e de direito público 

subjetivo (LDBEN 9394/96). 

 

3.9 MELHORAMENTOS PÚBLICOS PREVISTOS 

 

Segundo a Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente, através de oficio 

(Anexo F), estão previstos para a área de influência da indústria, obras a curto, 

médio e longo prazo. São elas: 

Construção da Quadra da EEBM Professora Noemi V.de C Schroeder, 

Construção da ponte na rua Atiradores e Pavimentação das Ruas Alfonso Koch 

e Ernst Klemann, além da implantação do sistema de captação de efluentes 

domésticos na Bacia B e pavimentação da Rua Atiradores.  

São obras que não irão influenciar diretamente a indústria ou seus 

colaboradores, mas que serão de grande importância para os residentes e 

usuários. 
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3.10 SISTEMA VIÁRIO DA ÁREA DE VIZINHANÇA INDIRETA DO 

EMPREENDIMENTO 

O Sistema Viário Básico do entorno da indústria, é composto pelas 

Rodovias SC - 421 e SC - 110 que possuem pavimentação asfáltica. Por outro 

lado, as Ruas 15 de Novembro, Luiz Abry e Rua 21 de Janeiro, possuem 

pavimentação em paralelepípedo. 

O sistema viário de Pomerode, apresenta uma configuração tipo grelha, 

com topografia plana, margeada pela Rio do Testo. As principais vias da Área 

de Vizinhança Indireta são as Ruas 15 de Novembro, Hermann Weege, Luiz 

Abry, Av. 21 de Janeiro, conforme Figura 52.  

No entanto, a rota de caminhões direciona este tipo de veículos para as 

Rodovias de entrada e saída da cidade de Pomerode, por isso, a pavimentação 

de paralelepípedo não sofre grandes interferências pelo peso dos caminhões, 

além de preservar o estilo germânico do município.  

Segundo o artigo 63 do Plano Diretor vigente (Lei Complementar nº 162), 

o sistema viário do município de Pomerode obedece a seguinte hierarquia: 

Rodovias : São vias com a função de conduzir, de forma expressa, o 

tráfego com origem e/ou destino fora do território do município.   

Vias Arteriais : São vias com a função de conduzir o tráfego nos percursos 

de maior distância internamente à área urbana do município. 

Vias Auxiliares e ou pista de aceleração : São vias paralelas e frontais 

às vias públicas com a função de facilitar o acesso às atividades lindeiras a essas 

vias.  

Vias Coletoras : São responsáveis pela condução do tráfego entre as vias 

locais e as demais vias hierarquicamente superiores do Sistema Viário Urbano.  

Vias Locais : São vias responsáveis prioritariamente ao acesso às 

atividades urbanas lindeiras e a condução de veículos em pequenos percursos.  

A indústria localiza-se na Rua 15 de Novembro (SC – 421) que, de acordo 

com o anexo II do Plano Diretor, está classificada como Rodovia. 
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Algumas cidades brasileiras de médio e pequeno porte sofrem graves 

consequências viárias em razão do tráfego de caminhões pesados passarem 

pelo anel periférico interno da cidade, causando grandes congestionamentos e 

conflitos no trânsito destas cidades. 

Pomerode, ainda com poucos habitantes e bastante espaço físico, deve 

pensar em uma nova via para desvio do tráfego de passagem, visando uma 

implantação a longo prazo, justamente afim de aliviar o tráfego de veículos 

pesados em áreas com adensamento populacional, prevendo e reservando os 

espaços para esta nova via. 

Os congestionamentos de tráfego vêm crescendo no tempo e no espaço. 

Se no passado eles se restringiam a alguns trechos da malha viária principal das 

médias e grandes cidades brasileiras, hoje eles afetam inclusive trechos da 

malha secundária.  

Na Tabela 17, apresentam-se os dados da frota veicular da cidade de 

Pomerode - SC. 

 

Tabela 17 - Frota veicular Cidade de Pomerode (Font e: IBGE)  

Variável Pomerode 

Automóveis 13.787 

Caminhões 674 

Caminhões-trator 213 

Caminhonetes 1.570 

Caminhonetas 863 

Micro-ônibus 29 

Motocicletas 4.335 

Motonetas 1.391 

Ônibus 98 

Tratores 52 

Utilitários 171 

 

Preocupando-se com os congestionamentos no horário de pico, e o 

crescente aumento da frota veicular, a Prefeitura de Pomerode vem investindo 
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na área de trânsito do município. Recentemente, foi criada a Gerência de 

Trânsito (Getran), que é vinculada à Secretaria de Planejamento e 

Desenvolvimento da Cidade (Seplan). Tem por objetivo fazer cumprir a 

legislação e as normas de trânsito no âmbito de suas respectivas atribuições, 

bem como planejar e executar as mudanças de trânsito no município.  

De acordo com os projetos governamentais previstos na área de 

influência do empreendimento ocorrerá a implantação do prolongamento da 

Avenida 21 de Janeiro com a Rodovia SC-421.  

Este prolongamento permanece como via arterial e faz ligação com a 

rodovia, próximo ao imóvel objeto do Estudo. Esta medida possui alguns efeitos 

positivos em relação ao empreendimento, pois auxiliará na distribuição do fluxo 

de veículos no local, e consequentemente, trará mais segurança aos 

colaboradores pedestres e ciclistas nos horários de entrada e saída da Indústria. 

Neste sentido, pela grande quantidade de bicicletas utilizadas no 

deslocamento diário da cidade, Pomerode vem entrando de vez na era da 

Mobilidade Urbana, e já conta com 15 Km de ciclofaixas implantadas. 

Outro fator importante para a utilização de ciclo faixas na cidade de 

Pomerode é a topografia plana da cidade, devendo o poder público criar novas 

malhas viárias e interligações, incentivando o uso deste modal de transporte. 

A ampliação da indústria, tem pouco reflexo no sistema viário da cidade, 

considerando que a mesma encontra-se em uma região consolidada 

industrialmente, às margens de uma Rodovia Estadual. Por não existir um Anel 

Periférico na cidade, é natural que juntando todas as indústrias da cidade, 

agregados aos movimentos de passagem pela cidade de Pomerode, estes 

deslocamentos acabem ocasionando aumento no volume de tráfego na cidade.. 

Conforme dito anteriormente, o acesso para a indústria já dispõe de uma 

faixa central de conversão, já há muito tempo consolidada no local, atendendo 

perfeitamente a empresa, bem como sua ampliação. 

Está apresentado no Anexo F, um parecer do DEINFRA, apontando 

Atestado de Viabilidade, caso a faixa de conversão venha a se tornar ineficiente 

ou atingir sua capacidade viária. 
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Figura 52. Mapa do Sistema Viário. Fonte Bio Assess oria Ambiental, 2015. 
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3.11 GERAÇÃO DE VIAGENS 
 

Em decorrência da ampliação da indústria, a circulação de automóveis e 

caminhões na área de influência do empreendimento deverá apresentar variação 

de volume. Por isso, buscando-se estimar o número de viagens atraídas, 

considera-se que a circulação de automóveis se dará preferencialmente, nos 

horários de pico, nos movimentos casa x trabalho x estudo, e vice-versa, ainda 

que, neste tipo de empreendimento, geralmente os movimentos de carga e 

descarga ocorrem fora do horário de pico. 

Os usos ou atividades ao se instalarem no Município de Pomerode serão 

classificados em categorias de polo gerador de tráfego definidas no Plano 

Diretor, que se dá de acordo com o número de vagas de estacionamento do 

empreendimento, conforme Art. 244:  

I - Baixo impacto: até 10 (dez) vagas de estacionamento;  

II - Médio impacto: de 11 (onze) a 50 (cinquenta) vagas de 

estacionamento;  

III - Alto impacto: acima de 51 (cinquenta e uma) vagas de 

estacionamento.  

Quanto às vagas de estacionamento, o projeto prevê 244 vagas para 

automóveis, 115 vagas de motos e 105 vagas de bicicletas para colaboradores, 

além de 34 vagas de estacionamento para visitantes, totalizando 278 vagas de 

estacionamento para automóveis, conforme Anexo A, enquadrando-se como 

gerador de tráfego de Alto Impacto. 

Para entrada e saída dos automóveis e caminhões na indústria, o acesso 

será no Km 03 da SC – 421, que já funciona com uma faixa central de conversão 

para entrada e saída da empresa. 

O projeto prevê uma área de 498,16m², que pode acomodar até 06 

caminhões ou ônibus/vans na área externa da empresa (antes da guarita). Em 

razão disto, não há um número real de quantos caminhões ou ônibus esta área 

pode acomodar, considerando as variações de tamanho de caminhões, 

carretas, ônibus e vans. 
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Assim, com a intenção de se avaliar o impacto do fluxo de veículos 

gerados na área do entorno do empreendimento, considerou-se apenas a área 

de ampliação para atração de viagens, considerando que o volume existente 

atualmente, já foram contabilizados nas contagens de tráfego. 

Considerou-se ainda neste estudo, como equivalência, que os ônibus e 

caminhões sejam considerados iguais a 3 automóveis cada, e as motocicletas 

igual a 0,33 veículos padrão cada, para transformação dos volumes em veículo-

padrão.  

Segundo informações da empresa, a indústria recebe atualmente em 

média 8 caminhões de transportes por dia, 05 caminhões de cavaco e 1 

caminhão de entulho por dia, totalizando 14 caminhões por dia (Acesso 

Controlado). 

Além destes 14 caminhões, a empresa possui frota própria, com acesso 

livre, gerando em torno de 8 viagens por hora. 

Segundo o Manual de Procedimentos para o Tratamento de Polos 

Geradores de Tráfego do DENATRAN, para uma edificação industrial, utiliza-se 

para obter o número médio de viagens atraídas no horário de pico ao 

empreendimento a seguinte fórmula: 

V = 0,545 * NF – 12,178, onde: 

V = número médio de viagens atraídas no horário de pico. 

NF = Número de Colaboradores (Somente da ampliação) = 400 

Portanto,  

V = 0,545 * NF – 12,178 

V = 206 viagens no horário de pico. 

Para a distribuição modal das viagens, considera-se: 

20% para caminhões 

20% para automóveis 

20% para motocicletas 

40% Transporte Coletivo. 
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Assim, tem-se: 

Caminhões = 206 * 20% 

Caminhões = 14 caminhões no horário de pico ou 42 veículos padrão no horário 

de pico – pico. 

Automóveis = 206 * 20%  

Automóveis = 42 veículos padrão no horário de pico.  

Motocicletas = 206 * 20%  

Veículos = 123 motocicletas no horário de pico, ou 41 veículos padrão no horário 

de pico.  

 

Transporte Coletivo (Ônibus) = 206 * 40%  

Transporte Coletivo = 27 ônibus no horário de pico, ou 81 veículos padrão no 

horário de pico.  

 

A previsão global de fluxos atraídos a indústria no horário de pico em 

virtude da ampliação, é de 14 caminhões, 42 automóveis, 27 ônibus e 123 

motocicletas, que aplicadas as equivalências, tem-se 206 veículos padrão no 

horário de pico. Este valor será utilizado para avaliação das capacidades em que 

foram realizadas as contagens na área de vizinhança do empreendimento.  

O número das vagas de estacionamento foram também utilizadas para 

o cálculo da faixa de acumulação necessária, de acordo com tabela do Manual 

do DENATRAN (CET), para um empreendimento com 278 (244+34) vagas de 

estacionamento, a previsão na acumulação é de 10 veículos padrão, ou seja, 

45,00 metros. 

O projeto prevê uma faixa de acumulação (Distância entra o alinhamento 

de meio fio e o portão de acesso ao pátio interno da empresa) de 

aproximadamente 50,00 metros, podendo acomodar até 11 veículos padrão, 

atendendo o Manual do DENATRAN. 

Naturalmente, caso ocorra algum imprevisto no acesso da empresa que 

comece a interferir no tráfego de passagem da SC – 421, os controladores da 
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portaria deverão intervir a acomodar os caminhões e veículos na área interna da 

empresa, que dispõe de grande pátio de manobras. Entretanto, deve-se 

considerar também que a grande maioria das cargas e descargas ocorrem fora 

do horário de pico. 

 

3.11.1 Veículos de Carga e Descarga na Fase de Impl antação 

 
 

Durante a fase de obras do empreendimento, certamente haverá um 

aumento no volume de tráfego de caminhões em razão da implantação do 

empreendimento, principalmente na etapa referente a terraplenagem, 

concretagem e instalação das estruturas. 

Para terraplenagem, serão necessários serviços de aterro no imóvel, 

estando previsto cerca de 17.989 m3 de aterramento. Desta forma deverão ser 

realizadas cerca de 1.799 viagens de caminhões nesta etapa da obra. 

Entretanto, considera-se este tipo de impacto como temporário, restrito 

a fase de obras e que vai sendo reduzindo gradativamente à medida que as 

obras forem avançando e finalmente concluídas. Cabe destacar ainda, que este 

tráfego não será adicionado ao tráfego estimado para fase de operação do 

empreendimento, podendo-se concluir que este tipo de veículo não causará 

impactos significativos na malha viária. 

 

3.11.2 Veículos de Carga e Descarga na Fase de Oper ação 

 
Para os caminhões, o projeto prevê uma área de 498,16m², que pode 

acomodar até 06 caminhões/carretas ou ônibus/vans na parte externa da 

empresa (antes guarita). Em razão disto, não há um número real de quantos 

caminhões ou ônibus esta área pode acomodar, considerando as variações de 

tamanho de caminhões, carretas e vans. 

Entretanto, os caminhões serão recepcionados na portaria da empresa 

e direcionados direto para as docas de carga e descarga da expedição. 
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A indústria atualmente recebe em média 08 caminhões de transportes 

por dia, 05 caminhões de cavaco e 1 caminhões de entulho por dia, devendo ter 

esta demanda aumentada, conforme simulação já apresentada, em virtude da 

otimização dos equipamentos e consequentemente maior capacidade de 

produção.  

Embora o projeto preveja a entrada e saída de caminhões junto com a 

entrada dos demais veículos, não deverá haver conflitos, uma vez que o acesso 

opera com uma faixa de conversão com boa capacidade viária, que tende a 

atender o empreendimento.  

 

3.11.3 Motocicletas  

 

No que se refere às motocicletas, o acesso está repete-se aos demais 

veículos, sendo conjunto aos veículos e saída de caminhões e automóveis, não 

devendo haver conflitos. O empreendimento dispõe de 115 vagas para 

motocicletas.  

3.11.4 Bicicletas 
 

O uso da bicicleta como meio de transporte é bastante importante para 

as cidades, pois evita os engarrafamentos e a poluição; e para seus usuários, 

por seu uso ser saudável e econômico, o que promove uma melhor qualidade de 

vida. O município de Pomerode cultiva o hábito de andar de bicicleta e prova 

disso é a criação da Lei Ordinária nº 1298/1996 de 27/06/1996, que institui A 

Semana da Bicicleta em Pomerode, que estimula a realização de competições, 

desfiles, passeios e outras atividades. Como estratégia de mobilidade urbana, o 

Plano Diretor do município, no artigo 100, estabelece que o transporte não 

motorizado será incentivado pela criação de ambientes seguros para o 

deslocamento a pé e por bicicleta, com a criação de rede de ciclovias que 

integrem as áreas do município. A implantação de bicicletários em edificações 

coletivas facilita o uso e a manutenção das bicicletas com segurança, 

estimulando ainda mais o seu uso. O projeto, prevê 105 vagas de bicicletas, 



 

 
135 

porém, a edificação está localizada na margem da rodovia SC – 421, a qual não 

conta com ciclovia e a calçada se encontra somente a partir do imóvel em direção 

ao centro da cidade em frente à indústria existente ou nas testadas dos imóveis 

particulares. A empresa já entrou com consulta junto ao DEINFRA para aumento 

de segurança no acesso (Anexo E) 

 

3.11.5 Pedestres 

 

Por se tratar de um empreendimento as margens de uma Rodovia 

Estadual, a SC – 421 a qual dispõe de passeio somente a partir do imóvel em 

direção ao centro da cidade e em frente à indústria existente ou nas testadas dos 

imóveis particulares. Nos demais trechos, há um espaço que se refere à faixa de 

domínio, dispondo de acostamento, que acaba se tornando uma área de 

caminhabilidade, mas ainda bastante precária e perigosa. A empresa já entrou 

com consulta junto ao DEINFRA para aumento de segurança no acesso, 

conforme Anexo E. 

 

3.11.6 Transporte Coletivo  

 
Conforme simulação já apresentado, a ampliação da empresa deverá 

gerar novas 27 viagens de ônibus para o Transporte Coletivo. O fácil acesso e a 

qualidade do transporte coletivo é um fator de grande importância para a cidade, 

pois facilita o deslocamento de seus moradores e faz com que se utilize menos 

o transporte individual privado, diminuindo principalmente o trânsito e a poluição 

atmosférica, aumentando consideravelmente a qualidade de vida da população. 

O sistema de transporte coletivo de Pomerode possui linhas interurbanas e 

urbanas. As linhas interurbanas conectam Pomerode diretamente aos 

municípios de Apiúna, Ascurra, Balneário Camboriú, Blumenau, Curitiba, 

Florianópolis, Gaspar, Itajaí, Jaraguá do Sul, Joinvile e São Paulo. As linhas 

urbanas percorrem o município e conectam bairros, empresas, e também com o 
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município de Blumenau. Como estratégia de mobilidade urbana, o Plano Diretor 

do município, no artigo 100, estabelece que:  

- O transporte interurbano na direção norte-sul será realizado ao longo 

do Eixo de Serviços (rua dos Atiradores e parte da Rua 15 de Novembro);  

- O transporte urbano deverá se dar preferencialmente ao longo dos 

Eixos Urbano 1 e 2 (Av. 21 de janeiro) e de Animação (15 de novembro).  

Sendo assim, verifica-se que a ampliação da industria estará bem 

servida pelo transporte público existente, já que a SC-421, a qual faz frente no 

imóvel, conta com as linhas de transporte urbano e interurbano, conforme Figura 

53. 

 As paradas de ônibus que se encontram mais próximas ao 

empreendimento: 

 - aproximadamente 100 metros até o ponto em frente à Industria 

existente, no mesmo lado da SC-421, sentido Centro; 

- aproximadamente 180 metros no lado oposto da SC-421, sentido 

Blumenau.  

Quanto à capacidade do transporte público de absorver o aumento da 

demanda de aproximadamente 400 colaboradores a mais ao longo de 10 anos, 

a empresa Volkmann declara viabilidade (Anexo F) e, se necessário, haverá 

ampliação de horários para atender a demanda gerada. Como consequência, 

haverá aumento da receita da empresa. Paralelamente, os horários são 

compatíveis com as entradas e saídas dos turnos de trabalho existentes nas 

empresas do Grupo Kyly.  

É importante destacar que a o Grupo Kyly, possui transporte próprio para 

colaboradores, sendo que a cada entrada/saída de turno, partem 4 ônibus, sendo 

2 para Pomerode e 2 para Blumenau. Segundo informações da empresa, a 

maioria dos trabalhadores utilizam o transporte público em seus deslocamentos 

diários. 

Como a empresa possui vários turnos de trabalho (Geral, 1º,2º e 3º 

turno), os ônibus não atingiram ainda sua capacidade máxima de lotação. Como 

o quadro de colaboradores será gradativo ao longo de 10 anos, caso haja a 
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necessidade, a empresa pode ampliar sua frota própria de ônibus, visando 

garantir o transporte de seus colaboradores. 
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Figura 53 – Mapa Do Transporte Coletivo 
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3.12 CONTAGENS DE TRÁFEGO 
 
Para obtenção de volumes atuais e projeções futuras, foram efetuadas 

contagens de veículos no cruzamento da Rua Hermann Ehlert x SC – 421, 

indicado na figura 54. As contagens foram realizadas nos dias 05 e 06 de Agosto 

de 2015, no período das 7h00min às 9h00min, sendo o horário de pico resultante 

das 7h00min às 8h00min. As contagens foram tabuladas a cada 15 minutos de 

pesquisa e classificadas por tipo de veículo (automóveis, ônibus e caminhões 

acima de 4 toneladas), onde para equivalência os ônibus e caminhões foram 

considerados iguais a 3 automóveis cada, fazendo assim a transformação dos 

volumes em veículo - padrão. As bicicletas, motocicletas e pedestres não foram 

incluídas nas contagens, pois estes volumes não causam impactos nos 

segmentos analisados. 

Os dados das contagens de tráfego encontram-se no Anexo F deste 

Estudo de Impacto de Vizinhança. Na Figura 55 são apresentados os resultados 

das contagens, para os movimentos do cruzamento no horário de pico. 

O ponto de contagem 01 (PC01), localizado no cruzamento da Rodovia 

SC – 421 x Hermann Ehlert, apresentou um volume de tráfego de 1.544 veículos 

padrão no horário de pico. Grande parte deste volume é do eixo da Rodovia SC 

– 421, que faz a ligação com o município de Blumenau e com a SC – 110, 

ligando-se a BR – 280. 

Percebeu-se durante a realização das contagens, que no período 

matutino, não ocorreram congestionamentos neste ponto, e o trânsito fluía de 

forma bastante satisfatória, sendo grande parcela do volume de tráfego, de 

trabalhadores que se deslocaram para seu local de trabalho no início da manhã. 
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Figura 54. Mapa de localização dos pontos de contag em do sistema viário. Fonte: Bio Assessoria, 2015. 
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Figura 55. Mapa de volume de trafego no horário de pico. Fonte Bio Assessoria, 2015. 
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3.13 SIMULAÇÕES DAS CAPACIDADES DOS CRUZAMENTOS E NÍVEIS DE 
SERVIÇOS  

 

Esta simulação visa estimar os volumes e as capacidades de tráfego e 

os níveis de serviço no segmento viário onde foi realizada a contagem de tráfego, 

projetando-se cenários com e sem a ampliação do empreendimento. Para 

simulação, foram considerados sete cenários ao longo do período de análise, 

considerando crescimento anual nos volumes de 3,0 % a partir dos volumes 

obtidos nas contagens no ano de 2015, utilizando-se a fórmula abaixo elencada: 

 

V = Vo x (1 + i) n – no , onde 

 

V = volume estimado; 

Vo = volume aferido nas contagens; 

i = taxa de crescimento (3%); 

n = ano de projeção desejado; 

no = ano aferição contagens (2015); 

 

Os cenários de simulação apresentam-se da seguinte maneira:  

a) Cenário atual (2015), sem ampliação do empreendimento; 

b) Cenário no Ano 1 (2017) com a ampliação do empreendimento; 

d) Cenário no Ano 1 (2017) sem a ampliação do empreendimento; 

e) Cenário no Ano 5 (2022) com a ampliação do empreendimento; 

g) Cenário no Ano 5 (2022) sem a ampliação do empreendimento; 

h) Cenário no Ano 10 (2027) com a ampliação do empreendimento; 

j) Cenário no Ano 10 (2027) sem a ampliação do empreendimento. 

 

Para o Ano 1 (2017), Ano 5 (2022) e Ano 10 (2027), com a ampliação do 

empreendimento, foram acrescentados volumes no ponto de contagem, a partir 

da consideração de que 206 veículos – padrão sejam gerados no horário de pico 

pela Ampliação. 
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Nesta simulação, considerou-se que os 100% (206 veículos padrão) 

cheguem ao empreendimento a partir da SC - 421, sendo 50% (103 veículos 

padrão) sentido Pomerode x Blumenau, e 50% (103 veículos padrão) sentido 

Blumenau x Pomerode. 

O Nível de Serviço (Ns) está associado às condições de operação da 

via, e é estabelecido em função da velocidade desenvolvida e da relação entre 

volume de tráfego e capacidade da via.  

NIVEL A: Condição de escoamento livre, com baixos volumes e alta 

velocidade. A densidade de trafego é baixa, e não há restrições de velocidade 

devido à presença de outros veículos.  

NIVEL B : Fluxo estável, com velocidades de operação restringidas pelas 

condições de trafego. Os motoristas possuem razoável liberdade de escolha da 

velocidade e tem condições de ultrapassagem.  

NIVEL C: Fluxo ainda estável, porém as velocidades e as 

ultrapassagens já são controladas pelo alto volume de tráfego. Portanto, muitos 

dos motoristas não têm liberdade de escolher faixa e velocidade.  

NIVEL D: Próximo à zona de fluxo instável, com velocidades de 

operação toleráveis, mas consideravelmente afetadas pelas condições de 

operação, cujas flutuações no volume e as restrições temporárias podem causar 

quedas substanciais na velocidade de operação.  

NIVEL E: É denominado também de nível de capacidade. Avia trabalha 

a plena carga e o fluxo é instável, sem condições de ultrapassagem.  

NÍVEL F: Descreve o escoamento forçado, com velocidades baixas, 

formando-se extensas filas que impossibilitam a manobra. Em situações 

extremas, velocidade e fluxo podem reduzir-se a zero. (PONTES FILHO, 1998). 

As análises que serão demonstradas, sobre a capacidade das vias do 

entorno do empreendimento foram baseadas em bibliografias específicas sobre 

o assunto e adotadas como referência o Highway Capacity Manual (HCM), 

Special Report 209/1985 e o Boletim Técnico da CET-SP (Companhia de 

Engenharia de tráfego da cidade de São Paulo). 

Através das contagens realizadas nos cruzamentos foi possível 

estabelecer os Níveis de Serviços para o segmento viário analisado, 
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considerando um fluxo sem congestionamento, com velocidades entre 60 e 80 

km/h. 

A avaliação do Nível de Serviço (NS) utilizada pelo presente estudo é o 

mesmo adotado pelo Highway Capacity Manual (HCM), divididos em seis níveis 

de serviço, variando de “A” a “F”, e serão determinados considerando a 

capacidade do cruzamento e o volume de tráfego por hora através da seguinte 

equação: 

 

Sendo: vt = volume de tráfego no horário de pico;  

              c = capacidade do cruzamento. 

 

A seguir, tem se uma planilha com as configurações para determinação 

dos Níveis de Serviço, Os níveis de serviço serão mostrados nos Quadro 01 - 

Avaliação da Capacidade dos Cruzamentos. 

 

VT/C 
Níveis de 

Serviço 

- de 0,25 A Bom 

0,26 a 0,50 B Bom 

0,51 a 0,70 C Regular 

0,71 a 0,85 D Regular 

0,86 a 1,00 E Ruim 

+ de 1,01 F Ruim 

Fonte: Highway Capacity Manual (HCM) 
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QUADRO 01 – AVALIAÇÃO DE CAPACIDADES VIÁRIAS E NÍVE L DE SERVIÇO
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Conforme o Quadro 01 – Avaliação de Capacidades Viárias e Nível de 

Serviço é importante deixar registrado que o Ponto de Contagem analisado, 

(cruzamento da SC-421 x Hermann Ehlert) operam atualmente em Nível de 

Serviço “C”.  

Para o ano de 2017, o Quadro de Avaliação de Capacidades aponta que 

o Ponto de contagem continuará operando em nível de Serviço “C”, com ou sem 

a implantação do empreendimento. 

Para o ano de 2022, o Ponto de Contagem analisado deve passar para 

o Nível de serviço “D”, independente da ampliação. 

No ano de 2027, o Ponto de Contagem analisado, deve passar a operar 

em nível de Serviço “D”.  

É importante destacar que no horizonte de análise de 10 anos, o quadro 

de avaliação de capacidades não apresenta saturação da capacidade dos 

segmentos, ou seja, quando a demanda estará acima da capacidade viária. 

Paralelamente, no horizonte de análise, o cruzamento não deverá atingir o Nível 

de Serviço “F”, o mais crítico, onde os congestionamentos tornam-se inevitáveis. 

Diante do exposto, e considerando uma futura ampliação, o projeto tem 

plena viabilidade de aprovação do ponto de vista viário. 

 

3.14 ANÁLISE DO NÍVEL DE PRESSÃO SONORA  

A poluição sonora existente em ambientes urbanos possui influência 

sobre o meio ambiente e a qualidade de vida dos seres humanos. Quando 

gerada em ambientes sociais e de trabalho, gera maior preocupação ao 

considerar que o dano auditivo dele decorrente é irreversível, e que a exposição 

produz outros distúrbios: orgânicos, fisiológicos e psicoemocionais, resultando 

em uma evidente diminuição da qualidade de vida e de saúde da população. 

Para conhecimento dos níveis de pressão sonora no local de ampliação 

da planta industrial antes do início da obra, foram realizados laudos com a 

utilização de um (01) “decibelímetro” (medidor de nível de pressão sonora). 
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Estas análises têm como objetivo subsidiar futuros monitoramentos de 

ruídos na fase de implantação e operação do empreendimento, servindo como 

referência do cenário anterior à construção. 

 

3.14.1 Metodologia 

 

O medidor de nível de pressão sonora da marca Instrutherm, modelo 

DEC-490, é portátil com uma saída USB (modelo DEC-490), microfone 

condensador de eletreto de ½” de diâmetro, sistema de armazenamento de 

dados, visor em cristal líquido e opções de leitura nas faixas de 30 a 80, 50 a 

100, 80 a 130 e de 30 a 130 decibéis nas escalas de compensação A ou C, e 

ainda ponderações de tempo fast (respostas a cada 200 ms) ou slow (respostas 

a cada 500 ms). 

Para esta avaliação, o equipamento estava com a opção de leitura entre 

30 e 130 dB, na escala de compensação A – dB [A] – e, no tipo de leitura “fast”; 

programado para registro de leituras com intervalo de 5 (cinco) segundos; 

posicionado a uma altura de 1,30 metros e afastado mais do que dois (02) metros 

de qualquer superfície refletora, conforme o estabelecido pela NBR 10151:2000. 

O IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis) conceitua poluição sonora como sendo o conjunto de todos os 

ruídos provenientes de uma ou mais fontes sonoras, manifestadas ao mesmo 

tempo num ambiente qualquer. 

A Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA Nº 

001/1990 estabelece que as medições dos níveis de ruído devam ser efetuadas 

de acordo com a NBR 10151:2000 da ABNT - Avaliação do Ruído em Áreas 

Habitadas visando o conforto da comunidade. A NBR 10152:1987 da ABNT fixa 

níveis de ruído compatíveis com o conforto acústico em ambientes diversos. 

Atendendo ao disposto no item 5.1, da NBR 10151:2000, não se realizou 

coleta em período caracterizado por interferências audíveis advindas de 

fenômenos naturais, tais como chuvas fortes, ventos fortes, trovões e/ou demais 

interferências.  
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Os níveis de pressão sonora equivalentes foram obtidos através do 

emprego da função descrita no Anexo A da NBR 10151:2000, que é apresentada 

a seguir: 

 

Onde: 

• Li  = nível de pressão sonora, em dB(A), lido em resposta rápida 

(fast) a cada 5 segundos, durante o tempo de medição do ruído; 

• N = número total de leituras. 

 

3.14.2 Pontos Amostrais 

 

A análise dos níveis de pressão sonora existentes foi atingida com base 

nas medições de ruído realizadas em campo, ao entorno do local do 

empreendimento, nos períodos diurno e noturno.  

 Foram definidos ao todo 03 (três) pontos amostrais, como mostra 

a  Figura 56, onde foram realizadas medições diurnas e noturnas, totalizando 05 

(cinco) amostras de níveis de ruído. A fim de diferenciar os períodos de análise, 

cada ponto recebeu a terminação D ou N. 

- Período diurno: pontos 01-D, 02-D e 03-D; 

- Período noturno: pontos 01-N e 02-N. 

 

A localização e as características dos pontos amostrais fundamentam as 

análises dos níveis de pressão sonora obtidos nas medições e são especificadas 

na Tabela 18. 
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Tabela 18 - Caracterização dos Pontos Amostrais. 

Pontos 

Amostrais  

Coordenadas Geográficas  
Logradouro/Referências 

Latitude Longitude 

#01 26°45'57.92"S 49°10'11.57"O 
Rodovia SC - 421, próximo ao extremo norte do terreno da 

empresa. 

#02 26°45'53.54"S 49°10'9.33"O 
Rodovia SC - 421, próximo ao extremo sul do terreno da 

empresa. 

#03 26°45'57.59"S 49°10'0.55"O 
Nos fundos do terreno, ao lado da Estação de Tratamento 

de Efluentes – ETE. 

Tabela 19 - Caracterização dos Pontos Amostrais. 

 



 

 

 
   150 

 
 

Figura 56 – Mapa de Localização dos Pontos Amostrai s. Fonte: Bio Assessoria, 2015. 
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3.14.3 Análise dos níveis de pressão sonora  

As medições dos níveis de pressão sonora realizadas no dia 27 de Julho 

de 2015, segunda-feira, originaram 1.500 registros, ou seja, 01 nível por segundo 

dentro de 05min de medição contínua em 5 amostras, cada amostra totalizando 

300 registros. Nos diferentes períodos foram identificados a freqüência, os níveis 

máximos e mínimos e calcularam-se os  LAeq de cada ponto amostral. 

 

 

3.14.3.1 Período Diurno 

As medições realizadas no período diurno totalizaram 900 registros e 

ocorreram entre os horários: 15h 32min às 16h 03min. 

Ponto Amostral #01-D 

 

O Ponto Amostral #01-D, localizado na Rodovia SC - 421, aproximado ao 

ponto extremo norte do terreno da empresa, foi analisado das 15h 32min às 15h 

37min e apresentou 61% dos níveis de ruídos entre 65 e 75 dB(A), justificados 

pelo trânsito médio de veículos na via. A Tabela 20 apresenta os níveis 

registrados e as porcentagens podem ser visualizas na Figura 57. 

Tabela 20- Níveis de ruído registrados no Ponto #01 -D. 

Data NPS Li 

   
27

 d
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15

h 
32

m
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 à
s 

15
h 

37
m

in
 

30 - 35 0 

35 – 40 0 

40 – 45 0 

45 - 50 0 

50 - 55 0 

55 - 60 15 

60 - 65 73 

65 - 70 92 

70 - 75 89 

75 - 80 28 

80 - 85 3 

85 - 90 0 

90 - 95 0 
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Figura 57 – Gráfico com a frequência dos níveis de pressão sonora identificados no 

Ponto Amostral #01-D. 

Os valores mínimo e máximo dos níveis de ruído coletados foram de 

Limax=56,1 dB(A) e Limin=84,2 dB(A), diferenciando-se em cerca de 28,1 dB(A). 

Com relação ao nível equivalente de pressão sonora, o valor real calculado foi 

LAeq= 71,68469081 dB(A). A Figura 58 apresenta os níveis sonoros 

relacionados ao LAeq real calculado. 

 
Figura 58 – Gráfico com os níveis de pressão sonora  identificados no Ponto Amostral 

#01-D em relação ao LAeq calculado. 
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Ponto Amostral #02-D 

 

Também localizado na Rodovia SC - 421, porém próximo ao extremo sul 

do terreno da empresa, o Ponto Amostral 2 apresentou 69% dos níveis de ruído 

anotados entre a faixa de 60 e 70 dB(A). Os níveis resultantes neste ponto 

originaram-se da movimentação de veículos pela via. A tabela 21 e a Figura 59 

mostram a medição detalhada. 

Tabela 21- Níveis de ruído registrados no Ponto #02 -D. 

Data NPS Li 
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30 - 35 0 

35 – 40 0 

40 – 45 0 

45 - 50 0 

50 - 55 0 

55 - 60 47 

60 - 65 109 

65 - 70 100 

70 - 75 40 

75 - 80 4 

80 - 85 0 

85 - 90 0 

90 - 95 0 

 
Figura 59 – Gráfico com a frequência dos níveis de pressão sonora identificados no 

ponto amostral #02-D. 
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Com base nos valores de pressão sonora obtidos, o maior registrado foi 

de Limax=77,9dB(A) e o menor Limin=56,2 dB(A). O cálculo do nível de pressão 

sonora equivalente (LAeq) resultou em aproximadamente 67dB(A). 

A Figura 60 apresenta os níveis de pressão sonora identificados no ponto 

em questão em relação ao LAeq real calculado.  

 
Figura 60 – Gráfico com os níveis de pressão sonora  identificados no Ponto Amostral 

#02-D em relação ao LAeq calculado. 

 
 

Ponto Amostral # 03-D 

 

Localizado nos fundos do terreno da empresa, ao lado da Estação de 

Tratamento de Efluentes – ETE, o Ponto Amostral #03-D foi analisado das 15h 

58min até 16h 03min. Dos 300 níveis de ruído identificados, 297 estiveram entre 

a faixa de 65 e 70 dB(A). Esta semelhança de valores justifica-se pelo constante 

funcionamento da ETE, percebido majoritariamente no local de amostragem. 

Desta forma, não foi realizada medição noturna neste ponto na Tabela 22 e na 

Figura 61 é possível verificar os resultados. 

 

 

30

40

50

60

70

80

90

0 50 100 150 200 250 300

N
ív

e
l S

o
n

o
ro

 (
d

B
)

Medições

Ponto #02 D

Nível de pressão sonora Laeq



 

 

 
  

 155 
 

 

 

Tabela 22- Níveis de ruído registrados no Ponto #03 -D. 

Data NPS Li 
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h 
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30 - 35 0 

35 – 40 0 

40 – 45 0 

45 - 50 0 

50 - 55 0 

55 - 60 0 

60 - 65 0 

65 - 70 297 

70 - 75 3 

75 - 80 0 

80 - 85 0 

85 - 90 0 

90 - 95 0 
 

 
Figura 61– Gráfico com a frequência dos níveis de p ressão sonora identificados no 

ponto amostral #03-D. 

Foram tabulados os valores máximo e mínimo de Li que se diferem em 

7dB(A): Limax=73,1dB(A) e Limin=66,1dB(A). Com o cálculo para o nível de 

pressão sonora equivalente real, obteve-se LAeq= 67,07450025. A Figura 62 faz 

uma comparativa entre os níveis anotados e o LAeq real.  
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Figura 62 – Gráfico com os níveis de pressão sonora  identificados no Ponto Amostral 

#03-D em relação ao LAeq calculado. 

 
3.14.3.2 Período Noturno 

 
As medições realizadas no período noturno totalizaram 600 registros e 

ocorreram entre os horários 20h 11min às 20h 28min, também no dia 27 de julho 

de 2015. 

 

Ponto Amostral #01-N 

 

O Ponto Amostral #01-N,  apresentou níveis de ruído semelhantes ao 

mesmo ponto no período diurno. Os níveis de pressão sonora justificam-se pela 

circulação de veículos na Rodovia SC - 421. O valor máximo registrado foi de 

81,8 dB(A), resultante da passagem de uma motocicleta, e o valor mínimo de 

50,5dB(A), o que configura o ruído natural do ambiente, sem a presença de 

veículos ou pessoas. A tabela 23 e a figura 65 apresentam a medição detalhada. 
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Tabela 23- Níveis de ruído registrados no Ponto #01 -N. 

Data NPS Li 
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30 - 35 0 

35 – 40 0 

40 – 45 0 

45 - 50 0 

50 - 55 14 

55 - 60 65 

60 - 65 75 

65 - 70 64 

70 - 75 65 

75 - 80 15 

80 - 85 2 

85 - 90 0 

90 - 95 0 
 

 
Figura 63– Gráfico com a frequência dos níveis de p ressão sonora identificados no 

ponto amostral #01-N. 

 

A Figura 64 ilustra a variação dos 300 níveis de pressão sonora 

registrados e compara-os ao nível equivalente calculado, LAeq= 

69,66131235_dB(A). 
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Figura 64– Gráfico com os níveis de pressão sonora identificados no Ponto Amostral 

#01-N em relação ao LAeq calculado.  

 

Ponto Amostral #02-N 

 

Os valores registrados no Ponto Amostral 2 também se justificam pelo 

trânsito de veículos na Rodovia SC - 421, que mostrou-se maior quando 

comparado ao período diurno. A tabela 24 e a figura 65 apresentam as medições 

e frequências. 

 

Tabela 24- Níveis de ruído registrados no Ponto #02 -N. 
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90 - 95 0 
 

 
Figura 65 – Gráfico com a frequência dos níveis de pressão sonora identificados no 

ponto amostral #02-N. 

 
O nível de pressão sonora equivalente calculado resultou em 

LAeq=69,17555837 dB(A) e a Figura 66 o compara aos 300 níveis registrados. 

Os valores máximo e mínimo foram, respectivamente, LiMax=79_dB(A)  e 

Limin=49,7 dB(A). 

 
Figura 66– Gráfico com os níveis de pressão sonora identificados no Ponto Amostral 

#02-N em relação ao LAeq calculado. 
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3.14.4 Conclusão 

 

Este estudo utiliza como padrão o NCA – Nível de Critério de Avaliação 

para a análise dos níveis de pressão sonora identificados. O NCA é apresentado 

na NBR 10151:2000, norma técnica que estabelece os níveis padrão de ruídos 

diurnos e noturnos para diferentes áreas. Já em situação de ausência de uma 

fonte sonora geradora de ruído, a mesma norma técnica considera como nível 

de pressão sonora o Lra - Nível de Ruído Ambiental. 

A presente análise integra um diagnóstico ambiental com ausência de 

uma fonte sonora como objeto de estudo, portanto considerará o ruído ambiental 

como a fonte de ruídos, possibilitando uma análise relacionável ao NCA. 

De acordo com a classificação da NBR 10151:2000, a área em que o 

empreendimento será inserido é classificada como “Área predominantemente 

industrial” por estar localizado, segundo o Plano Diretor de Pomerode, em um 

local destinado a “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”. Desta 

forma, segundo a NBR, os níveis de critério de avaliação desta área para os 

períodos são: diurno 70 dB(A) e noturno 60 dB(A). 

A Lei Complementar nº 162 de 12 de dezembro de 2008 de Pomerode 

estabelece padrões básicos de emissão de ruídos para as diferentes regiões do 

município e, para a localidade do empreendimento os níveis de ruídos permitidos 

para os períodos diurno e noturno são, respectivamente, 65dB(A) e 50dB(A).  

De acordo com os padrões acima comentados, constatou-se que o Ponto 

Amostral #1, localizado ao extremo norte do terreno da indústria, não se 

ultrapassa ambas as referências. Já os Pontos #2 e #3 ultrapassam o estipulado 

no Plano Diretor municipal, porém se mantém conforme a NBR 10.151 (Figura 

67). 
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Figura 67 – Gráfico dos níveis de pressão sonora em  relação ao NCA nos Pontos 

Amostrais diurnos. 

 
As perturbações sonoras no período diurno nos pontos #1 e #2 se 

configuram, basicamente, pelo fluxo de veículos na Rodovia SC - 421, dentre 

eles caminhões, ônibus, motocicletas e automóveis. Quando da ausência de 

veículos, o ruído se manteve em cerca de 56 dB(A), ou seja, o funcionamento da 

indústria não interfere na qualidade do ruído ambiental do local.  

Em relação ao Ponto #3, este reflete o ruído decorrente do funcionamento 

da Estação de Tratamento de Efluentes, localizada aos fundos do terreno do 

empreendimento, dentro das dependências da indústria. Porém este ruído não 

afeta a vizinhança de entorno, que dista no mínimo em 100 metros, devido a 

distância e a vegetação existente. 

Em relação ao período noturno, a figura 68 mostra que ambos os pontos 

amostrais encontram-se acima dos limites permitidos pela NBR e Prefeitura 

Municipal de 60 dB(A) e 50 dB(A), respectivamente.  
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Figura 68 – Gráfico - Níveis de pressão sonora em r elação ao NCA nos Pontos Amostrais 
noturnos. 

É possível afirmar que o trânsito de veículos na Rodovia SC – 421 foi o 

principal fator gerador de ruídos acima dos limites permitidos para o local no 

período noturno, pois a circulação de veículos se manteve durante todo o tempo 

de análise. Esta via é uma importante ligação entre Pomerode e a BR 470. 

Ainda, nota-se que o ruído do ambiente por si só extrapola o permitido 

pela legislação municipal de 50dB(A), pois diante da ausência de veículos na via, 

os níveis de ruídos atingiram entre 49 e 55 dB(A). 
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4 AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS SOBRE A VIZINHANÇA 

 

4.1 METODOLOGIA PARA IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS 

IMPACTOS  

 

O objetivo dos estudos de impacto de vizinhança é apresentar estudos 

e informações técnicas que identifiquem e avaliem os impactos de um 

empreendimento e suas atividades sobre o ambiente urbano e as atividades 

humanas da área de influência. Assim, é importante salientar que o Estudo de 

Impacto de Vizinhança não tem o intuito de avaliar os impactos decorrentes do 

adensamento populacional e do uso e ocupação do solo num raio maior de 

abrangência. Os impactos aqui descritos, não são considerados como 

“cumulativos” visto que esta análise cabe aos planejadores urbanos e a 

sociedade na aprovação dos planos diretores. 

O presente estudo utiliza o método Ad Hoc para avaliação dos impactos, 

por meio da realização de reuniões com o grupo de especialistas que fizeram 

parte do diagnóstico para o estudo de impacto de vizinhança. Estas reuniões da 

equipe para qualificação, análise e avaliação dos impactos, foram realizadas 

buscando diminuir a possibilidade de interferência subjetiva e pessoal no 

julgamento. 

O resultado da avaliação de impactos sobre a vizinhança está expresso de forma 

resumida na matriz apresentada na tabela 48, ao final do capitulo. 

 

4.1.1 Avaliação Qualitativa 

 

 Para a avaliação qualitativa os impactos foram divididos em dois 

grupos: 

 Impactos Reais: aqueles relacionados com o desenvolvimento 

normal da atividade, durante as fases de implantação e operação; 
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 Impactos Potenciais: são aqueles que não se espera que 

aconteçam; enquadram-se mais como risco de ocorrência do que propriamente 

um impacto. São situações emergenciais, com pouquíssimas chances de 

ocorrer. 

Quanto à significância dos impactos, segundo SANCHEZ (2006), o 

critério a ser utilizado para determinar se um impacto é ou não significativo deve 

basear-se na existência de medidas ou controles capazes de anular, mitigar ou 

compensar os impactos.  

Uma vez identificados os impactos significativos, os mesmos foram 

classificados de acordo com os seguintes atributos para a classificação dos 

impactos: 

 

 Natureza:  estabelece a natureza dos impactos (durante ou após a 

execução da obra), podendo ser: 

 Positivos , quando trazem algum benefício ou melhoram o aspecto 

ambiental e/ou socioeconômico; ou 

 Negativos , quando ocorrem alterações nos componentes físicos, 

bióticos e socioeconômicos; 

Nulos, quando a ocorrência do impacto é pouco significativa ou não se 

aplica diretamente 

 

 Fase de ocorrência: indica a fase de ocorrência do impacto, 

podendo ocorrer durante a implantaçã o, durante a operação  ou transgredir 

ambas as fases, ocorrendo na implantação e operação; 

 

Área de Abrangência:  trata da dimensão dos impactos, podendo ser: 

 ADA , quando ocorrem apenas no imóvel de implantação do 

empreendimento, ou Área Diretamente Afetada; 

 AVD, quando ocorrem na Área de Vizinhança Direta. 

AVI, quando ocorrem na Área de Vizinhança Indireta; 
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 Incidência: estabelece como a ação impacta o componente, 

podendo ser de forma: 

 Direta , quando o componente é alterado imediatamente em virtude 

da ação; ou 

 Indireta , quando a ação pode ou não alterar o componente; 

 

 Expectativa de ocorrência:  avalia-se a carência dos impactos 

determinando que possam ser 

 Certa, impactos inerentes à atividade modificadora do ambiente; 

 Incerta , impactos que dependem de uma combinação de fatores 

para se manifestar;  

 

 Prazo de duração: determina quanto tempo poderão ser 

observados os fenômenos, podendo ser: 

 Temporários , quando seus efeitos cessam pela recuperação 

natural ou pela ação das medidas mitigadoras a serem implementadas; 

 Permanentes , quando a alteração persiste ao longo do tempo; ou 

 Cíclicos , quando seus efeitos ocorrem de forma intermitente. 

 

 Reversibilidade:  classificam-se os impactos negativos como: 

 Reversíveis,  quando o componente pode retornar ao seu estado 

(em termos de qualidade) de antes da execução da ação; 

 Parcialmente reversíveis,  quando o componente pode retornar 

parcialmente ao seu estado (em termos de qualidade) de antes da execução da 

ação; ou 

 Irreversíveis,  quando o componente não retornará ao seu estado 

(em termos de qualidade) de antes da execução da ação. Para os impactos 

positivos não se faz necessário supor reversibilidade. 
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 Importância:  representa a análise das demais classificações 

descritas anteriormente, de modo a identificar a interferência em função da sua 

participação no conjunto analisado, podendo ser: baixa, moderada, ou alta. 

 

4.2 METODOLOGIA PARA IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS 

MEDIDAS AMBIENTAIS 

 

As medidas aqui propostas foram classificadas da seguinte forma: 

 

− Mitigadora: quando a ação resulta na redução dos efeitos do 

impacto negativo; 

− Controle: quando a ação objetiva (i) acompanhar as condições do 

fator afetado, de modo a validar a avaliação do impacto negativo identificado, 

e/ou a eficácia da medida mitigadora proposta para este impacto, e (ii) servir de 

subsídio para proposição de mitigação ou mesmo para aumento do 

conhecimento tecnológico e científico; 

− Potencializadora: quando a ação resulta no aumento dos efeitos 

do impacto positivo. 

− Compensatória: quando o dano não pode ser reparado 

integralmente in natura, fazendo-se necessária a compensação por meio de 

adoção de outras medidas, de cunho pecuniário ou não, ouvida a comunidade 

afetada e a critério do órgão licenciador. 

 

Procedimentos Metodológicos 

 

Para a proposição das medidas mitigadoras e potencializadoras foram 

considerados: (i) a avaliação dos impactos; (ii) os aspectos legais pertinentes à 

mitigação de cada fator afetado negativamente; (iii) os planos e programas 

governamentais que incluem a preservação ou conservação do fator afetado; (iv) 

as práticas atuais de mitigação e controle de impactos negativos de atividades 
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similares; (v) as práticas atuais de potencialização de impactos positivos; e (vii) 

a viabilidade econômica e logística de sua implementação, no contexto do 

projeto como um todo. 

Foram propostas ainda medidas de controle, para as quais não se aplica 

a classificação do caráter e da eficácia, uma vez que elas não atuam na 

prevenção ou correção do impacto. No entanto, o conhecimento obtido por ações 

de controle gera subsídios para que, no futuro, possam ser descobertas e/ou 

viabilizadas medidas mitigadoras, preventivas ou corretivas, de eficácia média a 

alta. 

Medidas de controle podem estar associadas à adoção de práticas 

operacionais ou mesmo à realização de monitoramentos ambientais (THERIVEL 

& MORRIS, 2001). É importante considerar que monitoramentos ambientais são 

complementos necessários à mitigação. 

As medidas de controle revestem-se de especial importância se forem 

consideradas como o único instrumento disponível e eficaz de comparação entre 

os impactos previstos no EIV e os impactos efetivos ao longo da implantação e 

operação do condomínio, permitindo uma avaliação da eficiência das medidas 

também previstas no EIV. 

É especialmente relevante mencionar que, internacionalmente, existe 

um consenso de que as melhores medidas mitigadoras devem envolver 

modificações no projeto, ao invés de focalizar a redução ou correção dos efeitos 

dos impactos diretamente nos fatores ambientais afetados (THERIVEL & 

MORRIS, 2001). 

Por fim, é importante que durante a fase de proposição das medidas, a 

avaliação considere que para as medidas serem efetivas, as propostas devem 

ser realistas, focadas e financiáveis, devendo ser, antes de tudo, viáveis do ponto 

de vista da sua implantação 
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4.3 AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS DO EMPREENDIMENTO SOBRE 

A VIZINHANÇA 

 

A construção de novos empreendimentos no ambiente urbano é fato 

ordinário nas cidades, no entanto essas novas implantações precisam considerar 

o inchaço das cidades no que diz respeito ao uso da infraestrutura urbana. Os 

processos de produção, estruturação e apropriação do espaço urbano devem ser 

previstos no plano diretor, no entanto, a interpretação destes processos, assim 

como o grau de alteração de seu encadeamento, pode variar com o dinamismo da 

cidade. Assim, para que a propriedade urbana cumpra sua função social, deve ser 

atendido o interesse coletivo, através das regras definidas no plano diretor e, os 

interesses privados, adequando o projeto com a maior rentabilidade possivel, 

dentro do regramento previamente definido na legislação em vigor. Cumpridos 

estes pré requisitos, é preciso avaliar os impactos positivos e negativos 

decorrentes da implantação do empreendimento, buscando a melhor forma de 

mitigação, potencialização ou compensação. 

A área para a instalação de uma indústria deve levar em consideração a 

viabilidade técnica e econômica, ou seja, se o local é estratégico para que 

empresas importadoras e exportadoras possam se implantar com facilidade e 

proximidades com grandes centros consumidores além de ter facilidade na 

obtenção de matéria prima produtiva e mão de obra qualificada. Precisa ter boa 

localização e facilidade de acesso, ou seja, precisa oferecer grandes áreas de 

expansão, com terrenos planos, se possível, e bom acesso aos meios de 

transporte. Além disso, precisa de um sistema de transporte público eficiente, 

uma vez que grande parte da mão de obra deve utilizá-lo em todos os períodos, 

dia e noite. Deve oferecer infraestrutura como energia elétrica de alta tensão 

para suportar o consumo destas indústrias, além de fornecimento de água 

tratada e rede de esgotos. As vias de acesso devem ser pavimentadas e com 

capacidade para suportar trânsito muito pesado durante o dia inteiro. E outro pré-

requisito importante é estar relativamente distante de áreas urbanas, 
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principalmente residenciais, para tentar reduzir o impacto ambiental e social dos 

diversos usos industriais que podem vir a se instalar. 

Nem todos esses pré-requisitos mencionados estão contemplados na 

área onde o Grupo Kyly está instalado, no entanto, o crescimento da indústria, 

tanto físico como econômico, foi acontecendo ao longo de seus 30 anos de 

história, até que alcançou o porte de uma grande indústria e que atualmente 

precisa se modernizar para continuar competitiva.  

Além disso, a área onde está localizada é considerada pelo município 

segundo o Plano Diretor Municipal como Macrozona Urbana de Indústria e 

Serviços com o objetivo de “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”. Também a Rua 15 de Novembro, acesso a indústria, é classificada 

como Eixo de Serviços, e possui boa capacidade de suporte para o trânsito. 

Segundo o Plano Diretor, tem como objetivo “consolidar o contorno Leste como 

via de passagem do eixo rodoviário; orientar usos que promovam a consolidação 

de comércio e serviços de grande impacto, otimizando a capacidade da via para 

o tráfego pesado gerado por empresas transportadoras, armazéns, transporte 

público, etc, respeitando as áreas de preservação ambiental”. Assim, a 

localização da indústria e sua ampliação torna-se viável econômica e 

logisticamente se for realizada anexa a indústria existente.  

Ainda quanto aos aspectos referentes ao meio ambiente natural, é 

importante destacar que o empreendimento está tramitando o processo de 

licenciamento ambiental para a ampliação junto a FATMA, conforme ANEXO H. 

O cumprimento dos requisitos ambientais para a ampliação da indústria serão 

seguidos conforme as solicitações da FATMA e certamente referem-se aos 

programas de controle e monitoramentos ambientais. 

Considerando que a ampliação da indústria ocorrerá num imóvel já 

antropizado e que os vizinhos imediatos são indústrias, comércio ou residentes 

que já conhecem a rotina da indústria e os impactos gerados por ela, é possivel 
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afirmar que a ampliação não irá acarretar alterações significativas no contexto 

local. 

A fase de ampliação/obras sempre é geradora de impacto, independente 

do porte do empreedimento. As etapas de ajustes do terreno e fundação e seus 

respectivos impactos negativos como o tráfego de veículos pesados, emissões 

sonoras e atmosféricas são notórios, no entanto, estes impactos terão caráter 

temporário, cessando no momento de finalização da fase de obra. Além disso, boa 

parte das obras de reforma e ampliação acontecerá no pátio interno da indústria, 

assim seu efeito negativo, não será propagado à vizinhança, sendo percebido 

principalmente pelos próprios colaboradores. 

De modo geral o empreendimento não acarretará grandes alterações em 

seu local de inserção devido à urbanização já estar consolidada, onde a 

infraestrutura existente conta com rede de energia elétrica e água e ruas 

pavimentadas. Quanto à coleta de resíduos comuns e recicláveis, a região é 

atendida, no entanto, a indústria não faz uso dos serviços públicos de coleta de 

resíduos. Já, o serviço de esgoto não abrange a área de localização do 

empreendimento, por isso todos os efluentes sanitários gerados, são tratados na 

estação de tratamento de efluentes da indústria. Desta forma, as alterações 

inevitáveis se restringem aos padrões existentes de ventilação, sombreamento e 

sistema viário conforme serão apresentados mais adiante. 

Importante resaltar aqui também, os benefícios gerados com as obras 

pretendidas. É notório que o objetivo fim dos investimentos a serem feitos, é criar 

condições de garantir o crescimento econômico da indústria a médio e longo prazo 

uma vez que o mercado de atuação exige uma indústria mais pontual, com um 

mix de produtos diversificados e com custos mais competitivos. 

Para tanto é preciso aumentar a eficiência do parque fabril, remodelando o 

fluxo e modernizando. No entanto, essas mudanças irão gerar benefícios 

diretos aos colaboradores e indiretos aos vizinhos e ao meio ambiente. A 

reforma e a ampliação irão garantir uma melhor distribuição das áreas que irá 

melhorar o fluxo de produção. A planta será constituída por uma área com 

canais de retorno de pó e de insuflamento de ar com controle de umidade, 
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reaproveitamento de calor, armazenados de produtos de forma tecnicamente 

condizentes para atender a demanda. A realocação e modernização dos 

equipamentos de utilidades como Caldeiras, Silos, ETE, Geradores e 

Subestação irão gerar ganhos no ambiente de trabalho e maior segurança para 

os colaboradores. Estas melhorias no projeto incluem aperfeiçoar a iluminação, 

ventilação e climatização, nivelamento do piso, redução das áreas molhadas 

que serão benefícios diretos aos colaboradores. Além disso, será criada uma 

área de convívio com jardins no meio da indústria, onde atualmente está a 

caldeira. A área de convívio com jardins, refere-se a uma área com piso de 

concreto coberto com grama sintética e cobertura elevada, para proporcionar 

ventilação e iluminação ao espaço.O mobiliário utilizado será específico para 

utilização de funcionários, como bancos e mesas. O paisagismo será com 

vegetação de baixo porte, vasos e pequenos canteiros.   

Indiretamente serão beneficiados também os vizinhos e meio ambiente, 

uma vez que os novos equipamentos a serem instalados, irão reduzir o consumo 

de energia elétrica, água e cavaco (caldeira), além de reduzir as emissões 

atmosféricas e melhorar a eficiência da ETE.  

No caso da caldeira, estima-se uma redução do consumo de Cavaco de 

72.000m³/ano atualmente, para 52.000m³/ano. A chaminé que hoje tem cerca de 

10 metros de altura terá 30 metros, dissipando melhor a emissão de gases e 

particulados, aumentando a dispersão. Os equipamentos, por serem mais 

modernos, serão mais eficientes e silenciosos e por estarem concentrados em 

uma única área de utilitários, terão melhor controle das emissões sonoras. 

Os impactos referentes à reforma e ampliação serão apresentados e 

avaliados individualmente conforme a seguir. 

 

4.3.1 Perda de Solo por Processos Erosivos  
 

Os processos erosivos ocorrem normalmente no ambiente, um 

exemplo é a erosão geológica responsável principalmente pela formação do 
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relevo e dos solos, no entanto a forma de erosão oriunda de processos ou 

consequências antrópicas não é desejável, devendo ser controlada, contudo 

ao movimentar o solo onde ocorre a aceleração do processo de erosão de 

forma indesejável.  

A perda de solo tem sido um dos principais fatores na redução da 

qualidade das águas superficiais (sedimentos), no assoreamento dos corpos 

hídricos e galerias pluviais. Esta perda tem início no impacto da gota da chuva 

sobre o solo (erosão entre-sulcos), causando o selamento superficial do solo, 

reduzindo assim a infiltração. No impacto da gota sobre o solo também há a 

desagregação de partículas alterando a fluidez da água aumentando assim 

sua capacidade e competência em transporte de sedimentos. Após a fase de 

erosão entre-sulcos, o escorrimento superficial, formado inicialmente, escava 

pequenos canais, esta fase é denominada de erosão em sulcos. 

No caso da ampliação, o solo pode ser carreado para o Rio do Testo 

que faz divisa com o terreno da indústria. Este impacto ocorrerá na fase de 

ampliação mediante a movimentação de terra para as escavações e aterros, 

reduzindo-se consideravelmente após esta etapa  

 

Tabela 25. Atributos do impacto: Perda de Solo por Processos Erosivos. 

Atributo Qualificação 

Natureza Negativa 

Fase de Ocorrência Implantação 

Área de Abrangência AVD 

Incidência Direta 

Expectativa de 
Ocorrência 

Incerta 

Prazo de Duração Temporário 

Reversibilidade Parcialmente reversível 

Importância Alta 
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Medidas Mitigadoras 

• Realização das obras de movimentação de terra em um período de 

baixa ou nenhuma pluviosidade; 

• As obras devem ser feitas considerando a proximidade com o curso 

d’água de modo a evitar o carreamento de solo para o corpo hídrico e 

consequentemente seu assoreamento; 

• Impedir a permanência de solo exposto por longos períodos, utilizando 

técnicas de cobertura provisórias como vegetação e/ou lonas plásticas. 

• Cobrir os caminhões de movimentação de terra com cobertura 

adequada. 

 

4.3.2 Alteração no padrão de escoamento e infiltraç ão de águas 

pluviais 

 

A alteração no escoamento das águas em superfície ocorre 

principalmente na movimentação de solo, que modifica as condições 

topográficas e os horizontes superficiais devido à retirada ou acúmulo de 

solo ou outros materiais, cuja magnitude pode modificar sensivelmente todo 

o processo de escoamento das águas precipitadas ou aflorantes, podendo 

interromper (represar), acelerar ou reduzir sua velocidade, concentrando ou 

dispersando as águas.  

As edificações e outras obras civis também podem modificá-lo, ao se 

comportarem como superfícies impermeabilizadoras e obstáculos ao fluxo 

natural. As consequências da alteração se traduzem por reflexos imediatos 

nos processos com os quais o escoamento superficial interage com mais 

intensidade, tais como a erosão pela água, escorregamento, movimentação 

das águas em subsuperfície e inundação.  

No entanto o que se nota atualmente nas áreas vizinhas ao imóvel 

da indústria é que o sistema de drenagem não suporta grandes volumes 

de água, havendo com isso o extravasamento do Rio do Testo causando 
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algumas inundações em períodos de maior pluviometria, como nos casos das 

enchentes de 2008 e 2011. 

 A implantação do projeto de captação de águas pluvias para uso na 

Indústria irá reter parte do excedente de águas geradas pela impermeabilização 

evitando assim o extravasamento para o entorno. A água será “armazenada” e 

utilizada no processo industrial, posteriormente tratada e liberada 

gradativamente, no curso hídrico. Também haverá redução do nível da água 

liberada no curso hídrico, considerando a evaporação da mesma. 

Assim, apesar dos impactos negativos de baixa significância, considerou-

se aqui os benefícios – impacto positivo – da instalação do sistema de captação 

de águas pluviais do empreendimento,visto que irá reduzir a coleta de água 

Ribeirão. 

 

Tabela 26. Atributos do impacto: Alteração no padrã o de escoamento de águas pluviais 

Atributo  Qualificação  

Natureza Positiva 

Fase de Ocorrência 
Implantação e 

Operação 

Área de Abrangência ADA 

Incidência Direta 

Expectativa de 

Ocorrência 
Certa 

Prazo de Duração Permanente 

Reversibilidade Irreversível 

Importância Moderada 

 

Medidas Potencializadoras 

 

Além dos benefícios já citados, pela ampliação do empreendimento e 

implantação do sistema de captação de águas pluviais, serão adotadas 

medidas ambientais para mitigar os impactos negativos de baixa 

significância: 
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• Preservação e recuperação da cobertura vegetal da APP de modo a 

favorecer a infiltração das águas pluviais e manter boas condições de 

recarga do aquífero; 

• Rápida remoção de materiais acumulados resultantes das obras de 

escavação e movimentação de solo; 

• Implantação de obras de drenagem, de proteção superficial e de 

contenção no decorrer da implantação da ampliação; 

• Ampla divulgação da audiência pública por meio de publicações em jornal, 

fixação de faixas de divulgação, veiculação de propaganda em rádio local, 

entre outros, às expensas do empreendedor.  

 

4.3.3 Melhoria da qualidade da água de corpos hídri cos 

 

Enquadra-se como de natureza positiva pela redução da captação de 

águas para o processo industrial uma vez que será feito a coleta de água de 

chuva que poderá complementar a demanda de água e pela substituição da 

ETE por um equipamento mais moderno e eficiente. A descarga hídrica no 

curso d’água após uso industrial é atualmente monitorada e está dentro dos 

parâmetros legais, no entanto deverá melhorar com o novo equipamento.  

Tabela 27. Atributos do impacto: Melhoria da qualid ade da água de corpos hídricos 

Atributo  Qualificação  

Natureza Positiva 

Fase de Ocorrência Operação 

Área de Abrangência ADA e AVD 

Incidência Direta 

Expectativa de Ocorrência Certa 

Prazo de Duração Permanente 

Reversibilidade Parcialmente reversível 

Importância Alta 
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Medidas Potencializadoras 

 
Para que esse impacto realmente seja positivo é necessário e considerando 

que o plano diretor municipal, atividades que emitam efluentes líquidos 

potencialmente poluentes são consideradas como critério de incomodidade 2 , 

por isso precisam de medidas mitigadoras 

 
• Modernização da estação de tratamento de efluentes; 

• Instalação do sistema de captação de águas pluviais 

• Monitoramento periódico da qualidade dos corpos hídricos 

influenciados pelo empreendimento e dos efluentes produzidos pela 

indústria. 

 

4.3.4 Recuperação ambiental em APP  

 

A recuperação da vegetação de APP ocorrerá como medida 

compensatória, mas constitui-se como um impacto positivo uma vez que a 

vegetação da APP’s encontra-se degradada e descaracterizada. Com a 

recuperação haverá o enriquecimento florestal por meio do plantio de 

espécies nativas. Esta recuperação ambiental tende a restabelecer os 

corredores naturais de biodiversidade e criar áreas de pouso e descanso para 

a avifauna, podendo ainda restaurar a presença de demais espécies da fauna 

de pequeno porte. O plantio de árvores em terrenos particulares aliados a 

arborização das ruas e praças públicas, favorece sobremaneira a 

colonização de fauna típica considerando a existência de áreas com 

remanescentes de mata nativa nas morrarias do entorno da indústria. O 

principal aspecto a se considerar acerca deste impacto positivo é sobre 

as áreas com remanescentes vegetacionais nativos, que sofreram um 

adensamento com espécies de ocorrência natural, além de recuperação 
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ambiental da mata ciliar que desde antes da instalação da indústria sempre 

foi pouco significativa como é possível ver nas fotos históricas apresentadas 

no capitulo 2.  
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Tabela 28. Atributos do impacto: Recuperação ambien tal em APP 

Atributo  Qualificação  

Natureza Positiva 

Fase de Ocorrência Operação 

Área de Abrangência ADA e AVD 

Incidência Direta 

Expectativa de Ocorrência Certa 

Prazo de Duração Permanente 

Reversibilidade Parcialmente reversível 

Importância Alta 

 

Medidas Potencializadoras 

 

A recuperação de áreas de preservação permanente, aqui classificada 

como um impacto positivo promove a recuperação dos recursos vegetais não 

apresentando, portanto, ações mitigadoras e compensatórias, e sim a 

possibilidade de potencializar seus efeitos sobre o ecossistema da ADA, para 

isso recomenda-se: 

• Realização de um PRAD para Áreas de Preservação 

Permanente; 

• Monitoramento da fase de recuperação que compõe o PRAD; 

• Revegetação e enriquecimento florestal com espécies nativas 

visando à recuperação das áreas degradadas, principalmente em locais 

suscetíveis a processos erosivos; 

 
4.3.5 Perturbação da vizinhança com o aumento dos n íveis de 

ruídos 

Os níveis de ruído durante a fase de ampliação da indústria serão 

decorrentes da utilização de maquinários pesados para as obras. Porém, não 

serão ocasionados efeitos maléficos significados, visto que o ruído ambiental 

por si só já ultrapassa o disposto pela legislação municipal de Pomerode. 
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 Este fato não altera a necessidade de que os ruídos a serem 

gerados na fase de implantação do empreendimento devem estar dentro dos 

limites estipulados pela Lei Municipal nº 162/2008 que permite 65 decibéis 

diurnos e 50 decibéis noturnos, por ser mais restritiva que a NBR 10:151 – 

Acústica, que permite 70 decibéis para o período diurno e 60 decibéis para o 

período noturno. 

 

Tabela 29– Atributos do impacto perturbação da vizi nhança com o aumento dos níveis 
de ruídos na fase de implantação. 

Atributo  Qualificação  

Natureza Negativa 

Fase de Ocorrência Implantação 

Área de Abrangência AVD 

Incidência Direta 

Expectativa de Ocorrência Certa 

Prazo de Duração Temporária 

Reversibilidade Parcialmente Reversível 

Importância Alta 

 

Medidas Mitigadoras 

As medidas mitigadoras visam amenizar os ruídos produzidos. 

• Manutenção periódica dos equipamentos utilizados na obra; 

• Lubrificação e silenciadores conforme especificação do fabricante; 

• Para os colaboradores em atividade direta, solicitar o uso de EPI como  

o protetor auricular conforme intensidade do ruído produzido pelo 

equipamento operado, caso não haja forma de enclausuramento do mesmo; 

• Implantação de tapumes nos limites do canteiro de obras. 

Durante a fase de operação, a origem dos ruídos será advinda do 

funcionamento do maquinário envolvido no processo produtivo de corte e pré-

confecção, dos geradores de energia e da caldeira.  
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Tabela 30– Atributos do impacto perturbação da vizi nhança com o aumento dos níveis 
de ruídos na fase de operação. 

Atributo  Qualificação  

Natureza Negativa 

Fase de Ocorrência Operação 

Área de Abrangência AVD/ADA 

Incidência Direta 

Expectativa de Ocorrência Certa 

Prazo de Duração Cíclico 

Reversibilidade Parcialmente Reversível 

Importância Moderada 

 

Medidas Mitigadoras 

• Manutenção periódica do sistema atenuador de ruído que será utilizado 

na sala de geração de energia; 

• Enclausuramento de máquinas e equipamentos que emitam ruído em 

excesso; 

• Realização de medições de ruído periódicas ao entorno da indústria para 

conferir os níveis de ruído emitidos; 

• Para os colaboradores em atividade direta, solicitar o uso de EPI como o 

protetor auricular conforme intensidade do ruído produzido pelo equipamento 

operado, caso não haja forma de enclausuramento do mesmo. 

 

4.3.6 Distúrbios à avifauna 
 

Os distúrbios a avifauna serão decorrentes da emissão de ruídos e 

ocorrerão na fase de implantação do empreendimento objeto deste estudo. 

As perturbações poderão proporcionar a fuga das espécies sensíveis ao ruído 

emitido, bem como acarretar em interferências em seu ciclo reprodutivo.  
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Tabela 31 – Atributos do impacto distúrbios a avifa una na fase de implantação. 

Atributo  Qualificação  

Natureza Negativa 

Fase de Ocorrência Implantação 

Área de Abrangência AVD 

Incidência Direta 

Expectativa de Ocorrência Incerta 

Prazo de Duração Temporário 

Reversibilidade Parcialmente Reversível 

Importância Moderada 

 

Medidas Mitigadoras 

• Controle da emissão de ruídos; 

• Plantio de espécies nativas e frutíferas ao longo do empreendimento, na 

área de APP. 

 

4.3.7 Emissão de Poluição Atmosférica 

Segundo o plano diretor municipal, atividades que emitam poluente 

atmosféricos tóxicos ou particulados são consideradas como critério de 

incomodidade 2, por isso precisam de medidas mitigadoras. O diagnóstico 

das condições climáticas e meteorológicas da área do empreendimento 

relacionada à direção e velocidade dos ventos demonstrou que estes são 

predominantemente ventos nordeste durante o verão e outono e de ventos 

leste na primavera. A baixa velocidade do vento na região age de forma 

favorável para não ocorrer grande dispersão de material particulado sólido 

para outras localidades, não havendo prejuízo às regiões circunvizinhas, 

porém pode haver a ocorrência de ventos com velocidades mais elevadas 

com maior dispersão de material particulado.  

As fontes de emissões atmosféricas podem ocorrer na fase de reforma 

e ampliação, assim como na operação da indústria. No entanto, somente na fase 
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de obras se caracterizarão como novidade para a vizinhança, uma vez que as 

emissões da fase de operação já acontecem e irão ter ganhos relacionados a 

mudança da caldeira. 

Assim, por conta da dispersão desse material particulado da construção 

civil, é preciso que haja cuidados na realização de obras de terraplenagem e 

reforma/ampliação. 

 

Fase de reforma/ampliação 

 

Este impacto será causado principalmente pelos veículos utilizados na 

fase de obras, movimentação de solo e estaqueamento das edificações.  

Além da emissão de gases poluentes devido à circulação de veículos e 

máquinas utilizadas na construção civil, durante a fase de implantação, 

considera-se para este impacto a possível suspensão de poeira proveniente da 

movimentação de terra. A baixa intensidade da velocidade do vento que incide 

normalmente na região age de forma favorável, pois reduz a dispersão de 

material particulado em suspensão para a vizinhança, reduzindo o carreando de 

poeira para mais longe, quase que limitando aos limites do imóvel.  

Quanto à emissão de gases pelo escapamento dos veículos e 

maquinário envolvido nas obras, a dispersão de poluentes é limitada, pois cresce 

até o momento em que se atingir o limite da geração de tráfego com a 

consolidação do empreendimento, decrescendo com a melhoria da tecnologia 

aplicada aos veículos automotores quanto à produção de gases, uma vez que a 

nova frota, por legislação federal precisa possuir catalizadores. 
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Tabela 32.Atributos do impacto: Poluição Atmosféric a 

Atributo  Qualificação  

Natureza Negativo 

Fase de Ocorrência Ampliação 

Área de Abrangência AVD 

Incidência Direta 

Expectativa de 

Ocorrência 
Certa 

Prazo de Duração Temporário 

Reversibilidade Reversível 

Importância Moderada 

 

Medidas Mitigadoras 

 

• Umedecimento do solo exposto nos períodos de ausência de 

precipitação, com águas pluviais anteriormente armazenadas; 

• Revestimento de porções internas do canteiro de obras com brita 

e/ou instalação de um sistema para lavação de rodas no portão de saída dos 

caminhões;  

• Limpeza da rodovia,caso ocorra carreamento do solo 

• Cobrir os caminhões envolvidos no transporte de terra e material 

exposto passível de dispersão; 

• Na contratação dos caminhões envolvidos com a obra exigir das 

empresas a manutenção preventiva da frota com a realização da inspeção e 

manutenção dos veículos. 

• Realização da inspeção e manutenção dos veículos utilizados 

durante a instalação do empreendimento. 
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Fase de operação 

 

Na fase de operação as emissões atmosféricas também se referem à 

emissão de gases dos veículos que fazem o transporte de entrada de insumos 

e saída de produtos para o consumidor final ou para as confecções terceirizadas.  

Da mesma forma, como já citado, a dispersão de poluentes dos 

escapamentos é limitada, pois cresce até o momento em que se atingir o limite 

da geração de tráfego com a consolidação da indústria, decrescendo com a 

melhoria da tecnologia aplicada aos veículos automotores quanto à produção de 

gases, uma vez que a nova frota, por legislação federal precisa possuir 

catalizadores. 

As emissões atmosféricas típicas do processo industrial são 

provenientes da caldeira que gera vapor com a queima de Cavaco.  

Com a instalação da nova caldeira, haverá aumento da eficiência, e  

como já comentado anteriormente, haverá redução do consumo de Cavaco de 

72.000m³/ano atualmente, para 52.000m³/ano. A chaminé que hoje tem cerca de 

10 metros de altura terá 30 metros, A chaminé que hoje tem cerca de 10 metros 

de altura terá 30 metros, dissipando melhor a emissão de gases e particulados, 

aumentando a dispersão. Assim o impacto de emissões atmosféricas para fase 

de operação, apesar de ser negativo, possui uma redução considerável de seu 

impacto com a substituição do equipamento. 

Assim como já acontece atualmente, comprovado pelo monitoramento 

das emissões atmosféricas, as máximas concentrações emitidas pela chaminé 

da caldeira, ficarão dentro dos limites do empreendimento, atendendo as 

normativas. 

  



 

 

 
  

 186 
 

 

Tabela 33. Atributos do impacto: Emissões Atmosféri ca 

Atributo  Qualificação  

Natureza Negativo 

Fase de Ocorrência Operação 

Área de Abrangência AVD 

Incidência Direta 

Expectativa de 

Ocorrência 
Certa 

Prazo de Duração Cíclico 

Reversibilidade Irreversível 

Importância Baixa 

 

Medidas Mitigadoras 

 

• Para os caminhões envolvidos com o frete dos insumos e no 

despacho de produtos, exigir das empresas a manutenção preventiva da frota 

com a realização da inspeção e manutenção dos veículos. 

• Seguir as definições do licenciamento ambiental quanto aos 

programas de controle de emissões atmosféricas. 

• Manutenção e limpeza preventiva dos filtros do sistema de 

climatização para garantia a qualidade do ar dentro da indústria 

• Substituição da caldeira existente por equipamento mais moderno 

e eficiente com chaminé maior. 

 

4.3.8 Alteração do Padrão de Insolação e Sombreamen to do 
Entorno 

 

Conforme desenvolvido nas análises no corpo do estudo, o baixo gabarito 

da edificação, quando comparado , por exemplo, a um edifício residencial em 

altura, pouco irá interferir na alteração do padrão de insolação e sombreamento 

da vizinhança. As simulações comprovaram que, com exceção de momentos 
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singulares do ano, as projeções de sombra geradas pelas edificações em análise 

não irão interferir em outras edificações vizinhas além das relações já 

consolidadas no entorno. 

 As fachadas dos edifícios também interferem no padrão de insolação da 

vizinhança, no que diz respeito à reflexão por elas geradas em função de áreas 

envidraçadas e utilização de cores claras como revestimento. A prevenção deste 

fenômeno é importante, pois elevados índices de reflexão podem gerar 

ofuscamentos sobre o espaço urbano. 

Ainda a respeito das fachadas, estas tendem a absorver parte da radiação 

solar na forma de calor, repassando este para o ambiente urbano, 

potencializando a formação de ilhas de calor, especialmente tratando-se de 

edifícios com grandes áreas de fachada. 

O impacto trará alterações já durante a construção do empreendimento, 

à medida que este passe a conformar um volume significativo na paisagem e 

que sejam feitas intervenções no perfil do terreno. 

 

Tabela 34 – Atributos do impacto: Alteração do Padr ão de Insolação e Sombreamento do 

Entorno. 

Atributo Qualificação 

Natureza Negativa 

Fase de Ocorrência Operação 

Área de Abrangência AVD 

Incidência Direta 

Expectativa de 
Ocorrência 

Certa 

Prazo de Duração Permanente 

Reversibilidade Irreversível 

Importância Moderada 
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Medidas Mitigadoras 
 
• Utilização de cores não muito claras nas fachadas de modo a reduzir as 

reflexões para a vizinhança imediata e possíveis situações de desconforto por 

ofuscamento; 

• Manter sob proteção a vegetação próxima para reduzir a absorção de 

calor e controlar os efeitos de ofuscamento para a vizinhança. 

 

4.3.9 Alteração do Padrão de Ventilação do Entorno 
 

Da mesma forma como para as dinâmicas de insolação e sombreamento, 

o baixo gabarito da edificação pouco irá modificar o padrão de ventilação da 

vizinhança. Apenas nas circulações internas do empreendimento, os ventos 

terão certa dificuldade em penetrar devido as longas extensões dos galpões. 

 

Tabela 35 – Atributos do impacto Alteração do Padrã o de Ventilação do Entorno. 

 

 
Medidas Mitigadoras 
 
• Manter as aberturas da edificação livres, de modo a não obstruir a 

passagem dos ventos pelas circulações intermediárias aos galpões. 

 

 

Atributo Qualificação 

Natureza Negativa 

Fase de Ocorrência Operação 

Área de Abrangência AVD 

Incidência Direta 

Expectativa de 
Ocorrência 

Certa 

Prazo de Duração Permanente 

Reversibilidade Irreversível 

Importância Moderada 
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4.3.10 Expectativa da Comunidade em Relação ao 
Empreendimento 

 

Como parte de um processo comum, o surgimento de novos elementos 

no território urbano sempre despertam a curiosidade, o interesse e mesmo 

questionamentos e a estranheza da população quanto ao objeto e seu impacto 

sobre a cidade, sejam estes positivos ou negativos. 

Em um primeiro estágio é comum despertar-se a curiosidade da 

população, que busca informar-se quanto à natureza da intervenção no terreno 

e as características, principalmente físicas, que esta virá a ter. 

A região da ampliação da indústria é uma área caracterizada por poucos 

moradores, mas existe uma grande circulação de pessoas já que a rodovia é um 

dos principais acessos ao município. 

No entanto, como as obras vão acontecer no pátio interno da indústria 

pouco chamará a atenção dos transeuntes. Ainda assim, o cenário das obras 

que é um impacto negativo, no entanto com evolução da obra e as edificações 

sendo finalizadas, o aspecto geral melhora consideravelmente e na consolidação 

total, com a planta industrial em operação, tem-se a mudança para uma 

perspectiva positiva uma vez que as novas edificações e a pavimentação, torna 

o local limpo e com aspecto renovado. Considerando o tempo limitado de obras, 

o impacto é predominantemente positivo. 

  

Tabela 36. Atributos do impacto: Expectativa da Com unidade em Relação ao 

Empreendimento. 

Atributo Qualificação 

Natureza Positiva 

Fase de Ocorrência Implantação 

Área de Abrangência AVD 

Incidência Direta 

Expectativa de 

Ocorrência 
Certa 
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Prazo de Duração Temporária 

Reversibilidade 
Parcialmente 

Reversível 

Importância Moderada 

 
 
Medidas Mitigadoras 
 
• Disponibilizar à população interessada informações esclarecedoras 

quanto à duração das obras, etapas, cronogramas, perfil e qualificação da mão 

de obra que será contratada, dados sobre a caracterização do empreendimento 

e impactos previstos a fim de não incentivar falsas expectativas e processos de 

mudança desnecessários. 

•  A ampla divulgação da audiência pública por meio de publicações em 

jornal, fixação de faixas de divulgação, veiculação de propaganda em rádio local, 

entre outros, às expensas do empreendedor 

4.3.11 Alteração do Cenário Local 
 

A presença dos novos volumes e das readequações a serem executadas 

no empreendimento serão percebidas basicamente por usuários da Rua 15 de 

Novembro, que passarão a identifica-las especialmente no período de 

implantação. 

Como trata-se de um terreno localizado em área de baixa vitalidade e 

mesmo ocupação urbana como visto, o impacto sobre o cenário local será 

mínimo. Maior será a percepção de moradores sobre veículos e colaboradores 

da empresa que passarão a circular pelo local, do que do edifício propriamente 

dito. 

No período da construção, os novos edifícios começam a conformar seus 

volumes e destacar-se pelo cenário de obras. Nesta etapa, impactos negativos 

são diagnosticados principalmente pelo aspecto inacabado da fase de 

construção, com materiais aparentes, corpo projetado ainda não finalizado. 
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Tabela 37 – Atributos do impacto Alteração do Cenár io Local na fase de implantação. 

 
Atributo Qualificação 

Natureza Negativa 

Fase de Ocorrência 
Implantação e 

Operação 

Área de Abrangência AVI 

Incidência Direta 

Expectativa de 

Ocorrência 
Certa 

Prazo de Duração Temporário 

Reversibilidade 
Parcialmente 

Reversível 

Importância Moderada 

 
 
Medidas Mitigadoras e de Controle  
 
• Manter o canteiro de obras com pavimentação provisória, como cama de 

brita, para reduzir o período em que o solo ficará exposto à ação das águas 

pluviais; 

• Manter o perímetro devidamente marcado por tapumes de modo a reduzir 

o campo visual dos vizinhos em relação ao cenário de obras evitando que este 

se alastre aos passeios e à rua interferindo diretamente no espaço público. 

 

4.3.12 Uso e Ocupação do Solo 
 

Conforme mostrou o estudo, a vizinhança na qual se encontrará o 

empreendimento industrial se destaca pelo zoneamento industrial, entretanto, a 

vizinhança apresenta perfis bastante variados, com grande quantidade de 

residências unifamiliares, comércios e serviços e cenários tipicamente rurais. 
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A implantação deste empreendimento viria a reforçar a vocação industrial 

da área consolidando o perfil de grandes edificações horizontais na paisagem ao 

longo da rodovia. 

 

Tabela 38 – Atributos e qualificação do impacto Uso  e Ocupação do Solo. 

Atributo Qualificação 

Natureza Positiva 

Fase de Ocorrência Operação 

Área de Abrangência AVI 

Incidência Direta 

Expectativa de 
Ocorrência 

Certa 

Prazo de Duração Permanente 

Reversibilidade Reversível 

Importância Alta 

 

Esta tipologia de impacto enquadra-se como reversível, pois, no futuro, 

caso haja a venda ou locação do imóvel para outros fins de uso, o perfil de 

ocupação não só do empreendimento como do entorno pode vir a se transformar 

completamente. 

 

Medidas Potencializadoras 
 
• Deixar evidente à população a atividade a ser implantada no local, através 

de publicidade nos tapumes e placas indicativas, de modo a impulsionar as 

atividades sinérgicas na vizinhança.  

 

4.3.13 Geração de Postos de trabalho e Renda e Dina mização do 

Setor Econômico 

 
A ampliação e reforma irá dinamizar a economia local, uma vez que irá 

gerar impostos e empregos, no entanto, a empresa estima esse crescimento 

acontecendo ao longo dos próximos 10 anos. A geração e manutenção de 
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empregos é um dos fatores mais importantes para incrementar e manter a 

economia de uma região, pois há ganhos significativos na renda de uma parcela 

da população. O aumento de renda gera aumento do consumo e incrementa a 

utilização de bens e serviços, potencializando principalmente a expansão no 

setor terciário que consolida investimentos e atrai novos empreendimentos. 

Com relação ao aumento da arrecadação tributária municipal, isso 

ocorrerá também ao longo dos anos e irá beneficiar o poder público municipal e 

consequentemente a própria população do município em função do aumento da 

receita para investimentos em equipamentos e serviços públicos. 

As obras de ampliação e reforma da indústria irão gerar cerca de 180 

novos postos de trabalho. 

Para a operação serão gerados cerca de 400 novos postos de trabalho 

ao longo dos próximos 10 anos com uma remuneração média de R$1.500,00. 

O investimento para sua construção tem valor aproximado de R$: 

21.349.000,00. 

Como apresenta o item 3.6.Aspectos Econômicos, o setor industrial tem 

importante papel na economia da cidade, principalmente pela geração de renda 

e impostos.  

 

Tabela 39. Atributos do impacto: Geração de postos de trabalho e Renda e 

Dinamização do Setor Econômico 

Atributo  Qualificação  

Natureza Positiva 

Fase de Ocorrência Implantação e Operação 

Área de Abrangência AVI 

Incidência Direta 

Expectativa de 

Ocorrência 
Certa 

Prazo de Duração Permanente 

Reversibilidade Irreversível 

Importância Alta 
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Medidas Potencializadoras 

• Priorizar a compra de materiais de fornecedores da região para a 

fase de obras; 

• Incentivar a realização de cursos de aperfeiçoamento profissional; 

• Estabelecer convênio com entidades de ensino para 

disponibilização de vagas para estagiários. 

• Sugere-se dar oportunidade aos trabalhadores que residam na área de 

vizinhança do empreendimento como forma de potencializar os efeitos positivos.  

• Em relação aos materiais de construção ou produtos diversos, é 

recomendável que, naquilo que for possível, seja dada prioridade aos 

fornecedores da região. 

 

4.3.14 Adensamento Populacional 

 
 A densidade populacional é um dos mais importantes aspectos 

para uma ordenação territorial adequada e sustentável. Porém, o valor adequado 

para determinado local pode ser inconveniente para outro, e tanto as altas 

densidade como as muito baixas podem ocasionar graves disfunções no 

ambiente urbano dependendo das características próprias locais. 

A ampliação da indústria não irá alterar o adensamento populacional da 

região de forma significativa uma vez que a geração de novos postos de trabalho 

será distribuída ao longo de anos.  

Desta forma, deverá ser absorvida a mão de obra disponível no próprio 

município, ou em municípios vizinhos, como Blumenau, sem influenciar no fluxo 

de pessoas. Considerando que a empresa fornece transporte as seus 

colaboradores, a oferta de novos empregos, nem mesmo deverá gerar mudança 

de residência para os que vierem a trabalhar na indústria.  

Quanto à alteração de costumes e estratificação social, a ampliação e 

reforma da indústria não se configura como uma nova atividade, apenas 
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consolida a atividade que já ocorre naquele local há 30 anos, assim considera-

se reduzido a possibilidade de conflitos com vizinhança.  

 

Tabela 40. Atributos do Impacto: Incremento do Aden samento Populacional 

fase de implantação 

Atributo  Qualificação  

Natureza Positivo 

Fase de Ocorrência Ampliação e Operação 

Área de Abrangência AVI 

Incidência Indireta 

Expectativa de 

Ocorrência 
Incerta 

Prazo de Duração Permanente 

Reversibilidade Reversível 

Importância Baixa 

 

Medidas Mitigadoras 

• Priorizar o recrutamento de trabalhadores da Cidade 

• Oferta de transporte aos colaboradores com itinerário variado 

 

4.3.15 Valorização imobiliária 
 

A ampliação e reforma da indústria estará acontecendo anexo a área já 

existente e a valorização do local está diretamente relacionada com a facilidade 

de acesso e as características geográficas que possibilitam a ocupação do solo 

por outras indústrias ou demais ocupações. Desta forma, a ampliação da 

indústria não irá interferir na valoração dos imóveis vizinhos de forma direta. 

 

Tabela 41 – Atributos do impacto: Valorização Imobi liária. 

Atributo Qualificação 

Natureza Positiva 

Fase de Ocorrência Implantação/Operação 
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Área de Abrangência AVD 

Incidência Indireta 

Expectativa de 
Ocorrência 

Incerta 

Prazo de Duração Permanente 

Reversibilidade Irreversível 

Importância Baixa 

 
 

4.3.16 Pressão Sobre o Sistema de Coleta e Disposiç ão Final de 
Resíduos 

 
A reforma e construção das edificações deve gerar grande volume de 

resíduos em função das perdas de materiais de construção e demolição de 

estruturas existentes. Esse entulho gerado será acondicionado e removido por 

empresa especializada, conforme apresentado no capitulo 02.  

Na fase de operação os resíduos produzidos apresentarão a mesma 

característica do que já ocorre na indústria, uma vez que não haverá mudança 

de atividade. Assim os orgânicos continuarão sendo em menor quantidade e 

destinados a compostagem. Os resíduos recicláveis (papel papelão e plástico) 

sucata de ferro, bombonas e tambores, malhas e resíduos contaminados, como 

lodo e cinzas da caldeira, continuarão a serem destinados aos parceiros, 

conforme apresentados no Capitulo 2. 

 

Fase de Implantação 

 

De acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos - PNRS (Lei nº 

12.305, de 2 de agosto de 2010), resíduos da construção civil são aqueles 

gerados nas construções, reformas, reparos e demolições de obras de 

construção civil, incluídos os resultantes da preparação e escavação de terrenos 

para obras civis. Quando não manejados corretamente, podem transformar-

se em um sério problema urbano, uma vez que seus materiais vão desde 
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resíduos classe I – perigosos, até resíduos de grande porte, difíceis de serem 

transportados. 

Dentre os impactos da falta de destinação adequada desses resíduos 

estão à interferência na qualidade de corpos de água, a proliferação de agentes 

transmissores de doenças e obstrução de sistemas de drenagem, além da 

degradação da paisagem urbana. 

De acordo com a Seção V da PNRS, as empresas de construção civil 

estão sujeitas a elaboração de um Plano de Gerenciamento de Resíduos 

Sólidos, assim como também dita o Código Estadual do Meio Ambiente de Santa 

Catarina - Lei Estadual Nº 14.675, de 13 de abril de 2009. Para orientar-se 

quanto à elaboração do PGRS, o empreendedor deve consultar a Resolução 

CONAMA nº 307, de 05 de julho de 2002, que estabelece diretrizes, critérios e 

procedimentos para a gestão desses resíduos. 

A inadequada disposição e/ou manejo dos resíduos sólidos gerados no 

canteiro de obras, tanto os resíduos de construção civil como os provenientes 

dos colaboradores, podem ocasionar a contaminação do solo e degradar a 

paisagem. 

 

Tabela 42. Atributos do Impacto: Contaminação do So lo e Degradação da Paisagem 

Decorrente do Incorreto Manejo dos Resíduos da Cons trução Civil 

Atributo Qualificação 

Natureza Negativa 

Fase de Ocorrência Implantação 

Área de Abrangência AVI 

Incidência Direta 

Expectativa de 
Ocorrência 

Incerta 

Prazo de Duração Temporário 

Reversibilidade 
Parcialmente 
Reversível 

Importância Moderada 
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Medidas Mitigadoras 

• Realização e implantação de um Plano de Gerenciamento de 

Resíduos da Construção Civil - PGRCC, que contenha a caracterização dos 

resíduos e a definição dos procedimentos de gerenciamento interno e externo 

dos resíduos. Tal medida irá nortear a construtora a um maior aproveitamento 

dos resíduos gerados e destinações ideais, evitando a sobrecarga excessiva no 

sistema de coleta e destinação. 

• Treinamento dos colaboradores com base nos procedimentos 

descritos no PGRCC e ênfase na educação ambiental. 

• Contratação de terceiros com as devidas licenças ambientais para 

gestão dos resíduos 

 

Fase de Operação 

 

 Na operação da Planta Industrial, continuarão sendo gerados 

resíduos recicláveis (papel papelão e plástico) sucata de ferro, bombonas e 

tambores, malhas e resíduos contaminados, como lodo e cinzas da caldeira. 

Alguns deverão ser enviados para aterros industriais e outros para reciclagem 

ou reuso conforme apresentado no capitulo 2 onde estão listados os resíduos 

gerados pela Indústria e sua destinação. Não há destinação de resíduos para 

prestadoras públicas de serviço, por isso, não haverá sobrecarga nesse sentido. 

Assim, com gerenciamento correto, o impacto causado pela geração de resíduos 

é mitigado consideravelmente, pois leva a redução da geração e melhor 

acondicionamento e destinação, por isso é fundamental que o Plano de 

Gerenciamento dos Resíduos para a fase operacional continue sendo seguido. 
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Tabela 43 – Atributos do Impacto: Contaminação do S olo e Degradação da Paisagem 

Decorrente do Incorreto Manejo de Resíduos Sólidos da operação da Indústria 

Atributo Qualificação 

Natureza Negativa 

Fase de Ocorrência Operação 

Área de Abrangência AVI 

Incidência Direta 

Expectativa de 
Ocorrência 

Certa 

Prazo de Duração Permanente 

Reversibilidade Irreversível 

Importância Alta 

 

 

Medidas Mitigadoras 

• Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS  

• Treinamento dos colaboradores para seguir os procedimentos do 

PGRS; 

• Implantação dos sistemas de qualidade total (5S e3R) através de 

treinamento e programas de sensibilização dos colaboradores para com o uso 

racional e econômico de água e energia elétrica e geração de resíduos; 

• Destinação e transporte dos resíduos somente por e para 

empresas que possuam licenciamento ambiental, fiscalizando sempre o serviço 

prestado uma vez que a responsabilidade da destinação correta é da fonte 

geradora; 

 

4.3.17 Pressão sobre o fornecimento de água e energ ia elétrica 
 

A região onde está implantado o Grupo Kyly é atendido pelos 

fornecedores de água e energia elétrica. A indústria possui um consumo de 

aproximado de 1.102 kw/hora por mês através de transformador próprio e 

contratado com a CELESC para fornecimento 1.550 kw/h mês. A indústria já 

oficializou solicitação de alterações no fornecimento considerando a ampliação 
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e reforma. Além disso, as redes que fornecem energia para as residências e para 

a indústria são diferente, por isso, ainda que aconteça o aumento de consumo, 

isso não irá afetar os vizinhos com problemas de sobrecarga na transmissão. 

Apesar do fornecimento dos recursos supracitados representarem o uso 

ou interferência nos recursos naturais e, portanto, serem considerados impactos, 

os estudos de avaliação destes impactos devem ter sido previamente realizados 

pelas empresas fornecedoras dos serviços. Desta forma, diante da declaração 

de atendimento da demanda a ser gerada pelo empreendimento por parte das 

concessionárias de serviços, não se considera que a ampliação da indústria seja 

o gerador destes impactos. 

Quanto ao fornecimento de água, o SAMAE atuante em Pomerode,  emitiu 

sua declaração quanto sua capacidade de atendimento, recomendando o 

aumento do reservatório de água potável, (ANEXO E). O Grupo Kyly, consome 

atualmente em média 261 m³/mês, possuindo reservatório de 45 m³ de água 

potável. 

Desta forma, o reservatório será ampliado a medida em que forem geradas 

as demandas (aumento de 400 funcionários ao longo de 10 anos), Deve-se 

também esclarecer que a ampliação não terá o aumento do número de 

banheiros, e que nos sanitários e indústria, serão utilizadas água captada do 

Ribeirão Herdt. As tratativas para aumento do reservatório, deverão ser 

realizadas diretamente com o SAMAE. 

Quanto ao fornecimento de energia elétrica, não existe ainda uma 

demanda estimada, no entanto, os tramites para as mudanças necessárias na 

rede estão aprovados junto a CELESC, conforme documento apresentado no 

ANEXO E. 
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Tabela 44. Atributos do Impacto: Pressão sobre o fo rnecimento de água e energia 
elétrica 

Atributo Qualificação 

Natureza Negativa 

Fase de Ocorrência Operação 

Área de Abrangência AVI 

Incidência Direta 

Expectativa de 
Ocorrência 

Certa 

Prazo de Duração Permanente 

Reversibilidade Irreversível 

Importância Moderada 

 
 
Medida Mitigadora 
 
• Treinamento e programas de educação ambiental para redução do 

consumo; 

• Fazer uso de lâmpadas LED; 

• Aproveitar a luz e ventilação natural com a utilização de estruturas 

alternativas;  

• Utilizar equipamentos redutores do consumo de água; 

• Realizar pintura interna com cores claras para reflexo da luz; 

• Fazer uso de equipamentos com selo PROCEL de economia;  

• Reaproveitamento de águas pluviais pelo empreendimento; 

• Utilizar sensores de presença e;  

• Implantar programa educativo dos colaboradores voltado ao uso 

racional da energia elétrica 

4.3.18 Pressão sobre o sistema Público de Saúde e E ducação 
 

Como já Avaliado nos item 3.8.1 e item 3.8.2 deste EIV, a ampliação não 

irá gerar alterações significativas no adensamento populacional, já que irá gerar 

cerca de 400 vagas de emprego ao longo de 10 anos e que poderão ser supridas 

por residentes da cidade de Pomerode. Além disso, esse prognostico de 400 
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vagas de trabalho ao longo de 10 anos, dever considerar que a Katextil possui 

atuação em outras cidades e que esses novos postos de trabalho podem se 

distribuir nas diferentes unidades da empresa. Outro fator a considerar é a 

parceria que a Katextil possui com o SESI para fornecer espaço físico e regime 

especial de trabalho, dispensando o colaborador por 40 minutos diário se ele 

desejar completar seus estudos na modalidade de Educação de Jovens e 

Adultos, sendo que tudo isso acontece no local e horário de trabalho. A empresa 

também fornece transporte (casa - trabalho - casa) o que reduz a possibilidade 

dos colaboradores mudarem de domicilio para morar próximo a industria. 

 Quanto aos filhos dos colaboradores, e a capacidade da demanda atual 

na área da Educação, o inciso V, art. 53 da Lei Federal nº 8069/90 que dispõe 

sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e o inciso VI, art. 2º, do Decreto 

Federal Nº 6094/07 dispõe que terá prioridade no atendimento a 

criança/adolescente que reside mais próximo à escola.  

 Essa prioridade de atendimento é conhecida nas escolas como 

Zoneamento Escolar, onde defini-se qual o raio de abrangência de vagas de 

cada unidade escolar. Caso os pais optem em matricular seus filhos fora deste 

“Zoneamento Escolar” é necessário que haja vaga disponível, não sendo mais 

uma obrigação do poder público a oferta de vagas. No entanto, para o Ensino 

Fundamental, é importante destacar que é obrigatório e de direito público 

subjetivo (LDBEN 9394/96). 

Além disso, não deverá influenciar diretamente na sobrecarga dos 

serviços de saúde e educação uma vez que o município possui infraestrutura 

para atender a população local, como destacado no capitulo 3 deste EIV. No 

entanto é possível prever que haverá incremento na arrecadação de impostos, 

desencadeado pela ampliação da indústria, poderá auxiliar a administração 

pública com aumento da arrecadação que podem ser investidos direta ou 

indiretamente em equipamentos de saúde e educação. 
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Tabela 45. Atributos do impacto: Pressão Sobre o Si stema Pública de Saúde e Educação. 

Atributo Qualificação 

Natureza Negativa 

Fase de Ocorrência Implantação/Operação 

Área de Abrangência AVI 

Incidência Direta 

Expectativa de 
Ocorrência 

Incerta 

Prazo de Duração Permanente 

Reversibilidade 
Parcialmente 

reversível 

Importância Baixa 

 
 
Medidas Mitigadoras 

•  Solicitação, ao órgão da administração pública responsável, de 

acompanhamento da necessidade da população em crescimento, com a 

finalidade de implantar novos sistemas tanto de saúde como de educação em 

função da elevada arrecadação de tributos provenientes da operação da 

indústria. 

4.3.19 Interferência no Patrimônio Natural, Históri co e Cultural 
 

A Área de Vizinhança Imediata onde a indústria está inserido possui bens 

de interesse do Patrimônio Cultural, conforme abordado no capitulo 3. No 

entanto, sua inserção não deverá causar obstrução visual destes bens ou demais 

impactos uma vez que as obras se darão nas áreas internas da indústria. Os 

impactos se dão pela passagem de veículos da construção civil nas vias onde 

estão localizados os bens de interesse do Patrimônio Cultural da vizinhança do 

empreendimento. No entanto a Rodovia SC 421 já é uma rodovia de fluxo intenso 

de caminhões, então este impacto não deverá ser intensificando com as obras 

de ampliação.  
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Tabela 46– Atributos do impacto Interferência no Pa trimônio Histórico e 

Cultural  

Atributo Qualificação 

Natureza Negativa 

Fase de Ocorrência Implantação/Operação 

Área de Abrangência AVI 

Incidência Indireta 

Expectativa de 
Ocorrência 

Incerta 

Prazo de Duração Cíclico 

Reversibilidade Irreversível 

Importância Baixa 

 
 
 
Medida Mitigadora 
 
• Apresentação aos motoristas dos veículos de construção civil dos bens 

de interesse do Patrimônio Cultural localizados em seus trajetos para que 

diminuam a velocidade ao passar pelos mesmos e evitem manobras ou 

quaisquer aproximações com os veículos que possam vir a gerar interferências 

diretas. 

 

4.3.20 Demanda sobre o sistema viário e de transpor te 
 
De acordo com as análises apresentadas a Rodovia SC – 421 não 

deverá atingir sua capacidade em um horizonte de análise de 10 anos, bem 

como não deverá atingir o Nível de Serviço “F”, considerado o mais crítico pelas 

bibliografias específicas do tema. 

O empreendimento, de acordo com a Lei Complementar nº 162/2008, 

classifica-se como Alto Impacto, em razão do número de vagas de 

estacionamento. Assim, considerando que o local de acesso a empresa é 

bastante consolidado, operando com uma faixa central de conversão que atende 

perfeitamente o volume de tráfego da empresa sem atrapalhar o tráfego de 
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passagem da rodovia, há necessidades de intervenções viárias para aumento 

da segurança neste trecho, principalmente de pedestres. 

No entanto, em razão dos aumentos dos volumes de veículos e 

caminhões, a empresa já protocolou atestado de viabilidade junto ao DEINFRA, 

que deverá fornecer autorização para melhoria na segurança do trânsito, uma 

vez que somente o órgão possui jurisdição para autorização de modificações em 

Rodovias Estaduais. No Anexo E, estão apresentados o protocolo de Solicitação 

de Acesso ao DEINFRA bem como Atestado de Viabilidade Técnica, emitida no 

Ano de 2013. 

 

Tabela 47. Atributos do impacto: demanda sobre o Si stema Viário e de Transporte 

Atributo Qualificação 

Natureza Negativa 

Fase de Ocorrência Implantação/Operação 

Área de Abrangência AVI 

Incidência Direta 

Expectativa de 
Ocorrência 

Certa 

Prazo de Duração Permanente 

Reversibilidade Irreversível 

Importância Alta 

 

 

Fase de Implantação 

• O empreendedor deverá tentar priorizar o agendamento de 

descargas de materiais fora do horário de pico, minimizando os conflitos.  

• Quando da saída dos caminhões do empreendimento, os mesmos 

deverão passar por uma lavagem dos rodados, buscando reduzir a poluição na 

rodovia. 

Fase de Operação 

Quanto as vagas de estacionamento, o projeto deve cumprir as 

seguintes resoluções: 
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• A Resolução nº 303/08 – Dispõe sobre as vagas de estacionamento de 

veículos destinadas exclusivamente às pessoas idosas, juntamente com 

a Lei Federal nº 10741 de 01/10/2003, que dispõe sobre o Estatuto do 

Idoso, em seu artigo 41, estabelece a obrigatoriedade de se destinar 5% 

das vagas em estacionamentos de uso públicos. 

• A Resolução nº 304/08 – Dispõe sobre as vagas de estacionamento de 

veículos destinadas exclusivamente a veículos que transportem pessoas 

portadoras de deficiência e com dificuldade de locomoção, juntamente 

com a Lei Federal nº 10098 de 19/12/2000, que dispõe sobre normas 

gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas 

portadoras de deficiência e com dificuldades de locomoção em seu artigo 

7º, que estabelece a obrigatoriedade de se destinar 2% das vagas em 

estacionamentos de uso públicos 

Apresentadas as análises e resultados, o projeto de ampliação tem plena 

viabilidade de aprovação, no que tange ao sistema viário. 

 

4.4 SITUAÇÕES DE EMERGENCIA OU RISCO 

4.4.1 Relação e Análise dos Riscos Ambientais Inere ntes às Fases 
de Ampliação/Reforma e Operação 

 

Durante a reforma/ampliação e operação da indústria podem ocorrer 

situações em que uma série de fatores, quando combinados, pode oferecer 

perigo ao ambiente ou às pessoas que ali circulam. Como essas situações não 

se enquadram no conceito de impacto ambiental, convencionou-se denominá-

las de Risco Ambiental. 

Dessa forma, Risco Ambiental é a possibilidade de alteração negativa 

no meio ambiente, em decorrência da implementação de um empreendimento, 

que não se caracteriza como impacto ambiental pela remota probabilidade de 

efetivamente ocorrer. Porém, sua ocorrência poderá se desdobrar em impactos 
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ambientais, exigindo a adoção de medidas rápidas e seguras para o seu 

controle. 

 

Contaminação do solo 

 

A qualidade da água (superficial e sub-superficial) tem relação direta com 

o tipo de solo e seu respectivo uso. Solos com elevada Capacidade de Troca 

de Cátions (CTC), permeabilidade e profundidade funcionam eficientemente 

como filtros. No entanto dificilmente se encontram solos com estas três 

características simultaneamente. Não é indicada instalação de atividades que 

envolvam o lançamento de efluentes diretamente no solo em toda a superfície 

da gleba. 

 

Providências a serem adotadas  

 

Devido a sua reversibilidade é facilmente evitado durante a fase de 

implantação do empreendimento através da correta e periódica manutenção de 

veículos e equipamentos e da manipulação adequada dos produtos 

potencialmente poluidores. 

O empreendimento conta com sistema de tratamento de efluentes, 

portanto não haverá relação de contaminação por efluente com o solo. 

 

Redução na qualidade das águas sub-superficiais 

 

A redução na qualidade das águas sub-superficiais (subterrâneas) é uma 

possibilidade remota de ocorrência, no entanto deve ser ressaltado que este 

evento pode ocorrer caso não se tome nenhuma providência quanto à questão 

de contaminação do solo e a alteração na qualidade de águas superficiais. 
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Na indústria, o tratamento do efluente, não ocasionará em contaminações 

nem infiltração no solo, descartando a possibilidade de contaminação de águas 

subterrâneas. 

Pequenos vazamentos de óleo podem ocorrer nos equipamentos 

utilizados na obra do empreendimento, mas sem magnitude para chegar a 

contaminar águas sub-superficiais e até mesmo as superficiais. 

 

Providências a serem adotadas  

 

Este risco que pode ocasionar impacto através da contaminação por 

graxas e óleos, combustíveis e outros elementos químicos e poderão ser 

minimizados através da manutenção periódica dos veículos e equipamentos e 

inclusão de caixas para coleta de óleo das máquinas. 

 

Eutrofização dos corpos hídricos 

 

O lançamento de efluentes pode comprometer a qualidade da água 

podendo causar a eutrofização dos corpos hídricos. 

 

Providências a serem adotadas  

 

A geração de efluentes é um fato inevitável. No entanto, a proposição de 

tratamento mais moderno e eficiente destes efluentes pode, além de mitigar o 

impacto, contribuir e incentivar novos empreendimentos a utilizarem sistema que 

vão além do simples atendimento à legislação, atendendo plenamente a novas 

posturas municipais em relação ao assunto. Análises periódicas definidas pelo 

órgão ambiental com emissão de laudo dos efluentes tratados. 
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Contaminação do curso d’água 

 

O derramamento acidental de óleos lubrificantes, combustíveis e produtos 

químicos durante o abastecimento de máquinas e caminhões na fase de obras 

da indústria poderá acarretar na poluição e degradação do curso de água. Esse 

impacto causará efeitos danosos para a fauna aquática, provocando inclusive 

eventos de mortandade de peixes e macroinvertebrados aquáticos. 

Na fase de operação, a maioria das atividades potencialmente 

impactantes aos ecossistemas aquáticos serão reduzidas (movimento de terras, 

utilização de máquinas, equipamentos e caminhões, etc). No entanto, alguns 

aspectos relativos a esta etapa devem ser considerados. 

As águas pluviais, que promovem o carreamento de sedimento e 

resíduos e o lançamento dos efluentes tratados no curso d’água podem 

resultar no aumento da quantidade de matéria orgânica na água, da DBO, 

DQO e turbidez, e diminuição da concentração de oxigênio dissolvido e pH. 

O impacto e a nocividade desses contaminantes sobre a fauna aquática 

apresentam variações em função da sua composição química, condição em que 

serão empregados e da biocenose sobre a qual irão agir. 

 

Providências a serem adotadas  

 

Desenvolvimento de atividades de orientação e educação voltadas à 

população envolvida e aos trabalhadores ligados ao empreendimento; 

Durante manutenção dos veículos, as medidas de segurança devem ser 

respeitadas, tomando-se todas as precauções cabíveis para evitar acidentes que 

possam provocar o vazamento de substâncias nocivas; 

Treinar equipe e disponibilizar equipamentos de sucção e contenção de 

óleo (barreiras) para utilização na limpeza do rio que eventualmente possa ser 

atingidos em caso de acidentes na ADA. 



 

 

 
  

 210 
 

Manutenção do monitoramento dos efluentes da ETE para evitar 

contaminação do corpo hídrico que margeia a indústria. 

 

Informalização do trabalho na construção civil 

 

Seja em atendimento às exigências legais ou em nome do desenvolvimento 

humano é importante buscar, contornando-se todas as dificuldades, oferecer 

trabalho digno e com remuneração adequada. As situações específicas de 

subcontratações de pequenos construtores civis sazonais têm levado a 

contratações informais de trabalhadores. 

 

Providências a serem adotadas  

 

 Fiscalização por parte do empreendedor das condições das empresas 

contratadas em relação aos seus colaboradores; 

 Planejamento e execução de programa de comunicação específico 

dirigido aos trabalhadores da construção civil; 

 Transparência pública aos contratos das obras de construção e aos 

subempreiteiros contratados. 

 

Acidentes nas vias de acesso ao empreendimento 

 

Com as obras o fluxo de veículos aumentará substancialmente, podendo 

gerar alguns problemas relacionados. As atividades de movimentação de 

máquinas e de ampliação da indústria poderão acarretar acidentes com 

moradores do entorno e com os trabalhadores locais. 
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Providências a serem adotadas  

 

 Sinalização externa em todos os pontos das vias onde haverá 

deslocamento de máquinas e pessoal; 

Uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI) para os colaboradores da 

obra; 

 Sinalização interna identificando velocidade permitida, uso obrigatório de 

EPI, local de trabalho de máquinas, área de preservação permanente, etc.; 

 Treinamento com material didático específico para os colaboradores da 

obra. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

Tabela 48 – Matriz de Avaliação dos Impactos sobre a Vizinhança 
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4.5 CONCLUSÃO 
 

Novas edificações ou a ampliação das existentes é fato ordinário no 

ambiente urbano, mas precisam ser considerados o inchaço das cidades no que 

diz respeito ao uso da infraestrutura urbana. Assim, para que a propriedade 

urbana cumpra sua função social, deve ser atendido o interesse coletivo, através 

das regras definidas no plano diretor e, os interesses privados, adequando o 

projeto com a maior rentabilidade possivel, dentro do regramento previamente 

definido na legislação, avaliando os impactos positivos e negativos, buscando a 

melhor forma de mitigação, potencialização ou compensação 

O Estudo de Impacto de Vizinhança da ampliação da indústria, que avaliou 

a inserção do empreendimento na vizinhança e os possíveis impactos decorrentes 

desta ação, aponta para sua viabilidade, uma vez que respeita a legislação 

referente aos parâmetros analisados, se adéqua às capacidades de fornecimento 

das redes de infraestrutura e serviços urbanos e busca estabelecer relações 

harmônicas com o entorno e dinâmicas sociais. 

Os impactos negativos identificados são passíveis de mitigação e/ou 

controle, medidas que devem ser efetivamente implantadas para garantir a 

viabilidade do empreendimento com a menor interferência possível na vizinhança. 

Além disso, a maioria dos impactos negativos identificados se dá na fase de obras 

e possui prazo temporário, assegurando a atividade de operação em harmonia 

com os sistemas físicos e sociais da vizinhança. 

Quanto aos impactos que não podem ser mitigados ou dos quais a 

mitigação não é total, e para aqueles parâmetros da legislação que não estão 

sendo atendidos, é possível sugerir compensações. O ideal é que essas 

compensações estejam diretamente relacionadas com o impacto que não pode 

ser mitigado, no entanto, quando isso não é possível, ações relacionadas aos 

meios ambiente ou social, podem ser sugeridas. 

Neste caso, como forma de compensar os impactos que não puderam ser 

mitigados, ou totalmente mitigados, sugere-se a Recuperação da Vegetação, 

mata ciliar da área da APP que contorna a propriedade. Essa medida tem diversos 
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benefícios ambientais como aumentar a diversidade florística, atração e nicho para 

espécies da fauna, principalmente avifauna, aumentar a infiltração das águas 

pluviais no solo, uma vez que as raízes das plantas possuem essa propriedade, 

proteger as margens do Rio do Testo, reduzindo as chances de contaminação das 

águas e evitando a erosão do solo, melhoria do paisagismo local, entre outros. 

Outra proposta é a criação de um Parque Infantil a frente da Indústria que 

seria utilizada por turistas que visitam Pomerode, mas principalmente por crianças 

e famílias do bairro. Algumas imagens do Parque Infantil estão nas figuras 69 a 

72. 

Como proposta de compensação, a indústria imagina investir cerca de 

R$ 200.000,00. 

 

 
Figura 69. Medida Compensatória Parque Infantil. Fo nte: Grupo Kyly, 2015.  
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Figura 70. Medida Compensatória Parque Infantil. Fo nte: Grupo Kyly, 2015.  

 

 
Figura 71. Medida Compensatória Parque Infantil. Fo nte: Grupo Kyly, 2015.  

 



 

 

 
  

 216 
 

 
Figura 72. Medida Compensatória Parque Infantil. Fo nte: Grupo Kyly, 2015.  
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