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1. APRESENTAÇÃO E LEGISLAÇÃO INCIDENTE

Este documento apresenta à Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente da Prefeitura Municipal

de Pomerode o Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV, para a atividade de produção de munições,

a ser implantado no município de Pomerode/SC.

De acordo  com as  disposições  da  Constituição  Federal,  no  Art.  36:  “lei  municipal  definirá  os

empreendimentos e atividades privados ou públicos em área urbana que dependerão de elaboração

de  estudo  prévio  de  impacto  de  vizinhança  (EIV)  para  obter  as  licenças  ou  autorizações  de

construção, ampliação ou funcionamento a cargo do Poder Público municipal.”

Deste modo, o município de Pomerode, em seu Plano Diretor Participativo, Lei Complementar n°

162/2008, com as alterações da Lei complementar nº 225/2011 e da Lei complementar nº 233/2012,

define  que empreendimentos  com intervenções  como edificações  com área  construída  igual  ou

superior  a 5.000m²,  apresentam impacto pois podem causar danos ou alterações nos  ambientes

socioeconômico,  natural  ou  construído,  ou  sobrecarga  na  capacidade  de  atendimento  de  infra-

estrutura básica, estão sujeitas à apresentação de um EIV.

Ainda, levando em consideração o Art. 37, da Lei Federal 10.257/2001, este documento deverá

abordar os aspectos positivos e negativos do empreendimento que venham a interferir na qualidade

de vida da população residente ou usuária da área em questão e de seu entorno, contemplando, no

que couber, a análise e proposição de soluções para as seguintes questões:

 I – adensamento populacional;

II – equipamentos urbanos e comunitários; 

III – uso e ocupação do solo; 

IV – valorização imobiliária; 

V – geração de tráfego e demanda por transporte público; 

VI – ventilação e iluminação; 

VII – paisagem urbana e patrimônio natural e cultural. 

 

Para que uma propriedade cumpra sua FUNÇÃO SOCIAL, deve garantir a conservação de um meio

ambiente urbano agradável. Por isso, o ente Municipal deve resguardar esse relevante bem para as

futuras gerações, debatendo e estudando amplamente licenças e autorizações concedidas. É neste

contexto que se insere a importância do EIV, possibilitando um prévio debate das influências que o

uso e/ou construção em propriedades particulares causarão ao entorno. Segundo o Art. 38.da Lei

Federal 10.257/2001, “a elaboração do EIV não substitui  a elaboração e a aprovação de estudo

prévio de impacto ambiental (EIA), requeridas nos termos da legislação ambiental.”
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Alguns tópicos devem ser levados em consideração, tais como:

 Alguns  empreendimentos  provocam  profundos  impactos  no  sistema  viário,  saturação  da

infraestrutura  –  drenagem,  esgoto,  energia  elétrica,  telefonia,  sombreamento,  poluição  sonora  e

visual. 

 O EIV é uma maneira democrática de se tomar decisões sobre grandes empreendimentos, dá

direito à voz aos moradores e usuários do local do empreendimento. Deste modo, condiciona o

direito à propriedade: o meu direito à propriedade vai até onde eu não prejudique o meu vizinho. 

 O EIV também é um meio de atuação preventiva, que visa a evitar as consequências danosas

sobre o ambiente, de um projeto de obras, de urbanização ou qualquer atividade. 

 Quanto maior o empreendimento, maior o impacto que produzirá sobre seu entorno. 

A aplicação do Estudo de Impacto de Vizinhança implica em levantar muitos riscos e deve ser feito

de forma cuidadosa.  Segundo  Rogério Rocco (2008), normalmente as exigências resumem-se a

complementações no sistema viário ou na semaforização, investimentos que, em última instância,

beneficiam e valorizam – ou até mesmo viabilizam – os próprios empreendimentos. Assim, deve-se

levar  em  conta  impactos  que  ultrapassem  aqueles  sobre  o  sistema  viário:  ambientais

(impermeabilização excessiva do terreno, aumento de temperatura), paisagísticos (impacto sobre

paisagens  de  morros,  dunas,  vales,  vista  para  frentes  de  água),  econômicos  (impactos  sobre  o

comércio e  serviços  locais,  ou sobre a  produção de pequenos agricultores)  e  sociais  (perda  de

empregos ou renda,  sobrecarga de equipamentos públicos).  A lei  que regulamenta o Estudo de

Impacto  de  Vizinhança  deve  contemplar  todas  essas  dimensões,  ultrapassando  o  simples

ressarcimento à cidade da sobrecarga sofrida com o investimento (Cymbalista, 2010).
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2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo geral

O Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV objetiva apresentar dados e informações referentes ao

empreendimento proposto, a fim de subsidiar as análises, permitindo à prefeitura a verificação dos

níveis  de  impactos  urbanísticos  gerados  na implantação  e  operação  do  empreendimento  no

município de Pomerode/SC. Conforme os Artigos 253 a 255 do Plano Diretor do Município de

Pomerode (Lei Complementar nº162/2008), empreendimentos de impacto são aqueles que podem

causar danos ou alterações nos ambientes socioeconômico, natural ou construído, ou sobrecarga na

capacidade de atendimento de infraestrutura básica, quer sejam construções públicas ou privadas,

habitacionais ou não-habitacionais. Com base no levantamento de dados, é realizada uma avaliação

dos  impactos,  obtendo-se  aspectos  positivos  e  negativos  da  implantação  de  determinado

empreendimento, e com isso propõe-se medidas mitigadoras e/ou compensatórias. As informações

provenientes deste estudo serão apresentadas à comunidade em Audiência Pública, e assim orientar

o  processo  decisório  da  comunidade  sobre  a  implantação  do  empreendimento  ou  atividade  de

impacto.

2.2 Objetivos Específicos

Diante  das  exigências  legais,  o  presente  EIV –  Estudo  de  Impacto  de  Vizinhança,  tem como

objetivo específico apresentar os resultados das análises de todas as formas relevantes de impacto,

através  de  uma  abordagem  interativa  entre  os  elementos  componentes  urbanísticos,  sociais  e

econômicos, apresentando de forma sistematizada e concisa, dados e informações da área objeto de

ocupação e seu entorno próximo, com o prognóstico dos impactos gerados pela sua operação e

medidas mitigatórias, quando for o caso, em atendimento à legislação em vigência, sendo exigido,

para fins de autorização da atividade. Este documento é resultado da associação de vistorias in loco

do  local  de  futura  instalação  do  empreendimento  e  análises  de  projetos,  plantas,  relatórios  e

memoriais técnicos da unidade industrial da INBRAMUN. 
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3. IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL 

Abaixo segue identificação do responsável técnico pela elaboração do Estudo de Impacto de 

Vizinhança – EIV da empresa INBRAMUN.

Nome: Diego Furtado

Qualificação: Engenheiro Ambiental

Número de Registro: CREA 089481-6

Telefone para contato: (47) 99655-2582 

E-mail: furtado.diego@gmail.com
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4. JUSTIFICATIVA

Dispositivos  legais  como  a  Lei  Federal  nº  10.257/2001  e  a  Lei  Complementar  162/2008

regulamentam a necessidade do Estudo de Impacto de vizinhança como um instrumento de política

urbana municipal. Levando em consideração os Artigos 182 e 183 da Constituição Federal (Lei

nº10.257/2001),  relacionados  à  política  urbana,  há  necessidade  de  normas  de  ordem pública  e

interesse social que regulam o uso da propriedade em prol do bem coletivo, da segurança e do bem-

estar dos cidadãos, bem como o equilíbrio ambiental. 

Portanto, devido ao tamanho do empreendimento a ser instalado e conforme a definição de impacto

apresentada em item anterior, onde diz que através Plano Diretor Participativo, Lei Complementar

n°  162/2008,  com as  alterações  da  Lei  complementar  nº  225/2011  e  da  Lei  complementar  nº

233/2012, define que empreendimentos com intervenções como edificações com área construída

igual  ou  superior  a  5.000m²,  apresentam impacto  pois  podem causar  danos  ou  alterações  nos

ambientes socioeconômico, natural ou construído, ou sobrecarga na capacidade de atendimento de

infraestrutura básica , justifica-se a utilização do EIV como ferramenta na tomada de decisão para a

implantação da indústria INBRAMUN. 

Ainda á respeito da instalação da empresa, que deve ocorrer conforme determinações contidas neste

estudo afim de minimizar tais impactos na vizinhança, dentre os efeitos positivos está a geração de

empregos na localidade. A taxa de desocupação no Brasil ficou em 13,7% no trimestre encerrado

em março de 2017, de acordo com os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios

Contínua (Pnad Contínua) divulgados no dia 28/07/2017, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e

Estatística  (IBGE).  O  resultado  ficou  igual  à  mediana  (13,7%),  que  estimavam  uma  taxa  de

desemprego entre 13,2% e 14,1%. Em igual período de 2016, a taxa de desemprego medida pela

Pnad Contínua estava em 10,9%. No trimestre encerrado em fevereiro de 2017, o resultado ficou em

13,2%.

As taxas de desemprego no Brasil são consideradas elevadas, desta maneira a geração de empregos

através da instalação de novas empresas é fundamental para a geração de renda aos colaborados e

geração de riquezas ao país.
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5. CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

Apresenta-se, na sequência, uma descrição a cerca do município, bacia hidrográfica e características

do  empreendimento,  conforme  soluções  e  otimizações  adotadas  no  Projeto  Técnico  deste

empreendimento, bem como em atendimento à legislação ambiental.

5.1 O empreendimento

A  indústria  brasileira  de  munições  tem  crescido  e  dominado  parte  do  mercado.  Segundo

informações da Associação Nacional da Indústria de Armas e Munições – Aniam, uma entidade

civil, sem fins lucrativos, que representa a indústria e o comércio de armas e munições do Brasil,

tem dados de que o setor emprega hoje mais de 40 mil pessoas e registra anualmente faturamento de

cerca de R$ 1 bilhão, recolhendo aproximadamente R$ 150 milhões em impostos por ano. Do total

da produção do setor no país, um montante estimado em USD 300 milhões refere-se às exportações.

A empresa que pretende se implantar em Pomerode, consiste em uma fábrica de munições para

armas de fogo de vários calibres. Nela serão produzidas munições para armas de Cano Raiado ou de

“alma raiada” (Rifled Barrel) que geralmente são os rifles, as carabinas, as pistolas e os revólveres,

e também, para as armas de alma lisa (Smoothbore), que são as modernas espingardas, que em

decorrência do tipo de projéteis que disparam, não utilizam nenhum raiamento no cano. 

5.2 Fluxograma do funcionamento da empresa

Abaixo é representado diversos fluxogramas com os processos de produção que serão empregados

na empresa. Além disso, há uma estimativa de matéria-prima e insumos a serem consumidos para a

produção.

Matéria prima:

Recebimento de copos de metal (latão) – 1500 kg/mês

Recebimento de chumbo lingote – 500 kg/mensal

Insumos: 

INSUMOS QUANTITATIVOS/MÊS
Pentolita 3 kg
Nitrato de bário 3 kg
Sulfito de antimônio 3 kg
Óxido de Alumínio 3 kg
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Estifnato de chumbo 60 kg
Nitrocelulose 1000 kg
Grafite + Teflon 500 kg
Óleo de prensa 1000 l
Caixas de embalagem 60.000 unid.

Processo 1: 

Fabricação do Estojo

Processo 2:

Confecção de projétil

Recebimentos de
materiais ferrosos

Processo de deformação mecânica Lavação e
tratamento 

Produto acabado

Processo de deformação
mecânica

Produto acabado

Recebimento do
lingote
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Processo 3: Produção de espoleta

Insumos:

1. Nitrato de bário

2. Estifnato de chumbo

3. Pentolita

4. Sulfito

5. Cera de abelha

Junção dos Processos 1, 2 e 3 em uma única linha de montagem:

Envasamento

Recebimento de insumos

Montagem e verificação 

Recebimento de insumos

Embalagem e verificação

Produto acabado
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5.3 Ilustração do produto final

Abaixo segue uma ilustração de um dos produtos finais do processo industrial.

                                   

Figura 1: Ilustração do produto final do processo industrial da empresa.
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6. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA E DO EMPREENDIMENTO

6.1 Macrolocalização: O município de Pomerode-SC

 Em  Santa  Catarina,  entre  os  roteiros  mais  belos  do  Estado  está  a  encantadora  Pomerode.

Localizada no Médio Vale do Rio Itajaí-Açú, Pomerode é uma pequena cidade com cerca de 30 mil

habitantes.

A educação e a economia são os atuais grandes destaques do município, emancipado de Blumenau

desde 1959. De acordo com dados do IBGE, Pomerode desfruta do índice invejável de alfabetização

de 98,2% dos munícipes e está entre as 20 melhores cidades em arrecadação de impostos de Santa

Catarina.  A diversificação  da  indústria  garante  empregos  e  qualidade  de  vida  aos  cidadãos  do

município.

Em termos de lazer, a cidade é o destino perfeito para quem busca tranquilidade e contato com a

natureza. O Zoo Pomerode, o primeiro zoológico do Estado e o terceiro do país, abriga hoje mais de

1.300 animais de 220 espécies diferentes, sendo uma divertida opção durante o ano. Os museus

também são ótimos destinos culturais, onde se pode conhecer mais sobre a história e costume dos

pomerodenses.

Pomerode se destaca por ser o maior polo gastronômico da região, conhecida como "Vale Europeu".

O ambiente acolhedor dos restaurantes convida o visitante a apreciar o sabor de pratos típicos, como

o  marreco  recheado,  Kassler,  Eisben,  entre  outras  delícias  da  culinária  alemã  e  mundial.  As

confeitarias são um capítulo à parte, oferecendo irresistíveis tipos de pães, cucas, bolachas, doces e

tortas.

Alguns dados gerais do município encontram-se na tabela abaixo.

Área 216 km²

População 30.009 (IBGE 2012)

Relevo Planície,  suavemente ondulado, com altitudes pequenas de até 100

metros.

Extensão Norte - Sul 35 Km

Extensão Leste - Oeste  20 Km

Altitude 200 a 300 metros, atingindo pontos de até 500 metros, na porção sul

do Município, e de até 700 e 900 metros, na porção norte

Latitude 26º 44' 26" Sul

Longitude 49º 10' 37" Oeste

Temperatura Média entre 15ºC e 25ºC.

Clima Temperado
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Colonização Alemã

Atividades Econômicas Indústria, comércio e turismo

Limites Norte: Jaraguá do Sul

Sul: Indaial e Blumenau

Leste: Rio do Cedro e Timbó

Oeste: Blumenau

Tabela 01: Dados gerais adaptados do site da Prefeitura Municipal de Pomerode.

A imagem abaixo serve para ilustrar a localização do município dentro do estado de Santa Catarina,

assim como as proximidades  da instalação da empresa dentro do município de Pomerode e  as

principais vias de acesso.

Figura 02: Localização do município de Pomerode e da futura instalação da empresa.

6.2 Microlocalização

A empresa  será  instalada  na  Rua  Heinrich  Kanies,  bairro  Pomerode  Fundos,  no  município  de

Pomerode – SC. O acesso pode ser feito através da SC-110. Está localizada sob as coordenadas

geográficas: Latitude: 26°43'19.44"S; Longitude:  49°13'4.38"O.



16

Figura 03: Microlocalização do local de futuras instalações da empresa INBRAMUN. Fonte:

GOOGLE EARTH adaptado, acesso em ago. 2017.

6.3 Área do terreno
 

A área total de instalação da empresa é de 73.640,11m² e está registrado sob matrícula nº 15046 do

Registro de Imóveis da Comarca de Pomerode.

Figura 04: Área de instalação da futura empresa. FONTE: GOOGLE EARTH adaptado, acesso em

ago. 2017.
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Atualmente  o  local  encontra-se  com  diferentes  morfologias.  A área  frontal  possui  vegetação

herbácea e arbustiva e é praticamente plana, formando um vale nas proximidades do ribeirão que

passa em frente ao local. Em sentido a lateral esquerda há uma leve elevação do nível e a vegetação

atual é cultivo de Eucalipto e palmeira real.

Uma imagem da planta baixa com as curvas de níveis para demonstrar a inclinação sentido lateral

esquerda  é  apresentada  a  seguir.  Para  melhor  visualização,  em anexo  a  este  estudo  (anexo  II,

conforme caderno de anexos), é entregue a planta baixa com as curvas de níveis do imóvel.

Figura 5: Planta baixa com as curvas de níveis do terreno em análise e futura ocupação pelas

estruturas da empresa. Projeto em anexo a este estudo (Anexo I).
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6.4 Áreas de Influência

Para melhor análise do entorno do futuro empreendimento, foram delimitadas áreas de influência,

sendo elas: Área Diretamente Afetada (ADA), Área de Influência Direta (AID) e Área de Influência

Indireta (AII). A área de influência de um empreendimento é definida como o espaço suscetível a

sofrer alterações como consequência da sua implantação, manutenção e/ou operação ao longo de

sua vida útil.

De acordo com a Resolução do CONAMA n° 349/2002:

 Área Diretamente Afetada – ADA – a área necessária para a implantação do empreendimento,

ou seja, de uso privativo do empreendimento. 

 Área  de  Influência  Direta  -  área  necessária  à  implantação  de  obras/atividades,  bem  como

aquelas que envolvem a infraestrutura de operacionalização de testes, plantios, armazenamento,

transporte,  distribuição de produtos/insumos/água, além da área de administração, residência

dos envolvidos no projeto e entorno;

 Área de Influência Indireta - conjunto ou parte dos municípios envolvidos, tendo-se como base

a bacia hidrográfica abrangida. Na análise socioeconômica, esta área pode ultrapassar os limites

municipais e, inclusive, os da bacia hidrográfica.

Deste modo, a imagem a seguir apresenta as delimitações supracitadas, sendo que para a AID foi

delimitado  um  raio  de  1000  (mil)  metros,  e  a  ADA que  foi  considerado  o  local  que  sofrerá

diretamente  com  a  implantação  e  operação  do  empreendimento.  Neste  raio  estão  inclusas  as

edificações mais próximas, incluindo empresas e residências, bem como a principal via de acesso a

Rua Heinrich Kanies (via local), sendo esta a SC – 110 (rodovia, via coletora), ambas de sentido

duplo.

Já a AII corresponde, de maneira geral, toda a abrangência do município de Pomerode, que poderá

usufruir  da  atividade  que  o  empreendimento  disponibilizará,  será  o  local  mais  provável  de

contratação de colaboradores, fornecedores de matérias-primas e outros serviços que podem ser

terceirizados.
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Figura 6: Áreas de Influência e área diretamente afetada.

6.5 Implantação do Empreendimento

A implantação do empreendimento compreenderá as seguintes etapas: 

 Terraplanagem

 Implantação do canteiro 

 Locação da obra 

 Cravação das estacas 

 Confecção dos blocos de fundação com concreto usinado;

 Execução da cobertura;

 Execução do piso, concreto usinado e paver;

 Execução da alvenaria de vedação;

 Limpeza geral, entrega do empreendimento. 

6.6 Cronograma de Implantação

O  cronograma  de  implantação  será  apresentado  junto  com  as  plantas  e  memoriais

descritivos(Anexos III,IV,XI,XII), no Anexo II deste estudo.

AII

AID

ADA

Via Local

Via coletora / 

Rodovia
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7. EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA URBANA E CAPACIDADE DE 
ATENDIMENTO

O empreendimento em análise  é  servido de infraestrutura,  localizando-se a  800 m da Rodovia

Estadual SC-110, que liga o município de Pomerode a Timbó. Localiza-se a aproximadamente 5 km

do bairro central de Pomerode e a aproximadamente 20 km (pela SC-421) da Rodovia Federal BR

470. 

7.1 Água

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

realizada  pelo  SAMAE -  Serviço  Autônomo  Municipal  de  Água  e  Esgoto,  uma  autarquia  do

executivo criada no ano de 1966. 

A região  do município onde está  prevista  a  ampliação da  INBRAMUN é abastecida pela  rede

pública de abastecimento de água potável. 

O empreendimento  fará  uso  da  água fornecida  pelo  abastecimento  do  município,  sendo que  o

consumo de água da empresa não será alto.

Anexo a este estudo, conforme listado no caderno de anexos,  está o atestado de viabilidade do

SAMAE nº09/2017.

7.2 Esgoto

O Município de Pomerode conta hoje com uma extensão de 11,6 Km de rede de coleta de esgoto

que atende aproximadamente  9.000 habitantes,  através  do tratamento  por  reator  do  tipo  RALF

(Reator Anaeróbio de Leito Fluidizado – UASB, em inglês). Este reator está localizado na Rua

Corupá. Lá o esgoto é dividido em 16 vazões iguais, cada qual indo até o fundo do RALF por meio

de tubulações  e  então,  é  estabilizado biologicamente ao passar,  por  fluxo ascendente,  por  uma

camada de bactérias anaeróbias, que depuram e transformam a maioria dos poluentes em “biogás” e

em lodo excedente, digerido e adensado. Os esgotos tratados são coletados no topo e na periferia do

RALF e são encaminhados por gravidade até o fundo do Rio do Testo.  Atualmente, o reator RALF

não funciona em suas plenas condições devido à grande quantidade de infiltrações de água pluvial,

às  poucas  ligações  existentes  e  também,  dentre  destas,  às  ligações  irregulares  que  não  foram

desviadas  do  sistema  fossa-filtro  (SAMAE,  disponível  em  http://www.samaepomerode.com.br/

index.php?pg=1078, acesso realizado em out./2017).
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O  restante  das  edificações  do  município  ainda  conta  com  o  sistema  de  fossa  séptica  e  filtro

biológico, ligados ao sistema de drenagem pluvial (quando existente) ou até o corpo receptor mais

próximo.

Na empresa INBRAMUN será utilizado para o tratamento de efluentes sanitários o sistema de fossa

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

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

trata sobre as construções e instalações de Fossa séptica e disposição final dos efluentes. Em anexo

a este estudo, consta a planta do  sistema de fossa séptica e filtro anaeróbio a ser implantado na

empresa (ver em anexos,Anexo III). Além disso o SAMAE, se manifestou a respeito conforme o

atestado de viabilidade nº09/2017, que encontra-se também em anexo a este estudo (Anexo V).

7.3 Drenagem pluvial

No local  ainda não há instalação de rede  coletora  de  águas  pluviais.  No empreendimento  será

construído um sistema de drenagem, direcionando as águas drenadas ao ribeirão localizado em

frente ao empreendimento (ver caderno de anexos,anexo IV). Além disso a Secretaria de Obras se

manifestou a respeito, conforme consta no ofício nº25/10/2017 DC, anexo VI deste estudo).

7.4 Energia Elétrica e Iluminação Pública

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

indústrias  representavam  67% do  consumo  de  energia  elétrica  no  município  de  Pomerode.  O

município de Pomerode é  atendido pela  CELESC – Centrais  Elétricas  de Santa Catarina S.A.,

através da Gerência Regionais de Blumenau, que disponibiliza redes de alta e baixa tensão para o

município, destinadas ao consumo nas indústrias, comércios, residências e iluminação de vias. A

região do município onde está prevista a ampliação do empreendimento é abrangida pelas redes

públicas  de distribuição de energia  elétrica,  administrada pela  CELESC – Centrais  Elétricas de

Santa Catarina S.A., e iluminação pública,  administrada pela Prefeitura Municipal.  A mesma se

manifestou a respeito do abastecimento, conforme consta no Anexo VII deste estudo.
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Figura7: Rede de distribuição de energia elétrica e iluminação pública da Rua  Heinrich Kanies.

7.5 Coleta de Resíduos

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

Municipal de Água e Esgoto, sendo a coleta distinta em Resíduo Orgânico e Reciclável. O Resíduo

Orgânico é recolhido semanalmente e encaminhado ao Aterro Sanitário de Timbó, mantido pelo

Consórcio de Municípios (CIMVI), enquanto o Resíduo Reciclável é encaminhado ao Centro de

Triagem  existente  no  município  de  Pomerode,  localizado  em  Ribeirão  Clara,  onde  é  triado

(separado por tipo) e destinado à comercialização. 

A região do município onde está prevista a ampliação do empreendimento é abrangida pela coleta

de lixo urbano. A área é uma transversal da Rua Vidal Ferreira e segundo informações do site do

SAMAE Pomerode,  as  coletas  nas  transversais  desta  rua  são  realizadas  nas  quartas-feiras  para

resíduo orgânico e nas quintas-feiras de resíduo reciclável. Além disso o SAMAE se manifestou a

respeito da coleta de resíduos sólidos através do Atestado de Viabilidade nº09/2017, Anexo V deste

estudo. Os resíduos de origem do processo produtivo da empresa terão seu destino conforme a

classificação do mesmo, não sendo de responsabilidade do SAMAE o recolhimento destes.
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Figura 8: Dias de coleta de resíduos da Rua Vidal Ferreira, com suas transversais.

7.6 Mobilidade e condições viárias 

Segundo o artigo 63 do Plano Diretor vigente (Lei Complementar n° 162/2008), 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 Marginais: são vias paralelas e frontais às rodovias com a função de facilitar o acesso

às atividades lindeiras a essas vias. 

 Vias auxiliares e ou pista de aceleração: são vias paralelas e frontais às vias públicas com a

função de facilitar o acesso ás 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. 

Desta forma, podemos destacar no local alguns destes itens hierárquicos no que tange o sistema

viário do local.
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7.6.1 Sistema viário 

A Rua Heinrich Kanies, onde estará localizado o empreendimento, é via uma pública local sem

pavimentação. Esta via desempenhará o papel de via local. 

O  imóvel  dista  aproximadamente  800  metros  da  Rodovia  SC-110,  que  liga  o  município  de

Pomerode a Timbó, passando pelo município de Rio dos Cedros. A Rodovia SC-110, já que é uma

rodovia, poderá desempenhar a função de via coletora podendo conduzir o tráfego da via local e as

demais vias nos percursos de maior distância. Considerando o acesso a BR-470, localizada há 29

Km do empreendimento e é  uma importante Rodovia Federal que serve para o escoamento de

diversas empresas do Vale do Itajaí, pode ser feita através da SC-421, ou através da SC 110, cuja

distância a ser percorrida até a BR-470 é de aproximadamente 25 Km. 

Figura 9:  Acessos principais do empreendimento e vias do mesmo (rodovia e vias locais).
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7.6.2 Geração de Tráfego

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. 

O empreendimento  em questão  possuirá  40  vagas  de  estacionamento,  que  serão  utilizadas  por

funcionários e visitantes, desta forma se enquadra como gerador de tráfego de médio impacto. 

7.6.3 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.

Como estratégia de mobilidade urbana o Plano Diretor do Município, no Art.100, estabelece que:

"São diretrizes da estratégia de mobilidade urbana: 

I - O transporte interurbano na direção norte-sul será realizado ao longo do Eixo de Serviços;

II - O transporte urbano deverá se dar preferencialmente ao longo dos Eixos Urbano 1 e 2 e de

Animação; 

III  -  O transporte  não-motorizado será incentivado pela criação de ambientes  seguros para o

deslocamento a pé e  por bicicleta,  com a criação de rede ciclovias  que integrem as áreas do

município." 

Sendo assim, verifica-se que o futuro empreendimento estará bem servido pelo transporte público

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

As  linhas  Interurbanas  conectam  Pomerode  diretamente  aos  Municípios  de  Apiúna,  Ascurra,

Balneário Camboriú, Blumenau, Curitiba, Florianópolis, Gaspar, Itajaí, Jaraguá do Sul, Joinville e

São Paulo. 

As  linhas  Urbanas  percorrem  o  Município  e  conectam  bairros,  empresas,  e  também  com  o

Município  de  Blumenau.  Há  pontos  de  ônibus  na  SC-110,  localizada  a  800  m  do  local  do

empreendimento. 
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Figura 10: Ponto de ônibus na margem da Rodovia SC-110.

Nas proximidades da localidade existem linhas que trafegam sentido Pomerode/Blumenau (L1) ou

Blumenau/Pomerode (L2) operadas pela empresa Volkmann; e outra Pomerode/Timbó da Viação

Catarinense. Os horários destas linhas estão dispostos da seguinte maneira:

POMERODE / BLUMENAU 

Segunda a sexta-feira 

04:20 - 05:30 - 06:00 - 06:30 - 06:50 - 07:30 - 08:00 - 09:00 - 10:00 - 11:00 -12:00 - 12:30 - 13:00 -

13:45 - 14:30 - 15:30 - 16:30 - 17:15 - 17:30 - 18:00 - 19:00 - 20:00 - 22:15 

Sábado 05:15 - 06:00 - 06:30 - 07:30 - 09:30 - 12:00 - 13:00 - 14:30 - 16:30 - 18:00 

Domingo 07:30 - 09:30 - 12:00 - 14:00 - 16:00 - 17:00 - 18:00 

BLUMENAU / POMERODE 

Segunda a sexta-feira 04:10 - 05:50 - 06:20 - 07:30 - 08:00 - 09:00 - 10:00 - 11:00 - 11:30 - 12:00

- 12:30 - 13:30 - 14:30 - 15:30 - 16:10 - 17:00 - 17:40 - 18:10 - 19:00 - 20:30 - 21:30 – 22:10 

Sábado 06:30 - 07:30 - 09:30 - 11:15 - 12:10 - 14:30 - 16:10 - 17:00 - 18:00 - 22:10 

Domingo 09:00 - 11:00 - 13:30 - 16:00 - 17:30 - 19:00 - 22:10 
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Quanto  à  capacidade  do  transporte  público  de  absorver  o  aumento  da  demanda  gerada  pelo

empreendimento INBRAMUN, não influenciará num aumento significativo, pois serão apenas 37

funcionários em 1 único turno. A própria empresa que faz o transporte na Rua Henrich Kanies

afirmou, na consulta de viabilidade (Anexo XIV), que os ônibus que transitam na rua não estão com

a capacidade máxima preenchida. Entretanto, caso venha aumentar significativamente o fluxo de

pessoas em transportes públicos, a Empresa de Transporte Coletivo Volkmann Ltda. atenderá essa

demanda e poderá aumentar as linhas da região.

7.6.4 Entradas / Saídas / Geração de viagens / Distribuição

A princípio o fluxo de veículos de carga no empreendimento é de 1 caminhão/dia, trazendo matéria-

prima e ou expedindo os produtos acabados. 

O acesso ao empreendimento se dará através de uma ponte de concreto armado com 6m de largura. 

Atualmente há uma ponte de madeira.

Figura 11: Ponte atual de acesso que deverá ser substituída por ponte de concreto armado.
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7.6.5 Compatibilização do sistema viário do empreendimento

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

Planejamento  e  Meio  Ambiente  da  Cidade  emitiu  o  Parecer  Técnico  para  o  empreendimento,

ressaltando a necessidade de disponibilizar espaço interno para o estacionamento de veículos de

grande porte  bem como prover vagas de estacionamento necessárias  indicadas  no plano diretor

conforme as Resoluções CONTRAN nº303/08 e nº304/08, entre outras citadas no parecer técnico

002/2017, Anexo VIII deste estudo. Além disso deve ser levado em consideração as observações

feitas pelo órgão no parecer citado. 

A via de acesso deverá receber melhorias com a instalação do empreendimento, como pavimentação

futura, acostamento e área para manobras na entrada da indústria.

Figura 12: Rua Heinrich Kanies em frente ao local de instalação do empreendimento sem

pavimentação atualmente.

7.6.6 Ciclovias

O Município de Pomerode cultiva o hábito de andar de bicicleta e prova disso é a criação da Lei

Ordinária n° 2215/2016, 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  redes  de  ciclovias  que  integrem  as  áreas  do  município.  A Empresa  INBRAMUN

contribui com esta ideia, pois implantará bicicletários, estimulando ainda mais o seu uso.
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7.8 Equipamentos Públicos Comunitários
 

Estes  equipamentos são instalações  destinadas  ao uso da comunidade,  relacionadas  às áreas  de

Educação, Cultura, Saúde, Esporte, Lazer e Assistência Social. Os itens presentes nas proximidades

da área de estudo serão apresentados a seguir. 

7.8.1 Educação

O Município de Pomerode conta com 10 Escolas Municipais e mais uma Unidade de Educação de

Jovens  e  Adultos,  3  Escolas  Estaduais,  4  Escolas  Privadas,  além de  12  Centros  de  Educação

Infantil. 

Nas  imediações  da  implantação  da  INBRAMUN,  encontramos  a  Escola  de  Educação  Básica

Municipal  “Prof.  Vidal  Ferreira”,  localizada  na  Rua  Leopoldo  Blaese,  nº  170,  destinada  ao

Ensino Fundamental das crianças do bairro Pomerode Fundos, com horário de funcionamento nos

períodos matutino (7h30min as 11h30min) e vespertino (13h as 17h). Esta escola está localizada há

1,8Km do local de estudo.

Nas margens da SC-110, há 3 Km do local de instalação da INBRAMUN, encontra-se  também o

Centro  de  Educação  Infantil  Municipal  “Nora  Krueger  Dallmann”,  responsável  pelo

atendimento educacional pré-escolar daquela região, com horário de funcionamento das 6h as 18h.  

A Secretaria de Educação (SEFE) se manifestou através do Ofício 103/17, anexo IX deste estudo).

Figuras 13 e 14:  Escola de Educação Básica Municipal “Prof. Vidal Ferreira”, localizada na Rua

Leopoldo Blaese, há 1,8 Km do local de instalação da INBRAMUN.
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Figura 15: Centro de Educação Infantil Municipal “Nora Krueger Dallmann”, localizado a 3 Km

do local de instalação da INBRAMUN.

7.8.2 Cultura

A cultura germânica está presente além da arquitetura das casas, pois a dedicação, a fé e ao trabalho

marcam presença em todas as áreas da cidade. Ao lado da área de estudo há uma igreja evangélica e

nas proximidades, há cerca de 1.700m, na Rua Leopoldo Blaese,  há uma igreja luterana.  Além

destas igrejas citadas há também um cemitério há pouco mais de 800 metros da área de estudo, da

comunidade Luterana Pomerode Fundos.

Figuras 16 e 17: Igrejas localizadas nas proximidades da área de estudo.
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Figura 18: Cemitério da comunidade Luterana Pomerode Fundos, localizado a 800m da área de

estudo.

Considerando as tradições culturais e festivas, a região Pomerode Fundos conta com o museu Casa

do Imigrante Carl Weege, parte do patrimônio deixado pelo imigrante pomerano Carl Weege, que se

fixou em Pomerode na região onde hoje se localiza Pomerode Fundos. Reconstruído com autêntica

construção enxaimel e decoração típica da colonização alemã, o local conta com a exposição de

móveis antigos, roda d’água, rancho com moenda de cana-de-açúcar, prédio da atafona (moinho de

fubá de milho) e a Praça Lauro Guenther. É aberto de terça -feira à Domingo e Feriados, das 9h às

12h  e das 13h às 17h, na Rua Leopoldo Blaese, nº11. 

Figura 19: Museu Casa do Imigrante Carl Weege, localizado no bairro Pomerode Fundos.
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7.8.3 Saúde

A realização da análise  de  eficiência  do setor  saúde é  uma tarefa essencial  e  um pré-requisito

indispensável  na  formulação  de  políticas  públicas,  na  medida  em  que  relaciona  os  resultados

obtidos e os recursos sociais colocados à disposição do setor. Desta forma, com dados obtidos do

Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde do Brasil  – DATASUS, que sintetiza

informações do Ministério da Saúde e dos Censos Demográficos do IBGE, foi possível reunir taxas

brutas de natalidade e de mortalidade do município de Pomerode, do Vale do Itajaí e do Estado de

Santa Catarina. As taxas brutas são influenciadas pela estrutura da população quanto à idade e ao

sexo e permitem a comparação temporal entre regiões. Em geral, taxas elevadas de natalidade estão

associadas  a  condições  socioeconômicas  precárias  e  a  aspectos  culturais  da  população.  Já  as

elevadas  taxas  de  mortalidade  podem estar  associadas  a  baixas  condições  socioeconômicas  ou

refletir elevada proporção de pessoas idosas na população total.

O município conta com um hospital e vários postos de saúde prontos para atender a população,

sendo que a perspectiva é de contratação da própria comunidade local para o quadro de funcionários

da empresa, sendo assim não atraindo migração e ou sobrecarga as unidades de saúde atuais.  O

Município de Pomerode conta com 09 Unidades de Saúde da Família. Os atendimentos em caráter

de urgência e emergência são realizados pelo Hospital  e Maternidade Rio do Testo, durante 24

horas, sendo os atendimentos de Especialidades encaminhados ao município de Blumenau. 

A cerca de 1,9 Km rodoviário da INBRAMUN Munições, na direção Nordeste, situada na margem 

esquerda da rua Leopoldo Blaese, encontra-se a Unidade de Saúde da Família “Carlos Ramthun”, 

responsável pelo atendimento de saúde daquela região. 

Figura 20: Unidade de Saúde “Carlos Ramthun” localizada no bairro Pomerode Fundos.
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A Secretaria de Saúde do município se manifestou através do Ofício nº583/2017 a respeito do 

atendimento na localidade. O mesmo encontra-se no Anexo X deste estudo.

7.8.4 Esporte e Lazer

Na comunidade  há  a  Associação  Cultural  Esportiva  1º  de  Maio,  situada  ao  longo  da  SC-416,

distante aproximadamente 2 Km rodoviários das futuras instalações da INBRAMUN Munições.  A

associação foi fundada em 19 de setembro de 1958, hoje a sociedade conta com aproximadamente

300 sócios. As principais atividades são as Festas de Rei e Rainha e as Competições de Tiro ao

Alvo. 

Figura 21: Associação Cultural e Esportiva 1ºde Maio.

Uma opção de lazer para toda a família é a Pousada do Imigrante, localizada na  Rua Heinrich

Kanies,  nº  390,  mesma rua do empreendimento,  há 400m do local.  A pousada conta com área

externa, apartamento com arquitetura enxaimel, lagoa para pescar e pedalinho.

Figura 22: Entrada da Rua Heinrich Kanies com indicação da Pousada do Imigrante.
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O bairro  também conta  com uma  unidade  de  Academia  ao  Ar  Livre  e  a  Secretaria  de  Saúde

disponibiliza um profissional  capacitado na área de Educação Física que faz a  orientação, com

objetivo de incentivar a prática de atividades físicas orientadas. As Academias ao Ar Livre são

ótimas opções para quem quer começar a fazer atividade física, já que têm o objetivo de melhorar a

qualidade de vida dos moradores a partir da prática de exercícios de forma gratuita. A estrutura

favorece  a  vivência  de  práticas  corporais  como  ginástica,  caminhada,  musculação,  prescrição

orientada de exercícios e avaliação física. Com a vantagem de um ambiente agradável, as academias

têm aparelhos  que  ajudam a  trabalhar  a  força  muscular  e  melhorar  a  mobilidade  articular.  Os

exercícios físicos favorecem a prevenção e controle de doenças crônicas, diminuem a necessidade

de  consultas  médicas  e  medicamentos,  melhoram  a  autoestima  dos  praticantes  e  estimulam  a

interação social. 

A comunidade contemplada com uma Academia ao Ar Livre beneficia-se imediatamente com uma

estrutura que incrementa a praça com equipamentos e espaços especialmente planejados para a

prática de atividades relacionadas à promoção da saúde.

As atividades orientadas na Academia ao Ar livre do bairro Pomerode Fundos acontecem na Terça-

feira, das 07h30min às 9h15min.

Figura 23: Academia ao ar livre do bairro Pomerode Fundos.
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8. CARACTERIZAÇÃO DO ESPAÇO

8.1 Zoneamento e análise do projeto

No  Código  Urbanístico  da  cidade  de  Pomerode,  Lei  Complementar  nº162/2008,  o

macrozoneamento,  estabelece  o  ordenamento  do  território  conforme  as  características  sócio-

espaciais do município e tem a finalidade de definir diretrizes para a ação do poder público no

território municipal, de forma a atender os princípios, objetivos gerais, políticas e estratégias deste

código urbanístico, bem como servir de suporte às normas de uso, ocupação e parcelamento do solo.

De acordo com o Anexo I - Mapa de Zoneamento – do Código Urbanístico citado acima a área onde

se  localiza  o  empreendimento  está  inserida  na  “Macrozona  Rural  de  Ocupação  Orientada  2

(MRO2)”.  No  artigo  24  da  Lei  complementar  nº162/2008  A Macrozona  Rural  de  Ocupação

Orientada 2 apresenta as seguintes características:

I - Áreas localizadas fora do perímetro urbano, com uso predominante voltado às atividades 

relacionadas com a agricultura, pecuária e silvicultura;

Alguns parâmetros são definidos de acordo com os Parâmetros Urbanísticos (Anexo III do Plano 

Diretor) para adequação da ocupação da área e abaixo é apresentado um resumo. 

Zoneamento: MRO2

Bairro: Pomerode Fundos

Área do terreno: 73.640,11m²

Permitido conforme Zoneamento

Coeficiente de aproveitamento: 0,3 máx.

Taxa de Ocupação Máxima: 10%

Taxa de permeabilidade Máxima: 80%

Valores do Projeto

Coeficiente de aproveitamento:

Taxa de Ocupação:

Taxa de permeabilidade:

Segundo a Consulta de Viabilidade, o empreendimento possui padrões de incomodidade “Não 

Incômodo” e “Incômodo I”. De acordo com o ANEXO IV – INCOMODIDADES ADMISSÍVEIS 
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NO MACROZONEAMENTO, para este zoneamento serão admitidos os padrões de incomodidade 

“Não Incômodo”; “Incômodo I”, não sendo permitido apenas o “Incômodo II”.

Analisando a Tabela VI – Tabela de Padrões de Incomodidade, no que se refere ao “Incomodo I” 

são permitidos empreendimentos que possuam:

 Atividades  que emitem poluente  atmosférico não-tóxico ou não-particulado para o meio

ambiente.

 Atividades que produzem resíduos sólidos não perigosos acima de 100 litros/dia e perigoso

abaixo de 100 litros/dia.

 Atividades que estoquem pólvora, nos volumes: 1. De fogos de artifício, até 4500 kg; 2.

Sem  estocagem  de  explosivos  iniciadores;  3.  De  explosivos  de  ruptura,  até  23  kg;

Depositem combustíveis e inflamáveis líquidos em tanque de 250 a 7570 litros; depositem

gás GLP com estoque de mais de 50 até 100 botijões de 13 kg, ou número de botijões

móveis de até 45 kg, que multiplicados pelos seus pesos unitários não ultrapassem 1300 kg

ou depósito fixo de até 500 litros.

 Desta forma, a operação da empresa deverá atender os requisitos a fim de evitar ou mitigar os

impactos, de acordo com os critérios de Poluição atmosférica, Resíduos Sólidos e Periculosidade

citados acima. 

Ainda, o projeto deve respeitar: 

- Recuo frontal: 6,00m 

- Recuo lateral e fundos: 5,00m  

- Área de Preservação Permanente para Ribeirões da área: 30,00m 

- Número de pavimentos e gabaritos: 2 pavimentos 

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

carga e descarga.

As informações e descrição do projeto, encontram-se no memorial descritivo do mesmo, no Anexo 

XII deste estudo.

8.2 Uso e ocupação do solo urbano

De  acordo  com  o  levantamento  realizado  no  local,  em  um  raio  de  1000m  o  entorno  do

empreendimento, foram encontradas as seguintes classes de uso: 
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 Edificações Residenciais; 

 Edificações e áreas de lazer;

 Agricultura; 

 Pecuária;

 Vegetação Florestal; 

 Corpos hídricos; 

 Vias; 

Além das classes acima, são encontradas terrenos baldios, quintais e áreas de solo exposto. A figura 

a seguir apresenta o mapa de uso e ocupação do solo a área de influência do empreendimento. A 

localidade tem baixo adensamento populacional e pequenos negócios familiares.

Figura 24:  Raio de 1000 metros onde são identificadas algumas classes de uso do solo.

8.3 População do município
 

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

estimativa populacional para o ano de 2017 é de 32.334 habitantes e a densidade demográfica em 

2010 era de 129,28 hab/km².
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Figura 25: População de Pomerode segundo informações do IBGE (IBGE, 2017).

A principal característica da população do município é a cultura alemã. Já que a grande parte dos

munícipes é formada por descendentes de imigrantes alemães, provenientes da região da Pomerânia,

no norte da Alemanha. 

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

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

0,780. Superando o IDH-M estadual de 0,774, e o IDH-M nacional de 0,727. 

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

da população. É possível observar uma diminuição na base e um alargamento no meio, indicando

uma  presença  significativa  de  adultos  jovens,  refletindo  também,  neste  caso,  a  redução  no

crescimento populacional. Este Gráfico aponta para o relativo envelhecimento da população que

deve acontecer de maneira gradual e contínua e reflete a melhoria da qualidade de vida. 
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Figura 26: Pirâmide Etária da população de Pomerode conforme CENSO de 2010 (IBGE, 2010). 

A população rural do município é de 3936 habitantes, segundo informações do Censo demográfico 

de 2010 do IBGE. Infelizmente não há dados exclusivos da população do bairro Pomerode Fundos.

Figura 27: Distribuição da população por situação de domicílio e sexo. Censo demográfico IBGE,

2010.



40

9. PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CARACTERÍSTICAS DE RELEVÂNCIA AMBIENTAL

9.1 Patrimônio Histórico

O Inventário do Patrimônio Socioambiental (Anexo V- do Plano Diretor LC nº162/2008) lista os

imóveis de valor histórico, arquitetônico, artístico e cultural do município de Pomerode e classifica-

os como: Imóveis de Valor Excepcional - P1; e Imóveis de Grande Valor - P2. No Bairro Pomerode

Fundos  à  26  imóveis  classificados  como  enxaimel,  segundo  o  Inventário  Enxaimel  que  são

classificados como P2 - IMÓVEIS DE GRANDE VALOR. Porém o empreendimento não afetará

tais imóveis, visto que na área diretamente afetada não há nenhuma edificação. 

Figura 28: Mapa do enxaimel. Fonte: Jornal de Santa Catarina.
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9.2 Características de relevância ambiental

9.2.1  Hidrografia

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

Este nasce em seu território e percorre o mesmo, no sentido norte – sul, desembocando no Rio Itajaí

Açu, sem qualquer contribuição externa, ou seja, não recebe contribuição de nenhum outro Rio do

Vale do Itajaí, formando assim a Microbacia do Rio do Testo. 

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

do Testo Alto, do Testo Rega, Wunderwald, Areia, do Salto, entre outros. Muitos destes ribeirões

dão  nome  às  localidades  em  que  se  situam.  Mais  especificamente,  o  empreendimento  fica

localizado  entre  as  sub-bacias  do  Ribeirão  do  Salto  e  do  Ribeirão  Areias.  A figura  a  seguir

apresentam a hidrografia e as sub-bacias que compõe a microbacia do Rio do Testo. 

 

Figura 29: Hidrografia e as sub-bacias que compõe a microbacia do Rio do Testo. 
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No local de estudo há dois cursos d'água que pertencem a sub-bacia do Ribeirão do Salto, conforme

demonstrado na imagem abaixo.

Figura 30: Cursos d'águas localizadas dentro da área do empreendimento.

9.2.2 Áreas de Preservação Permanentes

Conforme  citado  anteriormente,  na  área  em estudo,  há  dois  cursos  d'água  e  por  isso  deve-se

compreender alguns termos aplicáveis ao local e definidos pela legislação vigente. Primeiramente

deve-se  abordar  o  termo  Área  de  Preservação  Permanente  (APP)  definido  através  do  Código

Florestal brasileiro (Lei Federal 12.651 de 25 de maio de 2012) que institui as regras gerais sobre

onde e de que forma o território brasileiro pode ser explorado ao determinar as áreas de vegetação

nativa que devem ser preservadas e quais regiões são legalmente autorizadas a receber os diferentes

tipos  de  produção  rural.  No  artigo  3º  desta  legislação  define-se:  “II  -  Área  de  Preservação

Permanente – APP: área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de

preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o
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fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas;”.

Segundo ainda o Código Florestal, em seu Artigo 4º, a APP deve ser considerada, tanto em zonas

rurais quanto em zonas urbanas: I - as faixas marginais de qualquer curso d’água natural perene e

intermitente, excluídos os efêmeros, desde a borda da calha do leito regular, em largura mínima de: 

a) 30 (trinta) metros, para os cursos d’água de menos de 10 (dez) metros de largura; 

b) 50 (cinquenta) metros, para os cursos d’água que tenham de 10 (dez) a 50 (cinquenta) metros de

largura; 

c) 100 (cem) metros, para os cursos d’água que tenham de 50 (cinquenta) a 200 (duzentos) metros

de largura;

d) 200 (duzentos) metros, para os cursos d’água que tenham de 200 (duzentos) a 600 (seiscentos)

metros de largura;

e) 500 (quinhentos) metros, para os cursos d’água que tenham largura superior a 600 (seiscentos)

metros;

Para verificação da existência ou não de nascente na área em estudo, foi contratado um estudo

hidrológico que encontra-se no anexo XVI do presente relatório.  Na propriedade há dois cursos

d'água com largura inferior a 10m e por este motivo deve-se manter uma APP de 30m para cada

margem. Atualmente a APP não está com vegetação típica de mata ciliar, conforme demonstrado

nas imagens abaixo. Porém, haverá a recuperação da área através de um Projeto de Recuperação de

Área Degradada (PRAD) , visando recompor esta área com vegetação nativa. Vale ressaltar que as

unidades  a  serem construídas  do  empreendimento  estão  localizadas  fora  das  APP's  do  terreno,

conforme demonstrado nos projetos arquitetônicos, anexo XII deste estudo.

Figura 31: Margens do Ribeirão 1 na área frontal do terreno.
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Figura 32: Ribeirão 2 localizado na área posterior do terreno.

9.2.3 Vegetação Existente

A cidade  de  Pomerode  está  inserida  sob  o  domínio  da  Floresta  Ombrófila  Densa,  uma  das

formações florestais pertencentes ao Bioma Mata Atlântica. A Mata Atlântica originalmente cobria

cerca  de  15%  do  território  nacional,  uma  estreita  faixa  litorânea,  passando  por  17  estados

brasileiros.

A Floresta Ombrófila Densa caracteriza-se pela presença de fanerófitos, além de lianas lenhosas e

epífitas  em  abundância,  que  o  diferenciam  das  outras  classes  de  formações.  A característica

ombrotérmica da Floresta Ombrófila Densa está presa a fatores climáticos tropicais de elevadas

temperaturas  (médias  de  25ºC)  e  de  alta  precipitação,  bem  distribuídas  durante  o  ano  o  que

determina uma situação bioecológica praticamente sem período biologicamente seco. (IBGE, 2012)

Devido ao crescimento populacional e econômico, a Floresta Ombrófila Densa passou por intenso

processo  de  exploração  resultando  na  supressão  e  alteração  da  vegetação  existente  formando

mosaicos com composição florística e estrutura diversificada (SEVEGNANI et.al,  2013). Sendo

assim, essa floresta alterada denominada vegetação secundária pode apresentar diferentes estágios

sucessionais conforme a evolução dos processos de regeneração natural. Conforme denominação

estabelecida  pela  resolução  CONAMA 04/1994  pode-se  segregar  a  vegetação  secundária  em:

Estágio Inicial, Estágio Médio e Estágio Avançado de Regeneração.
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No local há pouca vegetação arbórea. Há cultivo de espécies exóticas como Eucalyptus sp., Pinnus

sp. e  Archontophoenix  cunninghamiana (palmeira  real)  e  quanto  as  espécies  nativas  há  alguns

indivíduos de embaúba (Cecropia glaziovii) entre o cultivo de Eucalyptus sp. No limite posterior do

terreno há um remanescente com vegetação arbórea nativa mais desenvolvida, caracterizando-se

como floresta, porém está fora da área do terreno e não será afetada.

Figura 33: Indivíduos de Eucalyptus sp., Cecropia glaziovii e Archontophoenix cunninghamiana.

Figura 34: Gramíneas e indivíduos arbóreos de Pinus sp. na margem direita do terreno.



46

Figura 35: Vegetação nativa em terreno vizinho ao local, próximo ao Ribeirão 2.

Figura 36: Cultivo de Eucalyptus sp. e área recentemente terraplanada.

9.2.4 Clima

Segundo a classificação climática de Köeppen, a área em questão é classificada como clima Cfa, ou

seja, clima subtropical constantemente úmido, sem estação seca, com verão quente (temperatura

média do mês mais quente > 22°C). Segundo BRAGA (no prelo), o clima é subquente (temperatura
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do mês mais frio entre 15 e 18°C),  ficando inserida,  desta forma, na GUP1 (Clima subquente-

isoterma do mês mais frio ≥ 15 < 18°C).

A temperatura média anual varia de 19,1 a 20,0°C. A temperatura média das máximas varia de 26,0

a 27,6°C e a média das mínimas de 15,4 a 16,8°C. A precipitação pluviométrica total anual (valores

normais) pode variar de 1.430 a 1.908 mm, enquanto os totais anuais de dias com chuva, de 156 a

185 dias. Este último valor, em termos normais, é o maior observado no Estado.

A umidade relativa do ar pode variar de 84,2 a 87,2%, sendo este último valor o mais alto dentre as

áreas  catarinenses.  As  horas  de  frio  abaixo  ou  iguais  a  7,2°C acumuladas  de  abril  a  outubro,

variando  de  valores  mínimos  normais  de  96  a  164  horas  de  frio.  A ocorrência  de  geadas  é

relativamente pequena, sendo que nesta zona é onde elas menos ocorrem, com valores máximos

normais de 2,8 ocorrências por ano. Nesta sub-região, a insolação total anual varia entre 1.661 e

1.830 horas.

9.2.5 Geologia

A região de Blumenau está contida na Bacia Hidrográfica do Itajaí, geologicamente formada por

litologias do Embasamento Catarinense (Escudo Catarinense), que incluem rochas magmáticas e

metamórficas mais  antigas,  rochas  sedimentares e vulcânicas  da Bacia Sedimentar  do Paraná e

sedimentos mais recentes ainda inconsolidados.

Especificamente  dentro  desta  região  ocorrem  rochas  do  Complexo  Granulítico,  Complexo

Tabuleiro,  Complexo  Brusque,  Grupo  Itajaí  e  Grupo  Itararé.  A maior  extensão  do  território,

abrangendo municípios de Blumenau, Pomerode, Benedito Novo, Indaial, Timbó e Rio dos Cedros,

compõe parte do arcabouço geológico mais antigo e é formado por rochas metamórficas gnaíssicas

granulíticos.

Os diferentes litotipos, associados aos movimentos tectônicos, intemperismo e a erosão diferencial,

desenvolveram ao longo de milhões de anos uma morfologia diferenciada, característica das serras

litorâneas. Vales apertados e controlados pela estrutura da rocha vêm condicionando, desde a época

da colonização, a ocupação humana e suas atividades. A ausência de grandes superfícies planas

torna impraticável uma atividade baseada essencialmente na agricultura ou pecuária. Assim, cidades

como Timbó,  Blumenau,  Indaial  e  Pomerode,  por  exemplo,  apresentam  uma  vocação

predominantemente industrial, pelas limitações impostas pela morfologia do terreno e pela tradição

cultural dos imigrantes.

 Esta ocupação fundiária espacial ainda é hoje perceptível na estrutura urbana de diversas cidades

do  Vale  do  Itajaí  e  também condicionou,  pelo  menos  em parte,  uma  vocação  para  atividades
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econômicas  de  alta  concentração  espacial  humana,  como  por  exemplo,  a  indústria  de  tecidos,

confecção, entre outras.

As  características  petrográficas  das  rochas  granulíticas  e  as  feições  morfológicas  de  suas

ocorrências são também fatores determinantes na sua escolha, pela indústria da construção civil,

para  sua  utilização  em unidades  de  produção  de  brita  para  atender  as  demandas  regionais  da

construção civil. 

O Complexo Tabuleiro,  o  Complexo Brusque e  o Grupo Itajaí,  ocorrem no sul  da  região e  se

estendem dentro dos municípios de Gaspar, Blumenau e Indaial. Destas três estruturas geológicas,

tem expressão  o  Complexo  Tabuleiro,  que  ocorre  no  sul  dos  municípios  de  Gaspar,  Indaial  e

Blumenau,  sendo  formado  por  rochas  metamórficas  do  tipo  gnaisses-granito  e  migmatitos

polifásicos.

O Grupo  Itajaí  é  representado  por  associações  de  rochas  vulcano-sedimentares  de  distribuição

espacial  sub-horizontais,  com predominância de conglomerados e  espessos  pacotes  de camadas

rítmicas de arenitos finos e folhelhos (ardósias) de baixo grau metamórfico. Esse Grupo ocorre em

expressiva  área,  estendendo-se  pelos  municípios  de  Gaspar,  Blumenau  e  Indaial.  As  ardósias

alteradas,  ainda enriquecidas de metais  alcalinos,  aflorantes nos municípios de Gaspar e Ilhota,

constituem  as  melhores  e  mais  importantes  fontes  de  abastecimento  de  matéria-prima  para  a

indústria de cerâmica vermelha regional.

9.2.6 Hipsometria

A região onde será instalado o empreendimento do estudo apresenta topografia em aclive. A área

possui ondulações e morros de pequeno porte, para a instalação da empresa deve-se planar o imóvel

através de obras de terraplenagem.
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9.2.7 Suscetibilidade e vulnerabilidade aos processos erosivos

Este item constitui-se em instrumento de apoio para avaliação das potencialidades naturais e das

tendências de risco na área de implantação do empreendimento. A erosão é um processo dividido

em três fases distintas: a remoção das partículas do solo, o transporte do material pelos agentes

erosivos e a deposição do material transportado pelo vento, chuva, rios, gravidade, mar, gelo e ação

antrópica. Os processos erosivos trazem problemas locais ou até mesmo regionais dependendo de

sua escala.  Os desmatamentos, por exemplo,  promovem o assoreamento de rios e reservatórios,

causando o desaparecimento de mananciais e intensificando inundações.

De acordo com GUERRA e CUNHA (1995) o ciclo hidrológico é o ponto de partida do processo

erosivo. A água percorre a atmosfera, passa pela superfície e subsuperfície do solo, até chegar aos

rios e oceanos, dependendo dos vários fatores controladores da erosão que variam no espaço e no

tempo.

Os principais fatores controladores são as precipitações (erosividade das chuvas), cobertura vegetal,

propriedades  dos  solos,  declividades  e  características  das  encostas.  Devido  a  interação  destes

fatores, algumas áreas tendem a erodir mais que as outras. 

O poder de erosão da chuva se manifesta inicialmente pelo impacto das gotas das chuvas sobre a

superfície descoberta, causando a erosão por salpicamento (splash) das partículas do solo.

A estrutura da cobertura vegetal torna-se um dos fatores básicos, podendo atenuar ou acelerar os

processos  e  mecanismos  causadores  da  erosão.  Quanto  ao  papel  desempenhado  pela  cobertura

vegetal, conforme TRICART (1977) e GUERRA e CUNHA (1995) existem dois casos extremos de

intercepção hidrológica:

a) a  estrutura  da  formação  vegetal  não  dispersa  a  energia  cinética  das  gotas  de  chuva,

resultando na formação de goteiras que podem acelerar o processo de erosão. Os principais casos

são  formações  arbóreas  (reflorestamentos)  sem sub-bosque  ou  lavouras  com folhas  largas  que

concentram muita água. A dinâmica do ecossistema é totalmente alterada, em sentido desfavorável à

conservação dos recursos naturais;

b) a  estrutura  da  formação  vegetal  apresenta  mais  de  um  estrato  contínuo  promovendo  a

dispersão da gota da chuva e aumentando a taxa de infiltração no solo. No caso a cobertura vegetal

protege o solo contra a erosão permitindo a diminuição da energia cinética da gota e do escoamento

superficial das águas. Como por exemplo, áreas de florestas nativas.

A declividade é um dos fatores topográficos que interfere diretamente na velocidade das águas

superficiais, principalmente nas enxurradas. As perdas de solos superficiais estão relacionadas com
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o  grau  de  declividade,  que  permitem  a  maior  ou  menor  ação  da  gravidade.  Por  exemplo,  o

movimento  de  massa  e  o  escoamento  superficial  são  os  processos  erosivos  mais  atuantes  em

encostas com altas declividades.

Os solos fazem parte do material dinâmico da superfície terrestre que respondem diretamente pelas

modificações do meio, podendo sofrer processos pedogenéticos, ou seja, a evolução de sua estrutura

e  profundidade  melhorando  as  condições  físicas  e  químicas  para  o  desenvolvimento  da

biodiversidade, ou sofrer processos morfogenéticos, através da degradação por erosão natural ou

antrópica.

Os  solos  conferem  maior  ou  menor  resistência  à  erosão  devido  a  suas  propriedades  físicas,

químicas,  biológicas  e  mineralógicas.  A  textura,  estrutura,  permeabilidade,  densidade  e

profundidade são fatores físicos importantes a serem destacados. Por exemplo, solos rasos permitem

rápida saturação dos horizontes superficiais, favorecendo o desenvolvimento das enxurradas. Solos

com gradiente textural brusco, horizonte A arenoso e horizonte B argiloso, apresentam baixa taxa de

infiltração  no  horizonte  sub-superficial,  promovendo  a  saturação  superficial,  propiciando  o

desencadeamento de processos erosivos, como deslizamentos.

As características das encostas estão relacionadas com os aspectos geológicos e geomorfológicos

que direcionam a dissecação dos terrenos, originando diferentes formas de relevo. Os vales, cristas

e rupturas côncavas e convexas das encostas atuam em conjunto com outros fatores controladores

da erosão que promovem a pedogenêse ou morfogenêse da superfície terrestre.

As rochas fazem parte do substrato que define o avanço do intemperismo e o caminho preferencial

da água,  causando a  maior  ou menor  estabilidade das  encostas.  Por  exemplo,  Guerra e  Cunha

(1995)  destacam que  encostas  convexo-côncavas  são  uma das  características  morfológicas  que

propiciam a erosão dos solos.

Um dos problemas relacionados à erosão é a forma atual de utilização agrícola sem técnicas de

controle de erosão, que eliminam a cobertura vegetal e desenvolvem cultivo intensivo, causando a

erosão do solo. A menor proteção e a compactação da superfície do solo geram progressivamente a

diminuição da fertilidade natural e reduz a capacidade de produção de biomassa vegetal, permitindo

que os processos erosivos atuem com mais energia.

Atualmente a área não é suscetível a erosão, conforme constatado em vistoria técnica no imóvel.

Durante a instalação do mesmo, com as obras de terraplenagem, podem ocorrer processos erosivos.

Porém,  não  haverá  cortes  com  inclinações  fora  das  angulações  permitidas  e  o  projeto  de

terraplenagem será aprovado pelo devido órgão.
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9.3 Conforto Ambiental  

9.3.1 Impacto Visual do Projeto

O projeto busca a integralização paisagística do arquitetônico e a natureza, onde temos uma área de

73.640 m² com ocupação de apenas 2.613,71 m² da área construída. Após a instalação da fábrica

será feito todo planejamento para o ajardinamento e arborização da empresa a fim de integrá-la ao

meio  natural.  Além  disso  haverá  a  recuperação  das  APP's  do  terreno  e  manutenção  de  uma

jabuticabeira que há no terreno há muitos anos, tendo valor à família dos antigos proprietários. Esta

área poderá ser utilizada pelos funcionários. 

Figura 38: Jabuticabeira e área destinada a lazer dos funcionários, aproveitando o que há no local

para promover conforto ambiental.

9.3.2 Insolação e Sombreamento

A instalação do empreendimento terá face voltada o sudeste, com insolação das laterais e parte da

área frontal ao amanhecer e posterior ao entardecer. Além do mais, a área onde a empresa será

inserida trata-se de um entorno rodeado por vegetação, e a casa mais próxima fica a mais de 50

metros, por este motivo não haverá problemas de sombreamento aos vizinhos. 
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9.3.3 Ventilação Natural

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

ventos.  No inverno a  direção predominante dos  ventos  é  de sudoeste.  Na primavera os  ventos

predominantes vem de sudoeste, leste, norte e nordeste. Já no verão a direção predominante é de

nordeste, leste e sudoeste. Por fim, no outono, prevalecem os ventos de nordeste, leste, sudoeste e

sul. A velocidade média dos ventos situa-se entre 1 e 2 m/s e, de acordo com a escala de Beaufort, a

velocidade do vento é considerada fraca. Conforme mencionado em itens anteriores, a fábrica ficará

em área alta, isolada, sendo que desta forma, não haverá interferência na ventilação aos vizinhos. E

em  relação  à  edificação  analisada,  sua  implantação  está  disposta  de  modo  que  possibilita  a

ventilação natural entre as edificações devido ao afastamento entre as mesmas. 

9.4 Medidas de Segurança nas instalações da INBRAMUN

Abaixo segue descritivo das  medidas  de segurança que serão adotadas  para proteger  o sistema

patrimonial do empreendimento. 

 Monitoramento de câmeras 24h

Sistema de monitoramento remoto das dependências internas e externas da empresa, mediante a

instalação de cerca de 50 câmeras de vídeo HD, resolução infravermelho e térmicas.

 Vigilância armada patrimonial 24h

A empresa contará com vigilância armada 24h no local.

 Barreiras físicas elétricas e pneumáticas

Constará nas dependências da empresa,  sistemas de barreira física,  com acionamento elétrico e

pneumático, impossibilitando a invasão de veículo automotor pesado, bem como de agentes mal-

intencionados.

 Cercamento 

As fronteiras do terreno da empresa, será cercada com tela de alta resistência de cerca de 2,5m de

altura. Bem como em seu ponto alto, será instalado concertina com cerca de 31 cm de altura, todo o

sistema será integrado com eletricidade.
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 Sensores de presença e movimento

Toda  a  dependência  da  empresa  contará  com sensores  de  barreira  perimetral,  sendo  capaz  de

identificar possíveis ações de elementos estranhos e maliciosos as atividades da empresa.

 Sirenes e comunicação com agentes públicos e privados de segurança

A empresa  contará  com  o  apoio  de  empresas  privadas  para  apoio  na  segurança,  com  rondas

preestabelecidas, bem como, com sirenes e alertas visuais em caso de sinistros.

Será objetivo da empresa, estabelecer protocolos de contenção de sinistros com os órgãos públicos

de segurança inseridos na circunscrição da comarca de Pomerode.

 Controle de acesso

Por se tratar de parque fabril segmentado, as áreas perigosas e controladas da empresa apenas serão

acessíveis mediante passagem em pontos de controle de acesso, inibindo agentes mal-intencionados

de ações potencialmente perigosas, bem como, de sinistros envolvendo roubos e invasões.

 Medidas de seguranças adotadas na construção do empreendimento 

Os métodos empregados na construção do parque fabril seguem os moldes de empresas de ponta no

seguimento  de defesa,  bem como de determinações  de um regimento federal  chamado R105 e

determinações do Ministério da Defesa , por seu Comando do Exército Brasileiro..

O exposto R105, trata de instruir as empresas que tem por objetivo a fabricação ou manipulação de

produtos controlados pelo exército, acerca da construção de seus empreendimentos.

O R105 nos traz regras como construção dos depósitos de materiais controlados, conforme abaixo:

‘’ CAPÍTULO V - CONSTRUÇÃO DE DEPÓSITOS

Art. 127. A escolha do local do depósito ficará condicionada aos seguintes fatores:

I - quanto ao terreno:

a) os depósitos devem ser localizados em terreno firme, seco, a salvo de inundações;

b) devem ser aproveitados os acidentes naturais, como elevações, dobras do terreno e vegetações

altas;

c) o terreno ao redor dos depósitos deve ser inclinado, de maneira a permitir a drenagem e o

escoamento; e

d) deve ser mantida uma faixa de terreno limpa, com vinte metros de largura mínima. ‘’...

O que deve ser destacado, é que não apenas o Exército se preocupa com a construção dos depósitos,

mas se preocupa com a segurança e o bem-estar de possíveis vizinhos do empreendimento. Por isso,
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o R105 em seu anexo XV (anexo XVII, conforme caderno de anexos)nos indica qual a proximidade

que devem estar os depósitos e quais suas quantidades sugeridas. Este documento é público e tem

caráter orientativo.

A INBRAMUN segue a risca as determinações do Comando do Exército Brasileiro, e por isso,

decidiu estabelecer os depósitos todos construídos de forma embarricada (semi-subterrânea), em

taludes de aproximadamente 3x3x5 metros, com as portas viradas para o embarrigamento sequente,

com paredes duplas com materiais não combustíveis, cercados com telas e arame farpado de alto

grau de resistência,  posicionados no ponto mais distante do terreno, orientados para o cume do

morro onde encontra-se o terreno. Fazendo com que, em risco de incêndio ou explosão, não haja

eventos danosos ao parque fabril ou a vizinhos situados no entorno do empreendimento.

Outro ponto de preocupação são as quantidades armazenadas nos depósitos, preocupação essa que a

INBRAMUN resolveu adotando uma produção enxuta, just in time, procurando armazenar a menor

quantidade de produto possível para sua demanda produtiva.
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10.  IDENTIFICAÇÃO DOS IMPACTOS 

Os impactos das construções, segundo SANTOS (2015), provocam, além da extração e posterior

transformação dos materiais, uma constante alteração nas paisagens, gerando alterações estéticas e

sanitárias no ambiente, que podem atrair efeitos negativos em relação à reação da natureza para com

tais atividades humanas. Todos esses processos geram impactos ambientais e afetam a saúde e bem-

estar da população. Os impactos identificados nas diferentes fases do empreendimento, instalação e

operação, são listados na tabela abaixo.

Tabela 2- Impactos das diferentes fases do empreendimento.

É  possível  verificar  que  a  maioria  dos  impactos  negativos  encontrados  ocorrerão  na  fase  de

instalação, sendo do total de 9 impactos, 3 são positivos e 6 negativos. Mas na fase de operação, dos

9 impactos listados, 5 são positivos. 

Para os impactos positivos não são necessárias medidas preventivas ou corretivas e por isso não

serão citados no próximo item. 

Desta forma segue uma breve descrição de como estes impactos positivos afetarão a área. 

10.1 Impactos positivos da Fase de Instalação

a) Geração de Emprego e Renda
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 Para  implantação  do  empreendimento  haverá  a  necessidade  de  contratação  de  mão-de-obra  e

serviços  da  região,  movimentando  o  mercado  de  empregos  e  gerando  renda,  beneficiando  a

população local. 

b) Incremento no comércio local 

Com o início das obras, além da mão de obra e serviços requeridos, serão necessários diversos

produtos  relacionados  a  construção  civil.  Por  isso  haverá  um  incremento  no  consumo  destes

produtos, movimentando o comércio local e também aumentando a arrecadação de impostos para o

município.

c) Recuperação das APP's do imóvel

No local há duas áreas de preservação que deverão ser recuperadas. Uma delas está localizada na

área frontal do imóvel, o que proporcionará um incremento na paisagem atual formando uma linha

encobrindo as construções posteriores após o crescimento da vegetação. A recuperação poderá ser

de até  30m, conforme determinações  do órgão competente,  atingindo uma área  aproximada de

18.500,00m².  Além da  recomposição  com árvores  nativas,  deverá  haver  também a  retirada  de

espécies exóticas invasoras, como o Pinus.

Figura 38: APP's do imóvel que serão recuperadas.
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10.2 Impactos positivos da fase de Fase de Operação

a) Geração de Emprego e Renda 

Para operação da fábrica haverá demanda de mão de obra e contratação de serviços da cidade, assim

como movimentação do comércio local. A empresa traz a oportunidade de crescimento profissional

para os moradores da cidade, oportunidades para toda a população local que seja empreendedora e

seja capaz de encontrar nichos de negócio local devido à instalação da empresa e do aquecimento da

economia.  A implantação  deste  empreendimento  industrial  propiciará  novos  postos  de  trabalho

diretos  e  indiretos  ligados  à  cadeia  do  ramo  metalúrgico,  transporte,  administrativo  e  outros,

contribuindo com a economia local. 

Ao todo, serão gerados 37 empregos diretos, no município de Pomerode e mais 64 no departamento 

comercial terceirizado por todo o Brasil. 

b) Valorização imobiliária 

A INBRAMUN será construída em uma área com pouco desenvolvimento de infra-estrutura urbana,

já  que  se  trata  de  uma  área  rural.  Porém  empreendimentos  do  ramo  Industrial,  geram  várias

benfeitorias  ao  município  desde  arrecadação  até  procura  por  emprego  e  contribuem  para  a

valorização de todo o entorno, gerando efeito “positivo” para toda a área e contribuindo para a

qualificação do mercado imobiliário da cidade. 

c) Alteração da paisagem

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

tipologia residencial.

Figura 39 e 40: Residências nas proximidades da área, mesclando a paisagem natural e rural.
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Atualmente o terreno está praticamente desprovido de vegetação nativa, e sem ocupação, ou seja, a

paisagem natural já foi alterada. A construção da indústria ocupará tal espaço disponível e ainda

através da recuperação da mata ciliar dos ribeirões da área irá melhorar a qualidade ambiental atual,

contribuindo  para  a  manutenção  da  qualidade  dos  recursos  hídricos  do  local.  Além  disso,  a

recuperação desta área poderá encobrir os prédios da indústria, alterando pouco a paisagem natural

da área.

d) Aumento de pessoas na área

Atualmente  na  área  não  há  grande  ocupação  humana.  Com  a  instalação  da  empresa,  novas

residências poderão ser edificadas. E com o deslocamento de funcionários de outras áreas da cidade,

novas pessoas circularão pelo local, aumentando o seu desenvolvimento e interesse pela área. 

e) Aumento na segurança da localidade

A empresa contara com rigoroso plano de segurança do patrimônio, com instalação de câmeras,

monitoramento  por  24h,  barreiras  físicas,  etc.  Maiores  detalhes  destes  procedimentos  estarão

descritos nos programas da empresa. Estes procedimentos aumentarão a segurança do local.
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11. AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS NEGATIVOS E MEDIDAS MITIGADORAS

A metodologia de análise ambiental adotada para avaliação dos impactos negativos baseia-se na

relação existente entre o empreendimento e o ambiente no qual será inserido. Esta metodologia

adota  procedimentos  de  identificação,  caracterização  e  avaliação  dos  potenciais  impactos

decorrentes  da  operação  de  um  determinado  empreendimento.  Medidas  compensatórias  são

propostas para os casos em que a mitigação não é suficiente e para o gerenciamento dos impactos

ambientais que possam ser levados a efeito, no sentido de viabilizar ambientalmente a implantação

e operação do empreendimento.

A análise ambiental considera o cenário de operação do empreendimento. Esta análise é, portanto,

uma  etapa  desenvolvida  posteriormente  à  caracterização  do  empreendimento  e  ao  diagnóstico

ambiental,  sendo realizada com base no conhecimento e  entendimento das implicações e inter-

relações sociais decorrentes da operação do empreendimento, em um determinado território, em que

são identificados os eventos ambientais dele resultantes.

A  partir  destas  representações,  cada  um  dos  impactos  é  então  caracterizado  e  avaliado,

considerando-se as relações entre as respectivas fontes indutoras (alterações ambientais ou mesmo

outro impacto),  e os compartimentos ambientais (meios físico,  biótico e socioeconômico) a que

pertencem. 

Depois de descritos, os potenciais impactos são avaliados, baseando-se em critérios de magnitude,

importância e intensidade, resultando na relevância global de um determinado impacto. Tal etapa é

desenvolvida com o auxílio de uma Matriz de Avaliação de Impactos Ambientais, que sintetiza as

informações contidas na avaliação.

A metodologia utilizada foi a denominada Modelo de Avaliação e Gestão de Impacto Ambiental -

MAGIA. Este método foi desenvolvido por Kohn de Macedo no final da década de 1980, e foi

amplamente  utilizado  em  processos  de  licenciamentos  ambientais  em  empreendimentos  de

naturezas diversas.

Em cada um dos impactos identificados foram analisados os seguintes tributos: sentido, forma de

incidência, distributividade, tempo de incidência, prazo de permanência e por fim, intensidade e

importância. 

A seguir é apresentada uma breve explicação de cada um destes atributos .

 Sentido: Expressa a alteração ou modificação gerada por cada fenômeno ambiental, sobre

um dado fator ambiental, conforme as seguintes definições: 
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-Positivo:  quando  o  efeito  gerado  por  este  impacto  ambiental  for  benéfico  para  as  condições

ambientais analisadas.

-Negativo:  quando  o  efeito  gerado  por  este  impacto  ambiental  for  adverso  para  as  condições

ambientais analisadas.

 Forma  de  Incidência: Considera  a  consequência  do  impacto  ou  seus  efeitos  ao  fator

ambiental considerado em decorrência do empreendimento, podendo ser classificado como direto

ou indireto. De modo geral os impactos indiretos são decorrentes de desdobramentos consequentes

dos impactos diretos. Utilizam-se as seguintes definições para as possibilidades deste atributo:

-Direta: resultante de uma simples relação de causa e efeito.

-Indireta:  resultante de uma reação secundária em relação à ação, ou seja,  consequência de um

fenômeno ambiental direto.

 Distributividade: Está relacionado com a repercussão dos impactos ambientes quanto a sua

extensão em relação à área atingida pela implantação do empreendimento. Esta classificação pode

ser regional. Para um resultado satisfatório resultante da instalação de um empreendimento espera-

se que um impacto ambiental  positivo tenha abrangência regional e que um impacto ambiental

negativo tenha abrangência local.

-Local: quando o impacto, ou seus efeitos, ocorrem ou se manifestam somente na área de influência

direta definida para o empreendimento.

-Regional:  quando  o  impacto,  ou  seus  efeitos,  ocorrem ou  se  manifestam também na  área  de

influência indireta definida para o empreendimento.

 Tempo de incidência: este atributo considera o tempo para que o mesmo, ou seus efeitos, se

manifeste, desde a ação geradora, independentemente de sua área de abrangência.

-Imediato: ocorre de forma imediata a transformação ambiental.

-Mediato: não ocorre de forma imediata, ou seja, para a sua manifestação é necessário que passe

algum tempo após a transformação ambiental.

 Prazo de permanência: diz respeito à alteração do fator do meio ambiente, se retorna ou

não às condições anteriores com a suspensão da atividade geradora do impacto.

-Permanente: quando, uma vez ocorrida a ação, o fator ou parâmetro ambiental afetado não retorna

às suas condições originais em um prazo previsível.
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-Temporário:  quando  o  fator  ou  parâmetro  ambiental  afetado,  cessada  a  ação,  retorna  às  suas

condições originais.

 Intensidade:  é  um  atributo  quantitativo,  é  necessário  verificar  o  quanto  fisicamente  o

impacto é representativo. Este atributo varia de 1 a 5, sendo que quanto mais próximo do valor 1

menor representação física o impacto ambiental possui, caso contrário para o valor 5.

 Importância: este  atributo  é  considerado  qualitativo,  ou  seja,  apresenta  o  quanto  ele  é

relevante na situação que está sendo analisada. Ele varia em valores entre 1 a 5, sendo que o valor 1

é  utilizado  para  impactos  ambientais  que  são  considerados  menos  relevante  para  a  situação

analisada,  e  o  valor  5  é  utilizado  quando  o  impacto  ambiental  possui  importância  máxima na

situação de instalação/operação de um empreendimento.

A seguir será apresentada a listagem dos impactos, sobre o meio socioeconômico, ao meio físico  e

ao  meio  ambiente,  identificados  devido  à  instalação  e  operação  da  INBRAMUN.  Serão

apresentadas também as medidas mitigadoras, as de controle ou as de compensação, dependendo da

classificação dos impactos identificados.

IMPACTO: Movimentação de Terra

FASE: Instalação

CAUSAS: Obras de Terraplanagem para nivelamento do local.

ATRIBUTOS: Impacto  negativo,  incidido  de  forma  direta,  de  abrangência  local,  tempo  de

incidência imediato, temporário, intensidade 3 (média) e importância 3 (média).

EFEITOS: Incômodo, aumento de material particulado no ar, erosão e carreamento de material aos

cursos d'água.

AÇÕES  CORRETIVAS: -  O  material  retirado  será  empregado  no  nivelamento  do  local,

diminuindo o trafego de caminhões; 

- As obras de terraplanagem deverão ocorrer em horário comercial;

- Se necessário, a área poderá ser umedecida com água não potável para diminuir a poeira;

- As obras de terraplanagem devem ocorrer na medida que vai sendo instalado o empreendimento,

evitando a exposição do solo por longos períodos e consequentemente a erosão e carreamento aos

cursos d'água. 
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IMPACTO: Geração de resíduos da construção civil 

FASE: Instalação

CAUSAS: Construção dos galpões da indústria.

ATRIBUTOS: Impacto  negativo,  incidido  de  forma direta,  de  abrangência  regional,  tempo  de

incidência imediato, temporário, intensidade 3 (média) e importância 3 (média).

EFEITOS: Aumento da disposição de resíduos. 

AÇÕES CORRETIVAS: - Será elaborado um Plano de Gestão de Resíduos da Construção Civil

contemplando procedimentos para triagem, acondicionamento, transporte e destinação correta. 

 

IMPACTO: Geração de resíduos líquidos domésticos 

FASES: Instalação e Operação

CAUSAS: Uso por funcionários das dependências da indústria durante a instalação e operação.

ATRIBUTOS: Impacto  negativo,  incidido  de  forma  direta,  de  abrangência  local,  tempo  de

incidência imediato, temporário, intensidade 3 (média) e importância 3 (média)

EFEITOS: Aumento do volume de resíduos domésticos (esgoto sanitário).

AÇÕES CORRETIVAS: - Instalação de banheiro e fossa séptica e filtro anaeróbio no início das

obras ou a instalação de banheiros químicos com coleta do efluente líquido por empresa responsável

pelo transporte e tratamento final durante a instalação da indústria.

- Para a fase de operação, a indústria contará com disposição de banheiros femininos e masculinos

para os funcionários e o efluente líquido será tratado pela fossa séptica e filtro anaeróbio. 

IMPACTO: Ruído

FASES: Instalação e Operação

CAUSAS: A produção de ruídos e de vibrações ocorre devido utilização de equipamentos como as

betoneiras,  bate-estacas,  esmerilhadeiras  e  serras  circulares  durante  a  instalação da  indústria.  A

geração ocorre também devido à movimentação de veículos, principalmente durante os horários de

pico de chegada e saída de funcionários ao local. Levando em consideração a operação da indústria

pode haver geração de ruído em alguns procedimentos da fabricação e testes das munições.

ATRIBUTOS:  Impacto  negativo,  incidido  de  forma  direta,  de  abrangência  local,  tempo  de

incidência imediato, temporário, intensidade 3 (média) e importância 3 (média).

EFEITOS: Incômodo, diminuição do bem-estar e saúde da população do entorno, acarretando em

afastamento de futuras residências.



63

AÇÕES CORRETIVAS:

- Os funcionários devem utilizar equipamento de proteção individual para ruído e os equipamentos

devem ser regulados periodicamente para não ultrapassar o limite de tolerância para 8 horas de

trabalho diárias. 

- As obras devem acontecer em horário comercial para não atrapalhar o descanso alheio.

- Utilização de técnicas construtivas e materiais que impeçam ou diminuam a propagação do ruído

para a área externa do empreendimento;

- Os limites de ruídos deverão obedecer aos níveis estabelecidos na NBR 10.151 e do Conforme

Plano Diretor no seu, Art. 207. onde fica estabelecido o seguinte padrão básico de emissão de ruído

em decibéis - dB (A): “REGIÕES DO MUNICÍPIO DIURNO NOTURNO.  Macrozona Rural de

Ocupação Orientada 2 de 40 dB (A) 35 dB (A). 

- Algumas áreas da indústria, como a sala de testes serão construídos de forma embarricada (semi-

subterrânea);

IMPACTO: Aumento da demanda hídrica 

FASES: Instalação 

CAUSAS: Na construção civil, a água é um elemento importante, sendo essencial para o consumo

humano e indispensável na execução de alguns serviços, com picos de gastos em diferentes etapas

da obra como testes de impermeabilização e instalações hidráulicas.

EFEITOS: Aumento da demanda hídrica de água potável. 

AÇÕES CORRETIVAS: - Promover campanhas entre os funcionários para evitar o desperdício e

utilizar alternativas como reúso de água em alguns testes, como das instalações hidráulicas, por

exemplo. 

ATRIBUTOS: Impacto  negativo,  incidido  de  forma  direta,  de  abrangência  local,  tempo  de

incidência imediato, temporário, intensidade pequena e importância média.

IMPACTO: Aumento de trânsito local

FASE: Operação

CAUSAS: Devido à necessidade de recebimento de materiais para a operação do empreendimento,

e principalmente devido à entrada e saída de mercadorias e funcionários. 

ATRIBUTOS:  Impacto  negativo,  incidido  de  forma  direta,  de  abrangência  local,  tempo  de

incidência imediato, temporário, intensidade 3 (média) e importância 3 (média).
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EFEITOS: Incômodo, diminuição do bem-estar e saúde da população do entorno, acarretando em

afastamento de futuras residências.

AÇÕES CORRETIVAS:

-  Controlar  as  entradas  e  saídas  dos  veículos  de  entrega  de  matéria-prima,  alternando  os

recebimentos com os horários de pico do trânsito da região, para não contribuir negativamente para

os problemas no tráfego;

- Caso necessário, contratação de colaborador específico para organizar e agilizar a entrada e saída

dos clientes.

IMPACTO: Geração de Resíduos Sólidos

FASE: Operação

CAUSAS: Fabricação e embalagem dos produtos produzidos. 

ATRIBUTOS: Impacto negativo, incidido de forma direta, de abrangência local, tempo de

incidência imediato, temporário, intensidade 3 (média) e importância 3 (média).

EFEITOS: Aumento no consumo de recursos naturais.

AÇÕES CORRETIVAS:  -  Identificação dos  resíduos  se dará  de  acordo com a  Resolução do

Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA n° 275, de 25 de abril de 2001. De acordo com

esta, a disposição dos resíduos gerados em uma entidade deverá ser armazenada de acordo com a

sua classificação.

- Para os resíduos gerados em maior quantidade, recomenda-se caçambas ou então, utilizar de baias

de resíduos.

- É obrigatório que os colaboradores responsáveis pelo deslocamento dos resíduos para a área de

acondicionamento,  sendo ela  bombonas plásticas  ou caçambas,  estejam devidamente  equipados

com os equipamentos de proteção individual (EPI) adequados para tal atividade. Os EPI utilizados

serão luvas, calçado fechado e vestimentas apropriadas.

-  O  transporte  e  disposição  final  dos  resíduos  sólidos  serão  de  responsabilidade  de  empresas

terceirizadas  e  especializadas  neste  tipo  de  serviço.  Estas  empresas  contratadas  deverão,

obrigatoriamente, possuir licença ambiental vigente para esta atividade.

11.1 Análise do Impacto Urbanístico Local 
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O EIV analisará inicialmente o impacto global do empreendimento no espaço urbano, usando como

subsídio os dados apresentados anteriormente. A importância e o respeito ao Plano Diretor local são

questões centrais que nortearão a análise em voga. O uso proposto, Industrial, está de acordo com o

que preconiza o Plano Diretor e contribui para adensar a área em questão, o que significa mais

qualidade urbana, fator fundamental para a consolidação da infraestrutura e qualidade dos serviços

urbanos em geral, além de estimular as relações interpessoais e encontros, aumentando o sentimento

de comunidade, cooperação e cidadania. Importante destacar que o uso industrial é, em geral, o que

traz  os  maiores  impactos  negativos,  o  empreendimento  gerará  mais  impactos  positivos  do  que

negativos, pois trata-se de uma unidade fabril montadora, que beneficiará a comunidade ao redor e a

cidade onde está inserida. 

11.1.1 Atendimento ao Plano Diretor 

Conforme certidão e  consulta  de viabilidade fornecida pela  Secretaria  de Planejamento e  Meio

Ambiente (SEPLAN), atestando o atendimento da empresa às diretrizes do plano diretor (em anexo

a este estudo, anexo XVIII), o projeto atenderá os requisitos.

11.2 Atendimento ao licenciamento ambiental

A referida empresa, está com processo de licenciamento ambiental em andamento, sendo que já foi

emitida a  Licença Ambiental Prévia (LAP nº02/2017), anexo XV deste estudo.

11.3 Demanda adicional dos Serviços Públicos: transporte e saneamento ambiental

No  que  se  refere  ao  aumento  da  demanda  de  serviços  públicos  como  transporte  público  e

saneamento  ambiental,  vale  destacar  que  a  empresa  Volkmann  responsável  pelo  transporte  na

região,  declarou  no  parecer  que  as  linhas  não  estão  operando  com a  sua  capacidade  máxima

preenchida  e  portanto  não  haverá  impacto  negativo  neste  sentido.  Já  referente  ao  saneamento,

conforme já mencionado, o tratamento do efluente líquido doméstico (esgoto) se dará por unidades

individuais de fossa séptica e filtro anaeróbico e os resíduos sólidos de origem doméstica, serão

coletados pelo SAMAE de Pomerode. 

11.4 Potencialidade de danos às estruturas públicas
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É  durante  a  execução  da  terraplanagem  o  período  que  estão  sujeitos  os  maiores  danos  aos

patrimônios  públicos,  como drenagem pluvial  e  calçamento,  pois  é  nesta  etapa  que  caminhões

carregados com grandes volumes transitam. Porém na rua em questão não há tais infraestruturas e

por isso não foi levantado tal dano. No que se refere a rede elétrica e telefonia  os veículos de

transportes de cargas terão de obedecer às determinações do Código Brasileiro de Trânsito no que

se refere à altura das cargas transportadas. 

12. FUTUROS PROGRAMAS SOCIAIS DA INBRAMUN

A Indústria Brasileira de Munições, INBRAMUN nasce com o propósito de produzir munições para

o mercado nacional e internacional.

Todavia, entende que toda organização não deve apenas focar em resultados econômicos, mas deve

oportunizar á sociedade que se encontra instalada, benefícios sociais e culturais.

Mediante esta visão, a INBRAMUN preconiza o desenvolvimento social de Pomerode e cidades

circundantes, adotando a postura de criar programas sociais, tais como seguem. Vale ressaltar que

os programas deverão acontecer por meio de parcerias com entidades e secretarias, dependendo da

aprovação dos órgãos relacionados, como por exemplo a Secretaria de Educação.

12.1 Programa cívico educativo nacional

Por entender que se encontra inserida no segmento de defesa nacional, a INBRAMUN, oportunizará

seminários às escolas da cidade de Pomerode, onde procurará desenvolver nos alunos a ciência

acerca da história das forças armadas brasileira, enriquecendo cultural e civicamente os alunos da

cidade. Será estudado inclusive o apoio de instituições como Polícia Militar de Pomerode e o 23°

Batalhão de Infantaria para ministrarem palestras acerca de temas similares.

12.2 Programa Amigos dos CAC’S 

Por entender que a colonização alemã evidencia o esporte do tiro em sua cultura, a INBRAMUN,

procurará com o programa amigos dos CAC’s (Caçadores, Atiradores e Colecionadores) oportunizar

subsídios  para  eventos  culturais  que  possuam  a  modalidade  de  tiro  ao  alvo,  tiro  ao  prato  e

semelhantes.
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12.3 Criação de Museu do CAC

A INBRAMUN, juntamente com o Governo do Estado e  Governo Municipal,  e demais órgãos

competentes,  intuirá  pela  criação  do  “Museu  do  Caçador,  Atirador  e  Colecionador’’,  onde

permanecerão expostos réplicas de armamentos do dia a dia e os utilizados nas batalhas pelas forças

armadas  brasileiras.  Será  oportunizado  espaço  aos  artesãos  do  município,  para  exposição  de

artesanatos e  produtos  da região adequados à proposta  do museu. No momento não é  possível

detalhar o projeto, já que dependerá da participação de outros órgãos para elaboração do mesmo.

12.4 Programa Indústria Amiga do Esporte

Anuindo com a ideia de que o esporte transforma pessoas e a sociedade, a INBRAMUN voga para

si a responsabilidade de difundir o esporte de tiro em todas as suas modalidades, oportunizando aos

atletas da região, linhas de treinamento e patrocínios para disputa de campeonatos e olimpíadas,

levando o nome de Pomerode a todos os cantos do mundo e do Brasil. 

12.5 Programa de auxílio à segurança de Pomerode 

Mediante convênio a ser regulamentado, a INBRAMUN respeita e preocupa-se com a segurança

dos moradores da cidade de Pomerode, e estudará juntamente com os órgãos de segurança pública

do  estado  e  município  medidas  para  o  aprimoramento  da  segurança  pública  no  município  de

Pomerode,  bem  como  os  agentes  de  segurança  pública  contarão  com  a  viabilização  de  seu

treinamento por parte da INBRAMUN.
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13. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao fim da elaboração do presente Estudo de Impacto de Vizinhança, após análise de documentos,

projetos e área de futura implantação, conclui-se que o empreendimento acarretará em impactos

positivos e negativos para o entorno. Porém, os identificados como negativos podem ser (e serão)

facilmente mitigados, caso respeitadas as legislações vigentes.

A área escolhida para a implantação possui os equipamentos de infraestrutura necessários para a

adequada  operação  do  empreendimento  e  sua  implantação  não  acarretará  em  aumentos

significativos da demanda destes equipamentos, bem como de serviços públicos. Sendo assim, a sua

implantação na área selecionada é considerada viável. 

Qualquer incômodo que a população do entorno tiver com a operação da INBRAMUN, deve-se

analisar o caso, e se confirmadas as acusações, medidas de correção devem ser tomadas, visando o

bem-estar da área de entorno, bem como o adequado funcionamento do empreendimento.
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