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1. APRESENTAÇÃO  

1.1. Objetivo 

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

os conflitos causados pela implantação de um empreendimento de grande impacto 

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

os interesses dos empreendedores e da população diretamente impactada 

contemplando os efeitos positivos e negativos do empreendimento.  

1.2. Justificativa 

Os efeitos da implantação de um empreendimento de grande porte refletem 

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

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

Vizinhança e assim pode-se analisar a possibilidade de implantação de 

empreendimentos de impacto.  

Segundo os artigos 253 e 255 do Plano Diretor do Município de Pomerode, os 

empreendimentos de impacto são aqueles que podem causar danos ou alterações 

nos ambientes socioeconômicos, natural ou construído, ou sobrecarga na 

capacidade de atendimento de infra-estrutura básica, quer sejam construções 

públicas ou privadas, habitacionais ou não-habitacionais.  

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

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

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

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

eliminar problemas urbanos como a dificuldade de circulação, carência de infra-

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

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

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

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

população, infra-estrutura, mobilidade urbana, características de área de influencia e 

conforto ambiental.  

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

identificados aspectos positivos e negativos da implantação do empreendimento. 

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

compensatórias.   

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

informações provenientes deste estudo serão apresentadas a comunidade por meio 

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

implantação do empreendimento de impacto.  

2. INFORMAÇÕES PRELIMINARES SOBRE O EMPREENDIMENTO 

2.1. Dados do Projeto 

O projeto trata-se do empreendimento de um Centro Comercial com área total 

construída de aproximadamente 10.307,17m² (DEZ mil Trezentos e sete metros e 

dezessete decímetros quadrados).  

2.2. Dados do Terreno 

Os terrenos encontram-se matriculados sob os números 2731 e 9021, ambos 

do livro no 2 (Registro Geral), do Registro de Imóveis da Comarca de Pomerde. 

Situa-se na Rua Hermann Weege, sem número – Bairro Centro – 89107-000, 

Pomerode – SC. Ambos são propriedade de IAB ADMINISTRADORA DE BENS 

LTDA, inscrito no CNPJ 08.111.520/0001-83.  

Conforme escritura sob matrícula no 2731 o terreno tem área de 12.530,00m² 

(Doze mil quinhentos e trinta metros quadrados), fazendo frente à Leste em cento e 
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treze metros e vinte centímetros (113,20m) com a Rua Hermann Weege; limitando-

se a norte em cento e trinta e dois metros (132,00m) com terras de Alinda Weege 

Reinert; no Sul em cento e dois metros (102,00) com terras de Alfredo Borchardt e 

fazendo o travessão nos fundos em cento e onze metros e setenta centímetros 

(111,70m) com o Rio do Testo. Edificado com uma (01) casa de alvenaria coberta 

com telhas de barro de no 523.  

Conforme escritura sob matrícula no 9021 o terreno tem área de Dez mil 

oitocentos e vinte e três metros quadrados (10.823,10m²), de forma irregular, 

fazendo frente em cinqüenta e um metros (51,00m) com o lado ímpar da Rua 

Hermann Weege, nos fundos em cento e onze metros e vinte centímetros (111,20m) 

com a margem esquerda do Rio do Testo, extremando pelo lado direito em cento e 

vinte e nove metros e cinqüenta centímetros (129,50m) com terras de BHW 

Comércio e Participações Ltda (matrícula no R.5 – 2731) e, pelo lado esquerdo , em 

sete (7) linhas, a partir da frente: a primeira em direção aos fundoss em setenta e 

sete metros (77,00m), a segunda alargando o terreno em cinqüenta e oito metros 

(58,00m), ambas com terras de Harry Weege e Brigitte Weege (matrícula no 9020), a 

terceira em direção aos fundos em vinte e dois metros e cinqüenta centímetros 

(22,50m) com o lado impar da Rua Artur Reinert, a quarta estreitando o terreno em 

três metros (3,00m), a quinta em direção aos fundos em quinze metros (15,00m), 

ambas com o lado ímpar do viradouro da Rua Artur Reinert, a sexta alargando p 

terreno em quinze metros (15,00m) com o final da Rua Artur Reinert (testa do 

viradouro) e a sétima de quarenta e oito metros (48,00m), em direção aos fundos 

com terras de Elmo Lodomar Starke (matrícula R.2-3796), distando da primeira linha 

do lado esquerdo, 73,10metros da esquina da Rua Hermann Weege com a Rua 

Jorge Jung, demarcado por uma faixa de Preservação Permanente de 30,00 metros 

de largura ao longo da margem esquerda do Rio do Testo, com área de 3.336,00m², 

passando o terreno a ter uma Área Útil de apenas 7.487,10m². Edificado com uma 

casa de madeira de no 597, coberta com telhas de barro.    
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Figura 01 – Mapa esquemático do terreno conforme escritura. 

3. IDENTIFICAÇÃO DA OBRA 

3.1. Localização 

3.1.1. Macrolocalização 

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

Pomerode, situada no Vale do Itajaí em Santa Catarina.  

                                       BRASIL                                                        SANTA CATARINA 
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POMERODE 

3.1.2. Microlocalização 

O empreendimento situa-se na área central de Pomerode, na Rua Hermann 

Weege, ao lado do Posto de Saúde Centro. O acesso principal se dá a partir da Rua 

Hermann Weege a Leste e outro acesso secundário a partir da Rua Artur Reinert. A 

oeste limita-se com o Rio do Testo.  

POMERODE 
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Figura 02 – Localização da área de intervenção.  .      AREA AMPLIADA – FIGURA 2 

3.2. Descrição do Projeto 

A proposta para o Centro Comercial possui inicialmente 10.307,72m2 de área 

total construída, distribuídos em pavimento térreo e 2 (dois) pavimentos.  

No Pavimento Térreo serão construídos aproximadamente 6.810,54m2, 

distribuídos entre área de estacionamento coberta, acessos aos pavimentos 

superiores e áreas comerciais. Quanto a área de estacionamento, serão implantados 

aproximadamente 65  vagas de cobertas e 163 vagas descobertas, as quais 

atendem para estacionamento de funcionários, carga e descarga e vagas para todos 

os visitantes. 

No Pavimento Superior serão construídos aproximadamente 3.497,18 m2, 

distribuídos entre salas comerciais, todas as instalações destinadas ao 

supermercado e circulações verticais.  
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No Terceiro Pavimento e superiores, serão construídos aproximadamente 750 

m2 em cada pavimento, destinados a salas comerciais.  

A área central do terreno será destinada a uma praça com a intenção de 

interligação de todos os espaços propostos a edificação existente, identificada como 

patrimônio histórico. Estas áreas serão reurbanizadas  e humanizadas , com 

tratamento especial de sombreamento e vegetação. 
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4. LEGISLAÇÃO

4.1. Macrozoneamento 

De acordo com o Plano diretor do Município de Pomerode, a área onde se localiza o 

empreendimento está inserida em uma Macrozona Urbana de Consolidação. De acordo com o 

Art. 27 do Plano Diretor, esta Macrozona tem como objetivos mínimos, orientar as políticas 

públicas no sentido de promover o adensamento e a consolidação da ocupação urbana, 

diversificando os usos e orientando o parcelamento do solo com fins de promover o aumento 

da densidade demográfica, garantindo a qualidade de vida e otimizando a infra-estrutura 

existente.  

A Rua Hermann Weege está classificada como Eixo de Serviços sendo que vigoram os 

parâmetros urbanísticos e os respectivos índices incidentes neste Eixo, assim como para lotes 

que possuem testada para Rua Hermann Weege é permitido 6 (seis) pavimentos.  
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Figura 03 – Mapa de Macrozoneamento – Recorte do Anexo I do Plano Diretor de Pomerode 

ÁREA DE IMPLANTAÇÃO
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Conforme o Anexo III do Plano Diretor de Pomerode, vigoram os parâmetros 

urbanísticos e os respectivos índices incidentes nas Macrozonas ou eixos aos quais o setor se 

sobrepõe. Desta maneira, prevalecem os parâmetros do Eixo de Serviços.  

PERMITIDO DO PROJETO
Coeficiente de Aproveitamento  2,0 0,22 
Taxa mínima de permeabilidade do Solo (%) 20% 46,70% 
Taxa de Ocupação Máxima (%) 70% 42% 
Recuo Frontal (m) 6,0 MAIOR 
Recuos Lateral e Fundos (m) 1,5 ou h/5 MAIOR 
Número de pavimentos / Gabarito Máximo 6 03 

4.2. Áreas de preservação 

A área de implantação do Empreendimento possui como um de seus confrontantes o 

Rio do Testo. Desta maneira, de acordo com o Art. 16 do Código de Preservação do Meio 

Ambiente de Pomerode a área de preservação permanente para o Rio do Testo é de uma 

faixa de 30,00 (trinta) metros de largura em toda sua extensão em cada margem, desde a sua 

nascente até a divisa com o município de Blumenau, conforme estabelece o Art. 2o, alínea “a”, 

item “1”, do Código Florestal (Lei Federal no 4771, de 15 de setembro de 1965, e alterações). 

Assim, estas áreas ficam indisponíveis para aterros, edificações, instalação de placas de 

publicidade e utilização agrícola e pecuária.  

Figura 04 – Mapa de restrições legais (APP – Áreas de Preservação Permanente) 
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5. POPULAÇÃO 

O empreendimento não ocasionará em aumento da população da cidade diretamente, 

mas irá influenciar futuros investimentos principalmente nas proximidades do terreno em 

questão, para suprir a demanda ocasionada pelas instalações do centro comercial e ofertas 

de emprego.     

6. INFRA-ESTRUTURA 

6.1. Abastecimento de água e esgoto 

A área de implantação do empreendimento possui sistemas de água, a serem realizados 

pelo SAMAE Pomerode (Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto). Segundo seu diretor 

administrativo Sr. JORGE HOGE, o SAMAE possui capacidade para atender a demanda a ser 

gerada pelo empreendimento, desde que sejam cumpridas as exigências do plano diretor e a 

legislação federal, conforme Anexo 00. Não existe no local, o esgoto coletivo implantado, 

obrigando assim o empreendedor executar sistema individual e dimensionado.  
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Figura 05 

– Mapa de abastecimento de água com destaque para a área de implantação. 
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Figura06 – Mapa de esgoto sanitário com destaque para a área de implantação. 
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6.2. Coleta de Lixo 

O local a ser implantado o Centro Comercial possui coleta de lixo, realizada pelo SAMAE 

Pomerode (Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto). Segundo seu diretor administrativo 

Sr. JORGE HOGE, o SAMAE possui capacidade para atender a demanda a ser gerada pelo 

empreendimento, desde que sejam cumpridas as exigências do plano diretor e a legislação 

federal, conforme Anexo 00.  

6.3. Abastecimento elétrico 

A área de implantação do empreendimento possui fornecimento de energia elétrica, 

sendo esta realizada pela CELESC Blumenau. Segundo o chefe da agência regional de 

Blumenau, Sr. Régis Evaloir da Silva, a Celesc poderá atender o fornecimento de Energia 

Elétrica de acordo com o Anexo 00.  

7. MOBILIDADE URBANA 

7.1. Sistema viário e acessos 

O empreendimento localiza-se na Rua Hermann Weege que, de acordo com o anexo II 

do Plano Diretor de Pomerode, está classificada como Rodovia. As rodovias são vias com a 

função de conduzir, de forma expressa, o tráfego com origem e/ou destino fora do território do 

município, segundo o artigo 63 do Plano Diretor vigente (Lei complementar no 162).  

Além desta via, o terreno confronta-se ainda com a Rua Artur Reinert, considerada 

como Via Coletora Projetada. Estas vias coletoras são responsáveis pela condução do tráfego 

entre as vias locais e as demais vias hierarquicamente superiores do Sistema Viário Urbano, 

segundo o artigo 63 do Plano Diretor vigente (Lei complementar no 162). Esta via vai permitir o 

acesso a ponte proposta que fará a ligação entre as Ruas Luiz Abry e Rua Hermann Weege.  
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A Rua Hermann Weege possui pavimentação de paralelepípedo, calçadas, rede de 

energia elétrica, água e drenagem pluvial. Nas proximidades do empreendimento a rua 

Hermann Weege possui arborização em seus passeios, mas com ausência de mobiliário 

urbano e equipamentos públicos, como praças. A Rua Artur Reinert não possui pavimentação 

e calçadas, porém já esta em fase de execução os trabalhos de infra estrutura , bem como de 

pavimentação asfaltica . 

Figura 07– Mapa de sistema viário com destaque para a área de implantação. 
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Figura 

08 – Mapa de pavimentação  com destaque para a área de implantação. 
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7.2. Geração de tráfego 

O Plano Diretor de Pomerode define categorias de pólo gerador de tráfego, o qual 

classifica os usos ou atividades ao se instalarem no Município de Pomerode, de acordo com o 

número de vagas de estacionamento do empreendimento, conforme artigo 244.  

O Centro Comercial possui 74 vagas de estacionamento cobertas e 170 vagas de 

estacionamento descobertas, totalizando 244 vagas, se enquadrando desta maneira como 

gerador de Alto Impacto (acima de 51 vagas de estacionamento).  

7.3. Transporte Coletivo 

O sistema de Transporte Coletivo de Pomerode possui linhas interurbanas e urbanas. 

As linhas urbanas conectam Pomerode diretamente aos municípios de Apiúna, Ascurra, 

Balneário Camboriú, Blumenau, Curitiba, Florianópolis, Gaspar, Itajaí, Jaraguá-do-Sul, 

Joinville e São Paulo. As linhas urbanas percorrem o município e conectam bairros, empresas 

e também com o município de Blumenau.  

Segundo o Plano Diretor do Município, no artigo 100, o transporte interurbano na 

direção norte-sul será realizado ao longo do eixo de Serviços (Rua Hermann Weege). O 

transporte urbano deverá se dar preferencialmente ao longo dos Eixos Urbano 1 e 2 (Avenida 

21 de Janeiro) e de Animação (Rua XV de Novembro).  

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

existente, estando próximo dos trajetos das linhas urbanas e interurbanas. Além disto, as 

paradas de ônibus encontram-se próximas ao empreendimento assim como a proximidade 

com a Rodoviária Municipal de Pomerode localizada a aproximadamente 600 (seiscentos) 

metros do local.  
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Figura 09 – Mapa de patrimônio histórico com destaque para a área de implantação. 
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7.4. Ciclovias 

No trecho da implantação do Centro Comercial a Rua Hermann Weege não possui 

ciclovias, mas o empreendimento em questão contemplará bicicletário na área proposta como 

parque central, como forma de incentivar ainda mais o seu uso e segurança para os usuários.   

8. CARACTERÍSTICAS DA ÁREA DE INFLUÊNCIA

8.1. Uso do Solo 

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

empreendimento, foram constatados os seguintes usos: 

- Edificações comerciais ao longo da Rua Hermann Weege; 

- Edificações industriais de pequeno porte ao longo da Rua Hermann Weege; 

- Edificações residenciais ao longo da Rua Hermann Weege, Rua Artur Reinert e demais 

vias locais;  

- Edificações institucionais; 

- Edificações de prestação de serviços; 

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

Analisando a área do entorno imediato do empreendimento, ao longo deste trecho da 

Rua Hermann Weege, observa-se que a região ainda é pouco adensada em relação a Rua 

Luiz Abry. Mas, esta situação pode ser alterada a partir da proposta da nova Ponte, como 

nova opção de ligação entre as duas margens do Rio do Testo, ocasionando no desvio de 

fluxo que atualmente se concentra na Rua Luiz Abry, e incentivando novos investimentos ao 

longo da Rua Hermann Weege.  
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Figura 10 – Mapa de uso do solo com destaque para a área de implantação. 

8.2. Morfologia Urbana 

Devido as características de pavimentos e alturas das edificações existentes na cidade, 

o empreendimento irá privilegiar esta condição, sendo optado pela horizontalidade da 

edificação, evitando a verticalização e mantendo o padrão de altura existente no local. Com 

esta conceituação, a paisagem não sofrerá muita alteração evidenciando e  mantendo a 

harmonia ambiental e visual do empreendimento 

8.3. Equipamentos Urbanos e Comunitários 

Nas proximidades do local de implantação do empreendimento podemos encontrar 

alguns equipamentos urbanos. Mas, a implantação do Centro Comercial influenciará a 

implantação de novos equipamentos devido ao fluxo que será gerado com o empreendimento 

e com a construção da nova ponte que irá interligar as Ruas Hermann Weege e Luiz Abry.  
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Figura 11 – Mapa de equipamentos educacionais com destaque para a área de implantação. 
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Figura 12 – Mapa de equipamentos de saúde com destaque para a área de implantação. 
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Figura 13 – Mapa de receptivos turísticos com destaque para a área de implantação. 
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8.4. Patrimônio histórico, arquitetônico, artístico e cultural 

De acordo com o Anexo V do Plano Diretor de Pomerode, o qual lista os imóveis de 

valor histórico, arquitetônico, artístico e cultural, nas proximidades do local de implantação do 

empreendimento podemos encontrar diversos imóveis desta lista.  

Pode-se observar no mapa abaixo a concentração de diversas edificações listadas no 

inventário do Patrimônio Socioambiental nas proximidades da área de implantação do Centro 

Comercial. Destaca-se a Residência da década de 40-50 denominada como “Casarão A. 

Weege” e classificada como Imóveis de Grande Valor – P2. Além desta edificação é 

importante destacar a proximidade com as edificações do Complexo Weege 

(aproximadamente 450 metros) e a Igreja Evangélica Centro (aproximadamente 500 metros), 

ambas classificados como Imóveis de Valor Excepcional – P1.  

Devido a proximidade com edificações classificadas como Patrimônio, o 

empreendimento poderá influenciar visualmente essas edificações, o que deverá ser tratado 

para a integração e destaque das mesmas com a implantação do Centro Comercial.  
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Figura 14 – Mapa de equipamentos de saúde com destaque para a área de implantação. 
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8.5. Planos, programas e projetos governamentais 

De acordo com o Secretário de Planejamento e Desenvolvimento da Cidade – 

SEPLAN, Sr. Mauricio Eduardo Gorigoitía Vega, a área de interesse para implantação do 

empreendimento não possui nenhum projeto ou interesse do governo para implantação de 

algum projeto governamental.  

9. CONFORTO AMBIENTAL 

9.1. Vegetação existente 

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

vegetação. Na área do entorno do terreno estudado encontra-se vegetação nativa da mata 

atlântica, característica da região, composta por árvores de médio e grande porte. Esta 

vegetação concentra-se na área de preservação ambiental do Rio do Testo, sob forma de mata 

fechada. 

9.2. Taxa de Permeabilidade 

De acordo com o Anexo III do Plano Diretor de Pomerode, a taxa mínima de 

permeabilidade do solo na Macrozona Urbana de Consolidação, onde se encontra o 

empreendimento, é de 20%, ou seja, dos 23.353,10m² de área total do terreno, 4.670,62m² 

deverão ser impermeáveis.  

9.3. Hidrografia 

O terreno em questão possui como um de seus confrontantes o Rio do Testo, sendo 

este o principal Rio da cidade e limitador da mesma.  
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Figura 15– Mapa de bacias hidrográficas com destaque para a área de implantação. 
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9.4. Relevo 

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

vegetação característica da Serra do Mar. O terreno para o empreendimento encontra-se em 

grande parte plano, sem pontos de declividade acentuada. Antes do nivelamento, acontecido 

no início do ano de 2011, o terreno já possuía características de perfil plano, sendo 

praticamente inalteradas após este processo.  
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Figura 16– Mapa de geomorfologia e relevo com destaque para a área de implantação. 
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9.5. Iluminação natural e sombreamento sobre os imóveis vizinhos 

O empreendimento encontra-se na parte oeste do terreno, sendo este fundos em relação 

a Rua Hermann Weege, estando afastado em relação as edificações vizinhas. A sombra 

gerada pelas edificações vizinhas não afeta as edificações do empreendimento. Outrossim, , 

não existem próximo ao Centro Comercial, na parte frontal nenhuma edificação próxima, e 

portanto, o empreendimento também não projetará nenhum sobreamento  próximo a nenhuma 

edificação limítrofe.  

Já no  empreendimento , o mesmo pode provocar sombreamento no período da tarde a 

partir das 15hrs em todas as estações do ano, sendo maior no período do inverno, devido a sua 

localização estar em maior parte no sentido norte-sul. 

9.6. Ventilação natural 

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

características da cidade de Pomerode e da região. O empreendimento não impedirá a 

permeabilidade e passagem da ventilação natural em relação às edificações existentes no 

entorno.   

9.7. Ruídos 

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

9.8. Calor 

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

equipamentos que possam emitir ou aumentar a suma emissão natura. 

Externamente, o pátio  terá pavimentação em paver, com arborização intermediaria, 

praças e canteiros para a  harmonização de vegetação, com a finalidade de diminuir a 

temperatura externa.  
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9.9. Vibração 

Durante a execução do empreendimento poderão ocorrer vibrações, mas o mesmo não 

ocorrerá após a conclusão da obra. Desta maneira o empreendimento enquadra-se no padrão 

de incomodidade “Não incômodo”, segundo a Lei complementar no 162/08, de 12 de dezembro 

de 2008.  

9.10. Gases 

Por tratar-se de um empreendimento comercial, não haverá emissão de gás. Os únicos 

gases utilizados serão eventualmente utilizados serão os de cozinha/restaurante , devidamente 

instalados e acondicionados.    

9.11. Movimentos de terra 

Os movimentos de terra necessários ao empreendimento já foram realizados, sendo 

que outros movimentos não serão necessários.  

10. IDENTIFICAÇÃO DOS IMPACTOS 

10.1. Análise do Impacto Urbanístico Global  

O empreendimento proposto atende as diretrizes do Plano Diretor e contribui para 

desenvolver e adensar a área em questão, resultando em maior qualidade urbana e 

favorecendo a formação de uma identidade ao local bem como as relações inter-pessoais e 

encontros.  

O empreendimento apresentará mais impactos positivos do que negativos 

principalmente devido a sua localização, prevista em área de grande expansão do município.  
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10.2. Impactos positivos 

10.2.1. Localização 

Um dos principais fatores que favorecem a implantação do empreendimento é a 

localização na Rua Hermann Weege, classificada como Eixo de Serviços, localizada no 

contorno Leste da Cidade, marcado pelo tráfego de passagem do Eixo Rodoviário Regional 

Blumenau – Jaraguá do Sul. Justamente com as Ruas Arnoldo Hass, dos Atiradores e 

Presidente Costa e Silva, a Rua Hermann Weege possui boa capacidade de suporte para o 

trânsito e características de comércio e serviços de grande impacto mas áreas marginais à via.  

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

consolidar o contorno leste como via de passagem do eixo rodoviário e orientar usos que 

promovam a consolidação de comercio 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.  

10.2.2. Economia da Cidade 

Este empreendimento favorece para o aumento da renda, dinamismo entre o comercio 

local e geração de novos empregos. Além disto, favorece a construção civil e o 

desenvolvimento principalmente dos comércios existentes nas proximidades do local e até 

mesmo da cidade como um todo.  

10.2.3. Dinamismo no contorno leste 

Como se trata de um empreendimento de grandes proporções em ralação ao tipo de 

construção existente e por estar localizado em local atualmente com pouco dinamismo e 

poucos equipamentos urbanos, favorece no desenvolvimento econômico e social do Contorno 

Leste e incentiva novos investimentos para a localidade. Este empreendimento juntamente com 

a ponte projetada próximo ao local, favorecerá em distribuir o fluxo viário atualmente 
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concentrado na Rua Luiz Abry contribuindo desta maneira para nova possibilidade de 

deslocamento.  

10.2.4. Valorização Imobiliária 

A implantação do Centro Comercial, juntamente com a construção de uma nova ponte 

irá favorecer investimentos ao longo da Rua Hermann Weege, valorizando imóveis atualmente 

desocupados e favorecendo o desenvolvimento da região. 

10.2.5. Dinamismo Comercial 

Por tratar-se de um empreendimento comercial de grande porte, este irá influenciar 

uma maior competitividade com o comércio existente, favorecendo a população com novas 

oportunidades de preços e produtos. Um dos principais responsáveis por esta competitividade 

será o novo supermercado, o qual intensificará a concorrência entre os existentes.  

10.3. Impactos Negativos 

10.3.1. Impacto Ambiental 

Devidos as grandes dimensões do empreendimento, resulta em uma grande área de 

impermeabilização do solo, fator este desfavorável para a infiltração de águas pluviais sendo 

necessário um eficiente sistema de drenagem pluvial.  

Além disto, serão produzidos resíduos da construção que serão responsáveis por 

grande impacto ambiental caso não sejam evitados desperdícios e resíduos sendo necessário 

a destinação correta dos mesmos.  

10.3.2. Impacto Viário 

O aumento do fluxo de veículos no local e suas proximidades é o efeito negativo de maior 

impacto, sendo necessária uma maior atenção do governo quanto a intervenções de trânsito e 

de infra-estrutura. Mesmo auxiliando no desenvolvimento do local, o fluxo gerado pode ser 

prejudicial se não for dado a devida atenção a esta questão.  
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10.3.3. Patrimônio Histórico

O Empreendimento terá influência direta, principalmente visual sobre a edificação 

existente, assim como as edificações do entorno. Desta maneira é necessário uma 

intervenção projetual que inclua e valorize a edificação no conTesto do empreendimento. 

10.4. Medidas Potencializadoras e Compensatórias 

- Para reduzir e facilitar o fluxo de veículos no local,são previstos diversos pontos de 

acesso, eliminando a concentração em apenas um ponto, assim como vagas de 

estacionamento acima do número de vagas exigidas e vagas destinadas a carga e descarga 

assim como funcionários; 

- A área de preservação ambiental ao longo do Rio do Testo será mantida, preservando 

a vegetação existente; 

- A intenção de praça na área central favorecerá a permeabilidade no solo e a integração 

do imóvel com o conTesto do empreendimento. Além disto possibilitará a interação entre as 

pessoas trazendo uma identidade ao local.  

- Os acessos se farão  pelas Rua Hermann Weege  e Rua Jorge Jung- que esta em fase 

visível de conclusão. 

No local, deverão ser inseridas medidas de redução de velocidade,  como sinalização ou   

até mesmo criação de faixa redutora de velocidade caso seja necessário uma intervenção do 

município em escala maior.  

Como a Rua Jorge Jung esta praticamente concluída, dando acesso a Rua Luiz Abry, esta 

via já poderá auxiliar  na diluição do trânsito . 

Para o transito de carga e descarga, poderá ser criado horário específico para o mesmo, 

verificando  os horários de pico como parâmetros negativos e evitando os mesmos. 
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11. CONCLUSÃO 

A partir de todas as análises realizadas pode-se concluir que o empreendimento irá 

beneficiar a cidade de Pomerode e região em diversos aspectos, principalmente econômico, 

devido a novas instalações comerciais resultando em maior competitividade entre os 

comerciantes e maiores oportunidades para a população favorecendo a economia local. Além 

disto, o empreendimento será capaz de gerar novos empregos e desenvolver o contorno leste 

possibilitando um novo direcionamento para o desenvolvimento da cidade de Pomerode. 

Apesar de aumentar o fluxo de veículos e conseqüentemente atingir o sistema viário no local, 

o empreendimento, juntamente com a nova ponte que irá ligar as margens direta e esquerda 

do Rio do Testo, irá possibilitar a diminuição do fluxo de veículos na Rua Luiz Abry auxiliando, 

desta maneira, para a preservação do centro histórico da cidade.  

Pode-se concluir também que a cidade em um estágio de desenvolvimento que 

necessita de um empreendimento deste porte para que seja diminuída a dependência da 

população para com outros municípios que possuem centros comerciais, e assim concentrar a 

renda na cidade. Este Centro Comercial irá proporcionar locais de encontro e de lazer, 

equipamentos estes com carência em Pomerode.  
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