
Página 1 de 40 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDO DE IMPACTO DE 

VIZINHANÇA – EIV 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JARAGUÁ DO SUL, JANEIRO DE 2017. 



Página 2 de 40 

 

ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA – EIV 

 

Empreendimento: 

CENTRO COMERCIAL  
Rua Hermann Weege – Centro 

Pomerode – SC. 

 

Empreendedor: 

 

JGM EMPREENDIMENTOS e PARTICIPAÇÕES LTDA. 

CNPJ 02.553.526/0001-24 

Cinira Cielusinski Menel 

Representante Legal 

CPF: 489.595.379-34 

 

 

Empresa Responsável pela Elaboração do 

EIV – Estudo de Impacto de Vizinhança 

 

 

 

 

Aeecon Engenharia Ltda. 

Rua Exp. Antonio Carlos Ferreira, 799 – Nova Brasíl ia 

Jaraguá do Sul/SC – 89252-101 

CNPJ: 00.703.522/0001-50 



Página 3 de 40 

 

SUMÁRIO 

APRESENTAÇÃO ...................................... ..................................................................................  5 

1. CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO ............... .......................................................  6 

 1.1 IDENTIFICAÇÃO, LOCALIZAÇÃO ................... ..........................................................   6 

 1.2 ACESSOS GERAIS ............................... ......................................................................  6 

 1.3 ATIVIDADE NPREVISTA NO EMPREENDIMENTO ........ ..........................................  6 

 1.4 ÁREAS DIMENSÕES E VOLUMETRIA ................. .....................................................  6 

 1.5 LEVANTAMENTO PLANI-ALTIMÉTRICO DO IMÓVEL ..... .......................................  10 

 1.6 MAPEAMENTO DAS REDES DE ÁGUA PLUVIAL, ÁGUA,  

 ESGOTO, LUZ E TELEFONE NO PERÍMETRO DO EMPREENDIMENTO ....................  10 

 1.7 CAPACIDADE DE ATENDIMENTO PELAS CONCESSIONÁRIA S  

 PÚBLICAS PARA A IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO .... ................................  11 

     1.7.1 PARECER DA SECRETARIA DE OBRAS ......... .................................................  11 

     1.7.2 PARECER DO SAMAE ....................... .................................................................  11 

     1.7.3 PARECER REDE DE TELEFONIA .............. ........................................................  11 

     1.7.4 PARECER DA CELESC ...................... .................................................................  12 

2. JUSTIFICATIVA DO EMPREENDIMENTO ................ .............................................................  12 

 2.1 GEOLOGIA DA ÁREA ............................. ....................................................................  14 

 2.2 HIDROLOGIA DA ÁREA ........................... ..................................................................  14 

 2.3 FLORA LOCAL .................................. ..........................................................................  15 

 2.4 FAUNA LOCAL................................... .........................................................................  15 

 2.5 MEIO SÓCIO-ECONÔMICO ........................................................................................  15 

3. CARACTERIZAÇÃO DAS CONDIÇÕES VIÁRIAS DA REGIÃO . ..........................................  16 

 3.1 ENTRADAS, SAÍDAS, GERAÇÃO DE VIAGENS E DISTRIB UIÇÃO  

 NO SISTEMA VIÁRIO ................................ ........................................................................  16 

 3.2 SISTEMA VIÁRIO E DE TRANSPORTE COLETIVOS DO EN TORNO .....................  18 

 3.3 COMPATIBILIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO COM O EMPRE ENDIMENTO 

     3.3.1 MACRO ACESSIBILIDADE ................... ..............................................................  18 

     3.3.2 CAPACIDADE DAS VIAS UTILIZADAS NA ZONA D E MICRO  

     ACESSIBILIDADE ............................... ..........................................................................  19 

     3.3.3 NÍVEIS DE SERVIÇO DAS PRINCIPAIS VIAS DE  ACESSO .............................  19 

 3.4 CONCLUSÕES DO AUMENTO DO FLUXO DE VEÍCULOS ... ..................................  21 

4. ÁREA DE INFLUENCIA DO EMPREENDIMENTO ........... ......................................................  21 

 4.1 EQUIPAMENTOS URBANOS E COMUNITÁRIOS EXISTENTES  NA  

 LOCALIDADE E QUE SERÃO UTILIZADOS PELO EMPREENDIME NTO 

  OU ATIVIDADE OU POR SEUS USUÁRIOS E EMPREGADOS .. ...................................  22 

 4.2 PLANOS, PROGRAMAS E PROJETOS GOVERNAMENTAIS PR EVITOS 

 OU EM IMPLANTAÇÃO NA ÁREA DE INFLUÊNCIA DO EMPREEN DIMENTO  

 OU ATIVIDADE  .................................... .............................................................................  23 

 4.3 LEVANTAMENTOS DOS USOS E VOLUMETRIA DE TODOS O S  



Página 4 de 40 

 

 IMÓVEIS E CONSTRUÇÕES EXISTENTES NO ENTORNO ...........................................  23 

 4.4 INDICAÇÕES DAS ZONAS DE USO CONSTANTES DAS QUA DRAS 

 LIMÍTROFES À QUADRA ONDE O IMÓVEL ESTÁ LOCALIZADO ................................  25 

 4.5 INDICAÇÃO DOS BENS TOMBADOS PELAS DIFERENTES 

 ESFERAS DO GOVERNO NUM RAIO DE 300,0 METROS ...... .......................................  25 

 4.6 NORMAS JURÍDICAS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIP AIS .............................  25 

5. AVALIAÇÃO DO IMPACTO POTENCIAL OU EFETIVO DO  

EMPREENDIMENTO OU ATIVIDADE ....................... .................................................................  27 

 5.1 ESTIMATIVA DO AUMENTO NO NÚMERO DE PESSOAS ... ...................................  27 

 5.2 DEMANDA ADICIONAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS ....... .........................................  27 

 5.3 ESTIMATIVA QUANTITATIVA E QUALITATIVA DE EMISS ÃO  

 DE RESÍDUOS SOLÍDOS, LÍQUIDOS E GASOSOS .......... .............................................  27 

 5.4 NÍVEIS DE RUÍDOS EMITIDOS ..................................................................................  29 

 5.5 MODIFICAÇÕES DO AMBIENTE PAISAGÍSTICO ........ ............................................  29 

 5.6 INFLUÊNCIA NA VENTILAÇÃO, ILUMINAÇÃO NATURAL E   

 SOMBREAMENTO SOBRE OS IMÓVEIS VIZINHOS ........... ...........................................  30 

 5.7 ESTIMATIVAS DA GERAÇÃO DE EMPREGOS DIRETOS E I NDIRETOS ..............  30 

 5.8 EFEITOS EM RELAÇÃO AOS PLANOS, PROGRAMAS E  

 PROJETOS GOVERNAMENTAIS .......................... ..........................................................  31 

 5.9 DEMAIS BENEFÍCIOS GERADOS EM DECORRÊNCIA DA IM PLANTAÇÃO  

 DO EMPREENDIMENTO ...................................................................................................  31 

 5.10 DESTINO FINAL DO MATERIAL RESULTANTE DO MOVIM ENTO DE  

 TERRA  ..............................................................................................................................  31 

 5.11 DESTINO FINAL DO ENTULHO DA OBRA ............ .................................................  32 

 5.12 EXISTÊNCIA DE RECOBRIMENTO VEGETAL DE GRANDE  

 PORTE NO TERRENO ......................................................................................................  32 

 5.13 IMPACTOS SOBRE O SISTEMA VIÁRIO ............. ...................................................  33 

 5.14 OUTROS IMPCTOS ...................................................................................................  34 

6. PROPOSIÇÕES DE MEDIDAS MITIGADORAS E COMPENSATÓR IAS 

PARA OS IMPACTOS NEGATIVOS DO EMPREENDIMENTO ...... ...........................................  36 

 6.1 AUMENTO DO NÚMERO DE PESSOAS NA ÁREA ......... .........................................  36 

 6.2 DEMANDA DE SERVIÇOS PÚBLICOS ................. .....................................................  36 

 6.3 EMISSÃO DE RESÍDUOS ...........................................................................................  36 

 6.4 NÍVEIS DE RUÍDOS .....................................................................................................  36 

 6.5 DESTINO FINAL DO ENTULHO DA OBRA ............. ..................................................  36 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS ........................... ..........................................................................  36 

8. CONCLUSÕES ........................................................................................................................  37  

9. RESPONSÁVEIS TÉCNICOS PELO ESTUDO .............. .........................................................  37 

10. ASSINATURAS ................................... ...................................................................................  39 

ANEXOS .......................................................................................................................................  40 



Página 5 de 40 

 

 

APRESENTAÇÃO 

Nas últimas décadas as preocupações com relação à qualidade de vida nas 
cidades têm se intensificado, haja vista que o adensamento populacional, sem o devido 
planejamento, tem gerado uma série de conseqüências negativas à vida urbana tais como 
enchentes, tráfego intenso de veículos, sobrecarga do transporte urbano e todo o tipo de 
poluição (ar, água e visual). 

Assim, “mantendo-se os índices de crescimento e de urbanização, o Brasil em 
2020 possuirá 55 milhões de pessoas vivendo em favelas”. Sem sombra de dúvida isso é 
preocupante, pois além da exclusão social gerada pela expansão horizontal das cidades 
em periferias despidas de equipamentos urbanos, comunitários e da infraestrutura urbana 
necessária para o desenvolvimento ordenado e seguro, observa-se também, no processo 
de urbanização a valoração de áreas nobres e a especulação imobiliária que promove a 
verticalização das edificações, o parcelamento do solo e, por conseqüência, a sobrecarga 
das estruturas urbanas já estabelecidas.  

Os elevados índices de urbanização e, inversamente, os baixos níveis de 
urbanismo vêm criando situações insustentáveis para o Poder Público e a coletividade. 

O inchaço dos centros urbanos (aumento desregrado da população) não tem 
encontrado o contrapeso das estruturas urbanas necessárias (moradia, trabalho, 
transporte e lazer), gerando-se, daí, formas endêmicas de males urbanos. E o que é pior, 
o fascínio das cidades e a concentração populacional crescem sem o necessário controle 
quantitativo e qualitativo desse desenvolvimento. Dentre os vários instrumentos 
estabelecidos no Estatuto da Cidade, cabe destacar o Estudo de Impacto de Vizinhança 
(EIV), visto tratar-se de um instrumento ainda pouco conhecido e aplicado nos municípios 
brasileiros que, no entanto, mostra-se fundamental para a prevenção de um potencial 
desequilíbrio urbano-ambiental causado por empreendimento ou atividade urbana. O 
Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV é um veículo importante para a promoção de um 
meio ambiente urbano equilibrado, essencial à qualidade de vida nas cidades. O EIV 
apresenta informações para o município planejar as ações necessárias na região, afim de 
atender a demanda gerada pelo aumento da população com educação, saúde, transporte 
e lazer. 

O presente documento constitui o Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV para 
implantação de um: 

CENTRO COMERCIAL  

Rua Hermann Weege – Centro 

Pomerode – SC. 
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1. CARCATERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 
1.1 IDENTIFICAÇÃO, LOCALIZAÇÃO  

Identificação do empreendimento:  CENTRO COMERCIAL  

 

Empreendedor: JGM EMPREENDIMENTOS e PARTICIPAÇÕES LTDA. 

 CNPJ 02.553.526/0001-24 

 

Localização:  Rua Hermann Weege – Centro 

 Pomerode – SC. 

 

1.2 ACESSOS GERAIS 
 

A Rua Hermann Weege é uma importante via da cidade de Pomerode que faz a 
ligação entre os acessos aos municípios de Jaraguá do Sul, Blumenau e Timbó. 

 
1.3 ATIVIDADE PREVISTA NO EMPREENDIMENTO 
O empreendimento destina-se a um Complexo Comercial em alvenaria, contendo 

22 (vinte e duas) salas comerciais para locação e um espaço a céu aberto para circulação 
e convívio dos turistas.. 

 

1.4 ÁREAS DIMENSÕES E VOLUMETRIA 

O imóvel pertence à Matrícula Imobiliária: 

. M.I. 11.130 com área de 13.116,85m² 

O imóvel se localiza no zoneamento; Setor do Centro Histórico  e de acordo com 
a Consulta de Viabilidade expedida pela Prefeitura Municipal de Pomerode em 
02/03/2016 (anexo 6) o empreendimento está projetado seguindo o que prevê o 
documento expedido pela Prefeitura Municipal para o uso e ocupação do solo para aquele 
setor, conforme pode ser observado na imagem 01.  
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Imagem 01 – Planta de Locação 

 

 

 O empreendimento é composto de reforma de áreas construídas existentes e da 
construção de novas áreas da forma descrita abaixo. 

Áreas Existentes: 

 Atafona Enxaimel 

 Fábrica de Cerveja (Antigo Supermercado) 

Administração 

Áreas a Construir: 

05(cinco) Blocos de Salas Comerciais, totalizando o número de 22(vinte e duas) 
salas comerciais. 

 65 (setenta e cinco) vagas de estacionamento 

 

Os Blocos estão assim distribuídos: 

Bloco 1: 

 . Área Construída: 384,32 m² 
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 . Área útil: 213,00m² 

 . 03(três) Salas Comerciais; Sala 01, Sala 02(com mezanino), Sala 03. 

 . Sanitários Coletivos (Feminino e Masculino) 

Bloco 2: 

 . Área Construída: 429,60 m² 

 . Área útil: 275,00m² 

. 05(cinco) Salas Comerciais; Sala 04, Sala 05, Sala 06, Sala 07 e Sala 08, todas 
com mezanino. 

 

Bloco 3: 

 . Área Construída: 569,16 m² 

 . Área útil: 340,00m² 

. 06(seis) Salas Comerciais; Sala 09, Sala 10, Sala 11, Sala 12, Sala 13 e Sala 14, 
todas com mezanino 

 . Sanitários Coletivos (Feminino e Masculino) 

Bloco 4: 

 . Área Construída: 395,76 m² 

 . Área útil: 225,47 m² 

. 04(quatro) Salas Comerciais; Sala 15, Sala 16, Sala 17 e Sala 18, todas com 
mezanino 

 . Sanitários Coletivos (Feminino e Masculino) 

 . Sanitário Adaptado (Feminino e Masculino) 

 . Salas para Administração 

Bloco 5: 

 . Área Construída: 309,85 m² 

 . Área útil: 210,00m² 

. 04(quatro) Salas Comerciais; Sala 19, Sala 20, Sala 21 e Sala 22, todas com 
mezanino. 

 



Página 9 de 40 

 

Considera-se área útil do empreendimento, a área da unidade descontada do 
mezanino, uma vez que o mezanino será utilizado para a finalidade de depósito, sem o 
trânsito de pessoas neste local. 

As áreas construídas de cada unidade estão apresentadas nas tabelas 01 e 02 
abaixo; 

Área Construída Existente:

176,10           m²

Prédio do Antigo Supermercado 1.394,60       m²

Antigo Prédio da Administração 235,65           m²

Área total Existente 1.806,35       m²

Área a Construir:

Bloco 01 384,32           m²

Bloco 02 429,60           m²

Bloco 03 569,16           m²

Bloco 04 395,76           m²

Bloco 05 309,85           m²

Área Total a Construir 2.088,69       m²

Área Total Construída 3.895,04       m²

Resumo de Áreas Total 

Atofa Enxaimel

 

Tabela 01 

 

Permitido m²
Coef. Aproveitamento 2 26.223,70 2.088,69 m² 1.806,35 m² 3.895,04 m²
Taxa de Ocupação 70% 9.181,79   1.495,37  m² 1.241,01 m² 2.736,38 m²
Taxa de Permeabilidade mínima 20% 2.623,37   5.283,44 m² 11.875,84 m² 5.283,44 m²

Indices Do Projeto Existente Total

Tabela 02 

As áreas, dimensões e volumetrias estão apresentadas no projeto arquitetônico do 
empreendimento (anexo 5) . 

Pela descrição do empreendimento, pode-se concluir que esta edificação, irá 
agregar valor ao empreendimento zoológico, uma vez que servirá de apoio comercial ao 
turista, com sanitários públicos, áreas de convivência, e áreas de serviços. 
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As instalações sanitárias são coletivas e estão projetadas para atender toda a 
edificação, com banheiros femininos e masculinos, bem como banheiros adaptados para 
portadores de necessidades especiais, feminino e masculinos. 

Como atualmente a saída do zoológico se dá para o imóvel em questão, o projeto 
arquitetônico prevê a manutenção desta saída, para não prejudicar o funcionamento do 
mesmo. Esta saída se dará entre os Blocos 2 e 4, em área destinada no projeto para este 
fim. 

As vagas de estacionamento apresentadas no projeto são superiores as vagas 
necessárias para o empreendimento, que servem de suporte ao zoológico. 

Do total da área do terreno com 13.116,85m², a área de 3.646,68m² é utilizada para 
uso do zoológico, conforme apresentado no projeto arquitetônico. Esta área continuará 
cedida ao zoológico para a ocupação conforme hoje se apresenta. 

A área também prevê um projeto paisagístico com o plantio de árvores 
especificadas no mesmo, áreas de jardins, áreas de convivência e áreas de circulação de 
pessoas. 

 

1.5 LEVANTAMENTO PLANI-ALTIMÉTRICO DO IMÓVEL 

O imóvel possui topografia em suave aclive iniciando-se na rua em que o imóvel 
faz frente até os fundos do mesmo, conforme apresentado no levantamento plani-
altimétrico (anexo 7). 

 

1.6 MAPEAMENTO DAS REDES DE ÁGUA PLUVIAL, ÁGUA, ESG OTO, LUZ E 
TELEFONE NO PERÍMETRO DO EMPREENDIMENTO 

O imóvel faz frente para a Rua Hermann Weege, sendo esta a única via de acesso 
do imóvel. 

Toda a infraestrutura necessária (água, luz, telefone, drenagem pluvial) necessária 
para a operação do empreendimento será interligada a rede pública existente na Rua 
Hermann Weege. 

O Município de Pomerode não possui rede pública de coleta e tratamento de 
esgoto para o local do empreendimento, portanto para o empreendimento está sendo 
projetado um sistema de tratamento individualizado de esgoto para atender todo o Centro 
Comercial, através do sistema de Fossa Séptica e Filtro Anaeróbio, dimensionado de 
acordo com as Normas Técnicas, após o tratamento o efluente será interligado na rede de 
drenagem pluvial. 
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1.7 CAPACIDADE DE ATENDIMENTO PELAS CONCESSIONÁRIAS  PÚBLICAS 
PARA A IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 
 
1.7.1 Parecer da Secretaria de Obras referente à Re de de Drenagem 

Pluvial 
De acordo com o anexo 8 (Parecer Drenagem Pluvial), o parecer emitido 

pela Secretaria de Obras da Prefeitura Municipal de Pomerode, referente a capacidade de 
atendimento da rede de drenagem pluvial pública, o mesmo indica a existência de 
tubulação defronte ao imóvel e que a mesma possui capacidade de atender o 
empreendimento.  

No mesmo parecer nos é informado que a via defronte ao 
empreendimento possui pavimentação. 

 
1.7.2 Parecer SAMAE referente ao abastecimento de á gua potável e 

esgoto sanitário 
De acordo com o anexo 9 (Atestado de Viabilidade de Abastecimento), a 

concessionária de Água e Esgoto de Pomerode – SAMAE, atesta o que segue:  
Esgoto:  O local não é atendido pela rede pública de coleta e tratamento 

de esgoto sanitário. Deverá ser apresentado o projeto do sistema de tratamento de esgoto 
sanitário que será adotado. 

Coleta de Resíduos:  O empreendimento será contemplado com a 
coleta de resíduos orgânicos e a coleta seletiva.  

Água:  O empreendimento será contemplado com o abastecimento 
público de água potável. 

 
1.7.3 Parecer sobre o atendimento da Rede de Telefo nia 

De acordo com informações da concessionária de Telefonia de 
Pomerode, se, defronte ao imóvel existe rede de telefone, o imóvel tem condições de ser 
atendido. Conforme vistoriado no local, defronte ao imóvel, possui rede de telefone 
instalado, conforme pode ser observado na imagem 02 , portanto com condições de ser 
atendido. 

 

I  
Imagem 02 – Rede de telefonia defronte ao imóvel. 
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1.7.4 Parecer da CELESC 
De acordo com o anexo 10, a concessionária de Energia Elétrica – 

CELESC, atesta que tem condições de atender o empreendimento, uma vez que o projeto 
já se encontra aprovado pela mesma. 

O parecer expedido pela CELESC Distribuição S/A., menciona como 
cliente a Cervejaria Schornstein Ltda., porém o mesmo se refere a todo Complexo 
Weege, incluindo a cervejaria e também as salas comerciais. O Projeto Elétrico de todo o 
complexo se encontra aprovado junto a CELESC. 

 
2. JUSTIFICATIVA DO EMPREENDIMENTO 

O empreendimento será implantado em um importante complexo histórico-cultural 
consolidado conforme podemos observar na Imagem 03 . É notável a crescente 
movimentação de pessoas em seu entorno, bem como o incentivo da administração 
pública e iniciativa privada para tal, principalmente em feriados, Páscoa e época de 
Natal.     

 

Imagem 03 – Localização do Imóvel – Área de influencia 250,0m 

O partido urbano do projeto prevê a criação de um forte eixo de comércio e 
serviços voltado ao turismo, visando à interligação dos principais atrativos da cidade: o 
Centro Cultural, o Centro Histórico e o Zoológico. Este eixo será formado através da 
implantação de cinco blocos de salas comerciais, contornado por um calçadão exclusivo 
para pedestres, repleto de infraestrutura como: pequenas praças arborizadas, bancos, 
fontes, iluminação e áreas livres para promover exposições e atrativos culturais. A 
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intenção é de que este eixo torne-se uma extensão do espaço público, ou seja, uma 
continuação da calçada.    

A conseqüência deste projeto é a reintegração das áreas de um mesmo complexo - 
protegido por tombamento municipal - revitalizando-o e valorizando sua vocação cultural, 
comercial e industrial, tendo como complemento a implantação da Cervejaria Schornstein 
e revitalização da antiga atafona, que é peça de destaque neste centro comercial.  

Visando garantir a estrutura e segurança necessária para toda a movimentação 
evidente nesta área, é sugerida ao poder público, a elevação da via em frente ao 
complexo ao nível da calçada. A proposta é de continuidade do trânsito de veículos, mas 
em velocidade muito menor, oferecendo aos transeuntes maior segurança, conforto e 
acessibilidade. Nossa sugestão de elevação da via deverá ser estudada pelo setor 
competente da Prefeitura Municipal de Pomerode e juntamente com o empreendedor 
verificar a melhor forma de se executar este projeto.  

 

 

Imagem 04– Localização do Imóvel – Área de influencia 500,0m 

 

Como pode ser observado na Imagem 04 , o empreendimento está sendo projetado 
no perímetro urbano de Pomerode.O entorno já está edificado com outros comércios e 
serviços. O acesso ao imóvel será feito pela Rua Hermann Weege , importante via que 
faz a ligação entre os municípios de Jaraguá do Sul e Blumenau. 
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Imagem 05 – Imóvel 

 

Na Imagem 05  observa-se que, a área que será utilizada pelo empreendimento é 
praticamente desprovida de vegetação arbórea e hoje tem sua utilização como 
estacionamento para o Zoológico, que também ocupa para a sua atividade uma parte do 
imóvel nos fundos do mesmo com área de 3.646,68m². 

2.1 GEOLOGIA DA ÁREA 

A área onde será implantado o empreendimento é predominantemente plana 
havendo pequenas elevações no terreno e o projeto será adaptado a estas elevações não 
exigindo grandes terraplanagens de corte e aterro, apenas a limpeza do imóvel e alguns 
acertos de níveis, para adequar o imóvel ao projeto arquitetônico apresentado.  

Durante a execução da limpeza não será necessário o transporte de material de 
outros imóveis, bem como bota-fora para o excesso de material. A movimentação de terra 
(corte/aterro) será toda dentro do próprio imóvel. Este processo não trará problemas ao 
município uma vez que não haverá caminhões nem máquinas pesadas circulando em vias 
públicas. 

2.2 HIDROLOGIA 

Na área de estudo em questão não há evidências de cursos d água naturais ou 
nascentes que possam gerar Área de Preservação Permanente (APP). O Rio do Testo  
está a mais de 50,00m do imóvel. 

O imóvel é cortado por uma tubulação com diâmetro de 40cm, proveniente da 
drenagem das lagoas do zoológico, esta tubulação na sua atual locação está passando 
por debaixo de dois blocos (Bloco 04 e Bloco 05).  Para viabilizar o empreendimento e 
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não causar prejuízos ao imóvel vizinho (zoológico), estamos propondo o desvio desta 
tubulação com tubos de concreto no mesmo diâmetro, deslocando a mesma para próximo 
ao muro, foi feito a verificação dos níveis, que apontaram que esse desvio é possível. Ao 
longo desta nova tubulação a ser implantada está se projetando uma faixa não edificável 
de 2,50 metros para cada lado da tubulação, conforme código urbanístico do município de 
Pomerode.  

No anexo 18, apresentamos o projeto com a locação da tubulação existente, 
locada através de levantamento topográfico, bem como o desvio que será executado na 
mesma para viabilizar a execução do empreendimento. 

2.3 FLORA LOCAL E CARACTERÍSTICAS DO EMPREENDIMENTO  

Não existe qualquer incidência de flora no local onde o empreendimento será 
edificado, uma vez que hoje o imóvel tem como uso, o estacionamento para o zoológico. 

2.4 FAUNA LOCAL 

A Fauna Local é bastante pobre e se resume quase que exclusivamente na 
existência de pássaros que passam pelo local. Não existem evidências de animais que 
habitam o imóvel, isso porque o imóvel já é utilizado para fins urbanos, hoje 
estacionamento do zoológico. 

2.5 MEIO SÓCIO-ECONÔMICO 

A cidade de Pomerode, localizada no Médio Vale do Rio Itajaí-Açú, é uma cidade 
com cerca de 30 mil habitantes.  Referência em organização e capricho seja pela limpeza 
das ruas e espaços públicos, seja pelos belos jardins que enfeitam as casas e locais 
públicos.  

Reconhecida por suas tradições culturais, belezas naturais e ótima qualidade de 
vida. Há mais de um século, o município preserva os traços culturais herdados dos 
colonizadores, vindos na maioria da Pomerânia, região do norte da Alemanha.  

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.  

Além da dedicação ao trabalho e à fé religiosa, a herança da cultura germânica é 
retratada na arquitetura das casas e ruas de Pomerode. O maior acervo de construções 
em enxaimel do país se encontra na "Rota do Enxaimel",  um trajeto turístico que 
apresenta mais de cem casas  tombadas pelo patrimônio histórico em nível municipal, 
estadual ou federal.  
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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, Eisbein, 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. 

Tudo isso evidencia a forma com que o povo desta 'vila europeia' preserva as 
tradições e patrimônio local, zelando pela construção de um município próspero e 
acolhedor que faz por merecer o título de "Cidade mais Alemã do Brasil". 

 O imóvel se Localiza no zoneamento; Setor do Centro Histórico  e de 
acordo com documento, Consulta de Viabilidade expedido pela Prefeitura Municipal de 
Pomerode em 02/03/2016 (Anexo 06), o empreendimento (edificação comercial) que está 
sendo proposto para este local está totalmente adequado ao uso e ocupação do solo para 
aquele setor. 

 O Empreendimento tem como finalidade, oferecer mais espaços para aumentar as 
opções no segmento de gastronomia, comércio e serviços sem alterar as características 
do entorno tão pouco a concentração de trânsito ou aglomeração de pessoas, uma vez 
que dispõe de áreas amplas e espaços públicos abertos. 

 Em se tratando de ocupação, este empreendimento apresenta uma ocupação 
menor que a permitida para este região, com uma taxa de ocupação de 20,86% (vinte 
vírgula oitenta e seis por cento) considerando a área construía já existente e a ampliação 
proposta neste estudo, numa região onde se permite uma ocupação de até 70%(setenta 
por cento), conforme determina o plano diretor da cidade de Pomerode. A preocupação 
deste projeto com os espaços de convivência, que possibilitem o descanso e espaços 
para turistas desfrutarem de uma arquitetura voltada ao passado e a cultura germânica, 
espaços destinados ao comércio em geral, bem como ao comércio local de produtos da 
própria região, também a serviços voltados ao turismo e ao encontro de amigos, foi 
grande. 

3. CARACTERIZAÇÃO DAS CONDIÇÕES VIÁRIAS DA REGIÃO 

3.1 ENTRADAS, SAÍDAS, GERAÇÃO DE VIAGENS E DISTRIBU IÇÃO NO 
SISTEMA VIÁRIO 

O empreendimento conta com uma ampla área de estacionamento, estão 
dimensionadas para o local 65 (setenta e cinco) vagas conforme pode ser observado no 
projeto arquitetônico (anexo 5), destas, 3 (três) vagas são reservadas para PNE, além de 
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pátio reservado para carga-descarga e embarque-desembarque de passageiros de 
ônibus. Estão sendo atendidas as medidas mínimas para o estacionamento de carros, de 
vagas especiais e de estacionamento e espaço de manobra para ônibus. Todos estes 
detalhes, encontramos no projeto arquitetônico (anexo 5).  

Apesar do que prevê o anexo IV da Lei Complementar 163, quanto as vagas de 
estacionamento, a consulta de viabilidade emitida pelo Município de Pomerode (anexo 6), 
estabelece para esta edificação a necessidade de uma vaga de estacionamento para 
cada 50,00m² de edificação, seguindo o que nos foi recomendado na consulta de 
viabilidade e no plano diretor da cidade de Pomerode temos; 

1. Áreas construídas existentes: 

Administração da cervejaria: 235,65m² 

Cervejaria: 1.394,60m²  ( 82,08m² de área de loja e  

    1.312,52m² de área industrial) 

Antiga atafona: 176,10m² 

 

2. Áreas a Construir:  

 05 blocos para uso comercial com 2.088,69m² 

  

3. Dimensionamento do número de vagas de estacionamento: 

 Uso Industrial : 1 vaga para cada 200m² de edificação ou seja: 

    1312,50m²/200 = 6,56 ou seja: 07(sete) vagas para veículos
    

 Uso Comercial : 1 vaga para cada 50m² de edificação ou seja: 

    Área reformada da Administração cervejaria = 235,65m² 

    Área da loja da cervejaria = 82,08m² 

    Atafona – uso como restaurante ou bar = 176,10m² 

    05 blocos comerciais = 2.088,69m² 

Área total = 2.582,52m²/50 = 51,65 ou seja: 52(cinqüenta e 
duas) vagas para veículos 

 Para o empreendimento conforme prevê o Plano Diretor da cidade de Pomerode 
serão necessárias 7 (sete) vagas para a área industrial e 52 (cinqüenta e duas) vagas 
para a área comercial, totalizando a necessidade de 59 (cinqüenta e nove) vagas de 
estacionamento. O projeto está propondo um número maior que o mínimo exigido em 
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função da localização do mesmo; próximo a área cultural do município e o zoológico, que 
acabam atraindo mais visitantes ao local. 

No imóvel estão previstos dois espaços destinados a entrada e saída de veículos, 
ambos independentes, com dimensões que permitam o fluxo de entrada e saída de 
veículos. Uma para atender a cervejaria, com áreas de manobra e espaços para carga e 
descarga, e a outra para atender as salas comerciais com os espaços de estacionamento 
para veículos de possíveis visitantes e pessoas que trabalharem no local, bem como 
espaço destinado a manobra e carga e descarga para as salas comerciais. Conforme 
pode ser observado no projeto arquitetônico (anexo 5). 

 

3.2 SISTEMA VIÁRIO E DE TRANSPORTE COLETIVOS DO ENT ORNO 

O município de Pomerode, conta com transporte urbano coletivo de passageiros; a 
empresa que presta este serviço para a municipalidade é a Empresa de Transportes 
Coletivos Volkmann. 

De acordo com informações coletadas na própria empresa de transporte coletivo 
urbano, no entorno do empreendimento (Rua Hermann Weege), podemos contar com 
duas linhas de transporte coletivo; uma na forma de circular e a outra intermunicipal. 

A linha intermunicipal no trecho Pomerode – Blumenau, fazendo trechos entre 
bairros que se conectam ao final em linhas intermunicipais nos horários de segunda-feira 
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. 

As linhas Circular Testo Rega – Centro e Testo Central – Centro que transitam pelo 
entorno do imóvel nos horários de segunda-feira a sexta-feira 04:30, 06:00, 07:30, 14:18, 
14:40, 21:00, 22:00, 22:40, 23:30 e 23:40. 

Portanto, podemos concluir que, nos horários de deslocamento de pessoas, início e 
final de expediente, o local é bem abastecido por linhas de transporte urbano coletivo. E 
as pessoas que trabalharem no local poderão se deslocar facilmente através deste 
sistema oferecido para o entorno do empreendimento. 

 

3.3 COMPATIBILIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO COM O EMPREE NDIMENTO 

3.3.1 MACRO ACESSIBILIDADE 

Define-se como zona de macro acessibilidade a área onde há vias principais 
de acesso ao local estudado, verificando a carga de trafego e dimensionando a 
sobrecarga sobre o sistema viário original do empreendimento, seja durante a 
implantação ou após e durante o uso. 
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Caracteriza-se por ser “macro” por abranger uma área ampla e mais distante 
do ponto de estudo. A área de influência da zona de macro acessibilidade é formada 
pelas vias arteriais. 

No caso do empreendimento em estudo, o acesso principal se dará pela 
Rua Hermann Weege, via consolidada e de sentido duplo. 

3.3.2 CAPACIDADE DAS VIAS UTILIZADAS NA ZONA DE MIC RO 
ACESSIBILIDADE 

Na zona de micro acessibilidade estão as chamadas vias locais ou com 
capacidade para receber excessos de fluxo. No empreendimento podemos destacar a 
Rua 15 de Novembro como alternativa ao fluxo não relacionado com o empreendimento. 

3.3.3 NÍVEIS DE SERVIÇO DAS PRINCIPAIS VIAS DE ACES SO 

Quando completamente ocupado o empreendimento causará um incremento 
de 54 veículos por hora nos horários de pico, esta é uma estimativa e baseia-se no fato 
do deslocamento de cada pessoa que irá trabalhar no local, considerando a pior situação 
que seria todos os profissionais se deslocando com veículo próprio, caso muito pouco 
provável, e um incremento de 30% (trinta por cento) de veículos que se deslocarão pela 
via por hora, em busca de atividades que serão exercidas no empreendimento em 
questão, não levando em questão as demais atividades do entorno. Desta forma 
estimamos que, com a conclusão e com 100% (cem por cento) de ocupação do Centro 
Comercial, haverá um incremento de 54 veículos/hora a mais circulando pelas ruas da 
região por hora.  

O nível de serviço pode ser entendido como uma medida que busca 
qualificar as condições de tráfego de uma via. Este, embora seja identificado pela 
densidade diretamente, indica também, o grau de proximidade entre veículos, assim como 
as velocidades médias empregadas pelos veículos. 

Conforme HCM (Highway Capacity Manual, TRB (2000)), estes níveis 
variam conforme a tabela 03 : 

 

F -  ou "Over" Acima de 28

C 11 a 16
D 16 a 22
E 22 a 28

Ní vel de Serviço Densidade (veic/ km)
A 0 a 7
B 7 a 11

 

Tabela 03 - Limites entre Níveis de Serviço (HCM) 
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Tais níveis são caracterizados conforme segue: 

Nível A - Operações de tráfego livre (free-flow). A velocidade FFS (free-flow speed) 
prevalece. Os veículos podem praticar manobras/troca de faixas. Os efeitos de incidentes 
ou quebras do ritmo da corrente de tráfego são facilmente absorvidos. 

Nível B - Mantém-se a condição de tráfego livre, assim como a velocidade FFS 
(velocidade de trafego livre). Os veículos podem praticar manobras, e apenas um pouco 
de desconforto é provocado aos motoristas. Os efeitos de incidentes ou quebras do ritmo 
da corrente de tráfego ainda são facilmente absorvidos. 

Nível C - Mantém-se a condição de tráfego livre, com velocidades iguais ou próximas 
FFS. Praticar manobras requer mais cuidados e quaisquer incidentes ou quebras do ritmo 
da corrente de tráfego podem gerar pequenas filas. 

Nível D - As velocidades começam a cair. A densidade aumenta com maior rapidez. A 
liberdade para manobras é limitada e já se tem certo desconforto dos motoristas. 
Quaisquer pequenos incidentes ou quebras do ritmo da corrente de tráfego geram filas. 

Nível E - Tem-se um fluxo altamente instável com poucas opções de escolha da 
velocidade. Qualquer incidente pode provocar congestionamentos significativos. 
Nenhuma liberdade para manobras e conforto psicológico dos motoristas é muito baixo. 

Nível F (Over) - Tem-se o colapso do fluxo. Demanda está acima da capacidade da via. 
Podem provocar congestionamentos expressivos e condições de retomo ao fluxo 
descongestionado são indeterminadas. 

Simulação de Situação com Ocupação Consolidada. 

Realizando a simulação de situação hipotética de 100% de ocupação do 
empreendimento em estudo, teríamos: 

Número de veículos considerados: Estimado conforme descrição no primeiro 
parágrafo deste ítem. 

Número de veículos acrescidos na média diária: 54 veículos/hora. (1) 

Número de veículos acrescidos no horário de pico: 81 veículos/hora.(2) 

(1) Considerado dia = 12,0horas 

(2) Acréscimo de 50% no horário de pico. 

Para a simulação foi utilizada a Rua Hermann Weege , considerando 70% do 
tráfego total nesta via.  

Rua Hermann Weege : 

Na simulação utilizou-se um acréscimo de veículos de 54 veículos/hora em 
circulação. Para a classificação do nível de serviço dessa via, considerou-se a velocidade 
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média permitida (40km/h) depreciada em 10%, chegando ao número de 1,5 veículos/km 
na média diária e no horário de pico 2,25 veículos/km.  

Tais acréscimos de trânsito não mudam o nível de serviço da Rua Hermann 
Weege caso mude ela atingiria a Nível B o que ainda é um bom nível de desempenho, 
classificada como FFS ( Velocidade de Tráfego Livre)  

3.4 CONCLUSÕES AUMENTO DO FLUXO DE VEICULOS: 

O empreendimento em questão trata-se da reforma de uma edificação existente 
com área de 1.806,35m² e a ampliação de 22 salas comerciais com área total de 
2.088,69m². A previsão para a ocupação desta área é para pequenas lojas de artesanato 
local, que contribuirão para atrair mais turistas a esta região do empreendimento que já 
conta com o teatro municipal e o zoológico, formando um pólo interessante para os 
turistas que transitam por esta região do município.  

O empreendimento tem uma grande área atingida, mas com uma pequena área 
edificada, sendo que a taxa de ocupação será de 20,86% (vinte vírgula oitenta e seis por 
cento), e a máxima permitida para este local, de acordo com o plano diretor do município 
é de 70% (setenta por cento). 

O acima descrito, determinou os resultados obtidos nas simulações realizadas em 
situações hipotéticas críticas, em dias normais de fluxo, e conclui-se que o aumento de 
tráfego gerado pelo empreendimento ao final do período de ocupação tem condições de 
ser absorvido pelo sistema viário do entorno sem gerar diminuição significativa na 
qualidade de serviço das referidas vias. 

Vale salientar que em dias de festividades, (Festival de Inverno, Festa Pomerana, 
Ostefest e Natal), os números apresentados sofrerão consideráveis acréscimos em 
virtude de, estas festas chamarem um público bastante considerável a cidade de 
Pomerode pela sua qualidade e beleza. 

4–CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE INFLUÊNCIA DO EMPREENDI MENTO 

Conforme estabelece a Resolução CONAMA 001/86, a área de influência de um 
empreendimento compreende a extensão geográfica a ser afetada direta (imagem 06)  e 
indiretamente (imagem 07)  pelos impactos gerados nas fases de planejamento, 
implantação, operação e desativação (quando for o caso) do mesmo. 

Ainda devem ser observados espaços físicos, biótico e de relações sociais, 
políticos e econômicos passíveis de sofrer os potenciais efeitos das atividades 
decorrentes de sua implantação nas três fases consideradas: planejamento, implantação 
e operação. A Área de Influência Direta do empreendimento (Imagem 06)  corresponde às 
áreas que sofrerão impactos diretos do empreendimento, durante as fases de implantação 
e operação. 
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Imagem 06 - Influencia direta do empreendimento r = 250,0m 

 

Imagem 07– Influencia Indireta do empreendimento r = 500,0m 

 4.1 EQUIPAMENTOS URBANOS E COMUNITÁRIOS EXISTENTES  NA 
LOCALIDADE E QUE SERÃO UTILIZADOS PELO EMPREENDIMEN TO OU 
ATIVIDADE OU POR SEUS USUÁRIOS E EMPREGADOS. 

  Na área do entorno encontramos equipamentos urbanos e comunitários, que 
poderão ser utilizados pelos usuários do empreendimento bem como pelos seus 
empregados e que enumeramos abaixo: 

1. Rodoviária Municipal 
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2. Teatro Municipal 

3. Museu Municipal 

 

 4.2 PLANOS, PROGRAMAS E PROJETOS GOVERNAMENTAIS PR EVISTOS 
OU EM IMPLANTAÇÃO NA ÁREA DE INFLUÊNCIADO EMPREENDI MENTO OU 
ATIVIDADE 

  De acordo com o documento emitido pela Secretaria de Planejamento do 
município de Pomerode (anexo 13), os planos, programas e projetos 
governamentais que o município pretende implantar no entorno do 
empreendimento são: 

. Em curto Prazo: a implantação de sinalização turística na região central do 
Município; 

. Em médio prazo: a adequação da malha cicloviária da Rua Hermann 
Weege e Rua dos Atiradores;  

. Em longo prazo: implantação do sistema de captação de efluentes 
domésticos da Bacia B, criação de uma via ligando a Rua Mato Grosso à 
Rua Hermann Weege. 

 4.3 LEVANTAMENTOS DOS USOS E VOLUMETRIA DE TODOS O S IMÓVEIS E 
CONSTRUÇÕES EXISTENTES NO ENTORNO 

  Para o Setor do Centro Histórico, de acordo com o Anexo III da Lei 
Complementar 162/08 de 12 de Dezembro de 2008 será permitido a construção de 
novas edificações  com no máximo dois pavimentos, com uma taxa de ocupação 
máxima de 70% (setenta por cento). Todas as edificações no entorno deste 
empreendimento apresentam estas características. 

Na área de influência direta do empreendimento, podemos destacar várias 
edificações voltadas para o desenvolvimento turístico e cultural da cidade de 
Pomerode; o Centro Cultural, o Museu Pomerano, a Biblioteca Pública, o Teatro 
Municipal, o Zoológico , formando um grande complexo cultural e turístico na área 
de influência direta. Bem como a existência de edificações públicas, comerciais, 
residenciais e religiosas. 

As novas edificações se fundirão com as edificações existentes, tanto no 
caráter de linguagem estética e paisagística valorizando  e reforçando a identidade 
da cidade, quanto na integração e respeito com as atividades locais, consolidando 
uma grande área voltada ao desenvolvimento da atividade turística e do comercio.   

No anexo 17 , apresentamos o levantamento dos usos e volumetria dos 
imóveis e construções existentes, localizados nas quadras limítrofes à quadra onde 
imóvel está localizado. 
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Imagem 08 – Empreendimentos turísticos e geradores de fluxo do entorno 
 

 
Imagem 09 – Empreendimentos e interligação com o centro comercial 
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 4.4 INDICAÇÕES DAS ZONAS DE USO CONSTANTES DAS QUA DRAS 

LIMÍTROFES À QUADRA ONDE O IMÓVEL ESTÁ LOCALIZADO 

  De acordo com o Código Urbanístico do Município de Pomerode, Lei 
Complementar 162/08 de 12 de Dezembro de 2008, o imóvel localiza-se na Macro 
Zona Urbana de Consolidação, Setor do Centro Histórico. 

O Setor do Centro Histórico compreende a área central de Pomerode, que 
reúne diversos edifícios históricos e apresenta paisagem de interesse turístico e 
histórico-cultural a ser preservada. O Setor do Centro Histórico tem como objetivos, 
além de manter os objetivos constantes da Macrozona à qual se sobrepõe, orientar 
as políticas públicas no sentido de; qualificar a preservação do patrimônio histórico-
cultural, contendo a pressão de crescimento imobiliário, com fins de conservar a 
paisagem existente e potencializar os atrativos turísticos. 

 4.5 INDICAÇÃO DOS BENS TOMBADOS PELA DIFERENTES ES FERAS DO 
GOVERNO NUM RAIO DE 300,0 METROS 

  De acordo com o documento (anexo 12) emitido pelo Conselho Municipal de 
Proteção do Patrimônio Histórico Artístico e Natural – CMPPHAN do Município de 
Pomerode, no qual listou os bens tombados pelas diferentes esferas de governo 
num raio de 300,00 metros do empreendimento e que seguem listadas abaixo: 

  4.5.1 IMÓVEIS P-1 – IMÓVEIS DE VALOR EXCEPCIONAL: 

  1. Caldeira (Choperia Schornstein) 

  2. Complexo Weege – Atual Centro Cultural 

  3. Restaurante Pomerode 

 4. Complexo Weege: atafona (enxaimel) e Prédio da Administração, 
atualmente ocupado pela Cervejaria Schornstein. 

 4.5.2. IMÓVEIS P-2 – IMÓVEIS DE GRANDE VALOR 

 1. Residência Mônica Weege – atual Mercado de Pulgas 

 2. Residência Hermann Weege – atual Vila Encantada 

 3. Casa Wally Weege – ao lado do Restaurante Pomerode   

 

 4.6 NORMAS JURÍDICAS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIP AIS INCIDENTES 

4.6.1 NO ÂMBITO FEDERAL TEMOS: 

-Constituição Federal em seu artigo 225, § 1º, incisos I, II, III, VII; 
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- Lei Nº 12.651, de 25 de Maio de 2012. Dispõe sobre a proteção da 
vegetação nativa; altera as Leis nos 6.938, de 31 de agosto de 1981, 9.393, 
de 19 de dezembro de 1996, e 11.428, de 22 de dezembro de 2006; revoga 
as Leis nos 4.771, de 15 de setembro de 1965, e 7.754, de 14 de abril de 
1989, e a Medida Provisória no 2.166-67, de 24 de agosto de 2001; e dá 
outras providências 

-Lei 11428 de 22 de dezembro de 2006, a qual dispõe sobre a conservação, 
a proteção, a regeneração e a utilização do Bioma Mata Atlântica; 

-Lei 6938 de 1981 que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente; 

-Lei 9605 de 1998 que dispõe sobre as sanções penais e administrativas 
derivadas de condutas e atividades lesivas ao Meio Ambiente. 

-Decreto 6514 de 22 de julho de 2008, que dispõe sobre as infrações e 
sanções administrativas ao meio ambiente, estabelecem o processo 
administrativo federal para apuração destas infrações, e dá outras 
providências. 

-Resolução CONAMA 303 de 20 de março de 2002 que dispõe sobre 
parâmetros, definições e limites de Áreas de Preservação Permanente. 

4.6.2 NO ÂMBITO ESTADUAL TEMOS: 

-Lei Estadual 10472 de 12 de agosto de1997 que dispõe sobre a política 
florestal do Estado de Santa Catarina; 

-Lei Estadual 13997 de 26 de janeiro de 2007 altera dispositivos da lei 
10472/1997; 

-Resolução CONSEMA 004/2008 aprova a Listagem das Atividades 
Consideradas Potencialmente Causadoras de Degradação Ambiental de 
impacto local para fins do exercício da competência do licenciamento 
ambiental municipal 

4.6.3 NO ÂMBITO MUNICIPAL TEMOS: 

-Lei n° 162 DE 2008 – Lei Complementar que Institui o Plano Diretor do 
Município de Pomerode – SC. 

--Lei n° 163 DE 2008 – Lei Complementar que Institui o Código de Obras do 
Município de Pomerode - SC 

-Lei n° 164 DE 2008 – Lei Complementar que Institui o Código de Posturas 
do Município de Pomerode – SC. 

-Lei n° 165 DE 2008 – Lei Complementar que Institui o Código de 
Preservação do Meio Ambiente do Município de Pomerode – SC. 
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5. AVALIAÇÃO DO IMPACTO POTENCIAL OU EFETIVO DO EMP REENDIMENTO OU 
ATIVIDADE 

5.1 ESTIMATIVA DO AUMENTO DO NÚMERO DE PESSOAS QUE HABITARÃO 
OU FREQUENTARÃO DIARIAMENTE A ÁREA DE INFLUÊNCIA 

O empreendimento após sua conclusão contará com uma população fixa, que irão 
trabalhar no empreendimento, e uma população flutuante, que serão as pessoas que 
visitarão e freqüentarão o empreendimento; 

Pelo acima exposto estimamos que após a conclusão, o empreendimento contará 
com uma população fixa de 42,0 funcionários e uma população flutuante de 470,0 
pessoas circulando pelo local. Totalizando um número de 512,0 pessoas circulando pela 
área de influência. A população flutuante, será atraída pelos diversos atrativos que 
existem no entorno deste empreendimento, portanto não haverá um incremento de 
população em função do Centro Comercial, a não ser as que trabalharão no imóvel.  

 5.2 DEMANDA ADICIONAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS NA LOCA LIDADE 

 De acordo com os anexos 8, 9 e 10, atestando a capacidade de atendimento do 
empreendimento pela Secretaria de Obras, SAMAE e CELESC respectivamente, 
verificamos que não há a necessidade de ampliação do sistema existente para o 
atendimento da demanda deste empreendimento. 

 5.3 ESTIMATIVA QUANTITATIVA E QUALITATIVA DE EMISS ÃO DE RESÍDUOS 
SÓLIDOS, LÍQUIDOS E GASOSOS. 

 Durante a construção não haverá incremento considerável no consumo de água e 
energia. O lixo oriundo da construção será descartado através de caçambas próprias para 
o descarte de material de construção e entulhos por empresa especializada. 

Os resíduos sólidos decorrentes da operação do empreendimento, na sua maioria 
serão recicláveis e os resíduos líquidos em função do uso do empreendimento serão o 
esgoto sanitário.   

O empreendimento contará com sistema de tratamento de esgoto coletivo, através 
do sistema de Caixa de Gordura, Fossa Séptica, Filtro Anaeróbio e Caixa de Desinfecção, 
conforme projeto elaborado por profissional habilitado e de acordo com as normas 
técnicas específicas para a ocupação da edificação e aprovado pelo setor competente da 
Prefeitura Municipal de Pomerode. Após passar pelo sistema de tratamento, o efluente 
será interligado no sistema de drenagem pluvial do município. 

O impacto sobre a estrutura de abastecimento será distribuído de maneira 
homogênea durante o dia não havendo picos exagerados de consumo (além dos 
conhecidos). A previsão é de um acréscimo de 1,0 pessoa para cada 6,0m² de área 
construída (ou reformada), sendo: 

A = 3.069,82 / 6 = 512,0 pessoas 
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 Porém como este número de pessoas está distribuído  entre população fixa e 
população flutuante, vamos considerar para os efeit os de cálculos de consumos a 
população fixa: População fixa estimada em 42 pesso as e população flutuante 
estimada em 470 pessoas. 

Consumo de Água:  

Considerando que, para estabelecimentos comerciais a média de consumo para a 
população fixa de 50 litros por pessoa dia e para a população flutuante 6 litros por pessoa 
dia temos; 

Volume diário de água consumida = 42,0pessoas * 50 l/pessoa*dia + 470,0pessoas * 6 
l/pessoa*dia = 4.920,0 litros/dia = 4,92m³/dia 

Concluímos que o empreendimento consumirá um volume diário de 4,92m³/dia. 

Volume de Esgoto Sanitário Produzido:  

Como não temos como precisar o número de pessoas que ocuparão o empreendimento, 
faremos o dimensionamento do volume de esgoto gerado, pela quantidade de bacios 
sanitários instalados, conforme está previsto nas Normas Brasileiras NBR 7229-Projeto, 
construção e operação de sistemas de tanques sépticos(tabela 1) e NBR 13969-Tanques 
sépticos - unidades de tratamento complementares e disposição final dos seus efluentes 
líquidos – projeto, execução e operação (tabela 3). 

Volume de Esgoto = 1000+N(C*T + K*Lf) de acordo com a NBR 7229-SET/1993 

De acordo com a tabela 1 da NBR 7229 

Número de vasos sanitários (N) = 25 unidades 

Contribuição (C) = 480 litros/sanitário 

Período de Detenção (T) = 0,5 

Taxa de acumulação (K) = 65 (limpeza anual) 

Contribuição de lodo fresco (Lf) = 4,0 

Volume de Esgoto=1000+25(480*0,5+65*4,0) = 13.500,0 litros/dia = 13,50m³/dia. 

Concluímos que o empreendimento produzirá um volume diário de 13,50m³/dia. de esgoto 
sanitário que será tratado através do sistema de Fossa Séptica e Filtro Anaeróbio. 

Qualidade do Ar  

Tendo em vista que o empreendimento é de pequeno porte, com características 
para a prestação de serviços ou pequenos comércios, a qualidade do ar não será afetada 
durante a implantação do empreendimento tampouco durante o seu funcionamento 
(operação). Caso alguma empresa com potencial poluidor venha se instalar no local, a 
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mesma, obrigatoriamente, passará pelo processo de licenciamento ambiental, onde estes 
impactos serão mitigados. 

 5.4 NÍVEIS DE RUÍDOS EMITIDOS 

As condições de trabalho da construção civil possibilitam situações de risco e 
dentre os vários problemas do setor tem-se os altos níveis de ruídos dentro dos canteiros 
de obras. A construção civil apresenta várias peculiaridades que refletem uma estrutura 
dinâmica, complexa e com alto grau de risco inerente as atividades desenvolvidas. 
Considerada como fonte de empregos diretos e indiretos e como consumidores de 
produtos intermediários e finais originados de outros setores da economia. A NR-9 
fornece a definição de nível de ação como sendo o valor acima do qual devem ser 
iniciadas ações preventivas de forma a minimizar a probabilidade de que as exposições a 
agentes ambientais ultrapassem os limites de exposição. As ações devem incluir o 
monitoramento periódico da exposição, a informação aos trabalhadores e o controle 
médico. Ainda da NR-9, para ruído, a dose superior a 0,5 (dose superior a 50%) deve ser 
objeto das ações preventivas. Todos os equipamentos de segurança deverão ser 
fornecidos aos trabalhadores para minimizar estes impactos. 

Na fase de operação do empreendimento, o mesmo deverá atender a legislação 
municipal quanto aos níveis de ruído para não perturbar o bem-estar e o sossego público 
ou da vizinhança com ruídos, barulhos ou sons de qualquer natureza, produzidos por 
qualquer forma que ultrapassem os níveis máximos de intensidade fixados por Lei.  

 5.5 MODIFICAÇÕES DO AMBIENTE PAISAGÍSTICO 

Tratamento das áreas externas: Piso do pátio – acesso/circulação e 
estacionamento serão em paver na cor cinza conforme paginação específica, detalhada 
no projeto arquitetônico, assente sobre leito de areia disposto em base apiloada, 
rejuntado com pó de brita, respeitando os níveis determinados na implantação.  

Também será utilizada pedra do tipo paralelepípedo em espaços específicos, como 
no entorno das árvores e detalhes no piso da praça frontal.  

Os passeios internos ao lote receberão a Instalação de luminárias, cujo modelo e local 
será definido na proposta de detalhamento dos espaços abertos.  

Serão criados platôs verdes e arborizados com muretas de contenção para organizar e 
definir os diferentes níveis da implantação - as muretas de contenção (baixa) serão de 
pedra bruta irregular e terão no máximo 1 m de altura. Estas áreas estão indicadas na 
implantação.  

Por uma questão de segurança, será utilizada uma cerca metálica móvel, que durante o 
dia será retirada e no período noturno, nos momentos em que o empreendimento estiver 
fechado, será colocada. O alinhamento desta cerca respeitará o recuo da praça frontal, 
aproximadamente 5 metros.  
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Proposta Urbanística :  

O empreendimento será implantado em um importante complexo histórico-cultural 
consolidado. É notável a crescente movimentação de pessoas em seu entorno, bem como 
o incentivo da administração pública e iniciativa privada para tal, principalmente em 
feriados, páscoa e época de natal.  

O partido urbano do projeto prevê a criação de um forte eixo de comercio e serviços 
voltado ao turismo, visando à interligação dos dois principais atrativos da cidade: o Centro 
Cultural e o Zoológico. Este eixo será formado através da implantação de cinco blocos de 
salas comerciais, conformando um calçadão exclusivo para pedestres, repleto de 
infraestrutura como: pequenas praças arborizadas, bancos, fontes, iluminação e áreas 
livres para promover exposições e atrativos culturais. A intenção é de que este eixo torne-
se uma extensão do espaço público, ou seja, uma continuação da calçada.  

A consequência deste projeto é a reintegração das áreas de um mesmo complexo - 
protegido por tombamento municipal - revitalizando-o e valorizando sua vocação cultural, 
comercial e industrial, tendo como complemento a implantação da Cervejaria Schornstein 
e revitalização da antiga atafona, que é peça de destaque neste centro comercial.  

 5.6 INFLUÊNCIAS NA VENTILAÇÃO, ILUMINAÇÃO NATURAL E 
SOMBREAMENTO SOBRE OS IMÓVEIS VIZINHOS. 

 O imóvel localiza-se numa área central de Pomerode, mas sua localização 
encontra-se entre o zoológico e um terreno que hoje é utilizado como pastagem, e está 
sendo proposto para o futuro estacionamento do zoológico. Ambos imóveis sem 
edificações. O empreendimento proposto neste estudo possui gabarito máximo de 2 (dois) 
pavimentos conforme estabelece o Plano Diretor do Município de Pomerode e taxa de 
ocupação de 20,86% (vinte virgula oitenta e seis por cento), com amplas áreas de 
convívio a céu aberto, permitindo uma boa ventilação e iluminação natural no próprio 
imóvel. 

 Portanto não ocorrerá em virtude do empreendimento proposto sombreamento 
sobre imóveis vizinhos.  

 5.7 ESTIMATIVAS DA GERAÇÃO DE EMPREGOS DIRETOS E I NDIRETOS 

O impacto na geração de empregos será positivo para o município, tanto no 
período da implantação, quanto durante a operação do empreendimento, uma vez que 
toda a mão-de-obra necessária para a sua execução será preferencialmente contratada 
na região, bem como uma grande parte dos materiais necessários serão adquiridos em 
empresas locais, aumentando o consumo de materiais e conseqüentemente a economia 
na região e em contra partida aumentando a oferta de empregos. 

Após a implantação do empreendimento, o incremento de mão de obra para o 
município será ainda maior, uma vez que a edificação se destina a serviços e comércio, 
atividades que demandam de mão de obra. 
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Estima-se um incremento na oferta de empregos diretos em virtude deste 
empreendimento de 42 (quarenta e duas) pessoas e indiretos de mais de 150 (cento e 
cinquenta) pessoas. 

 5.8 EFEITOS EM RELAÇÃO AOS PLANOS, PROGRAMAS E PRO JETOS 
GOVERNAMENTAIS. 

O empreendimento será implantado em um importante complexo histórico-cultural 
consolidado. É notável a crescente movimentação de pessoas em seu entorno, bem como 
o incentivo da administração pública e iniciativa privada para tal, principalmente em 
feriados, páscoa e época de natal.  

A consequência deste projeto é a reintegração das áreas de um mesmo complexo - 
protegido por tombamento municipal - revitalizando-o e valorizando sua vocação cultural, 
comercial e industrial, tendo como complemento a implantação da Cervejaria Schornstein 
e revitalização da antiga atafona, que é peça de destaque neste centro comercial.  

De acordo com o anexo 13, a Prefeitura Municipal de Pomerode tem importantes 
planos e projetos para a área do entorno do empreendimento; a curto prazo, a 
implantação da sinalização turística na região central do município; a médio prazo, a 
adequação da malha cicloviária na rua defronte ao imóvel e a longo prazo, a captação de 
efluentes domésticos e a criação de uma via ligando a Rua Mato Grosso à Rua Hermann 
Weege. 

Com a implantação destes programas projetos governamentais, teremos 
principalmente na região o desafogamento do trânsito e maior segurança ao ciclista que 
transitar por esta região. 

 5.9 DEMAIS BENEFÍCIOS GERADOS EM DECORRÊNCIA DA IM PLANTAÇÃO 
DO EMPREENDIMENTO 

O impacto sócio-econômico ocorrerá devido ao consumo de bens e serviços 
privados resultados das atividades econômicas (prestação de serviços e comércio) 
instalados no local. 

A Municipalidade aumentará a arrecadação de impostos, pois as atividades ali 
instaladas estarão regularizadas, não ocorrendo atividades informais. 

Haverá valorização da área e do seu entorno, em virtude da implantação do 
empreendimento. 

 5.10 DESTINO FINAL DO MATERIAL RESULTANTE DO MOVIM ENTO DE 
TERRA 

A movimentação de terra sempre apresenta impactos, quer seja em nível social, 
bem como em nível ambiental, causando muitas vezes um mal estar no início das obras. 
Porém neste empreendimento, esta etapa não apresentará grandes impactos, pois o 
imóvel possui topografia predominantemente plana, não havendo a necessidade de 
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transporte de material de outros imóveis, nem tampouco a saída de material do local. 
Portanto, também não haverá impacto no trânsito local, uma vez que não haverá 
caminhões circulando nas imediações do empreendimento. A movimentação de terra será 
pequena, em etapas e se destinam única e exclusivamente a acerto dos níveis dos blocos 
das edificações que ali serão locados. 

 5.11 DESTINO FINAL DO ENTULHO DA OBRA 

Na construção e na reforma do empreendimento, usar-se-á os métodos tradicionais 
e convencionais de construção, com equipamentos e materiais utilizados na maioria das 
construções atuais, essas construção acontecerá em etapas, isto é, um bloco de cada 
vez, o que vai reduzir os impactos de carga e descarga bem como aglomeração de 
pessoas ou equipamentos no local da obra e nas imediações. 

Os entulhos provenientes da etapa de construção e reforma serão depositados em 
caçambas metálicas próprias para este fim e serão conduzidos a aterros para resíduos 
sólidos da construção civil, devidamente licenciados pelos órgãos ambientais. 

 5.12 EXISTÊNCIA DE RECOBRIMENTO VEGETAL DE GRANDE PORTE NO 
TERRENO 

 O imóvel encontra-se desprovido de vegetação, apenas em alguns lugares 
podemos encontrar uma vegetação rasteira (gramínea), conforme podemos observar na 
imagem 10 abaixo. O imóvel era utilizado como estacionamento para os visitantes do 
zoológico. 

 

Imagem 10 – Vegetação sobre o imóvel 
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5.13 IMPACTOS SOBRE O SISTEMA VIÁRIO  

 

Imagem 11 e 12 - Acesso ao empreendimento pela Rua Hermann Weege 

Para identificar e avaliar os possíveis impactos decorrentes do empreendimento 
comercial a ser construído em estudo, e que tem como área de influência, um círculo de 
raio de 500m. 

Trata-se de empreendimento comercial e, portanto, o fluxo maior de veículos 
ocorrerá juntamente com o horário de maior fluxo de veículos do município, que são os 
horários de início e fim de expediente, chamados de horários de pico. 

Pensando na segurança do pedestre, o projeto apresenta a proposta de acessos 
independentes para pedestres e para veículos; sendo que os veículos possuem locais de 
estacionamento interno ao imóvel, em número superior ao exigido legalmente, não sendo 
necessário para este empreendimento o uso do estacionamento nas vias públicas, junto 
às calçadas, isso diminuiu os congestionamentos, bem como o risco a pedestres que 
circulam pelos passeios públicos. 

Também o imóvel é atendido pelo sistema urbano coletivo de transporte público, 
com linhas regulares que transitam no entorno do mesmo nos horários de início e fim de 
expediente, dando condições de transporte aos profissionais que trabalharem no 
empreendimento, diminuindo desta forma o número de veículos circulando no local. 

Em virtude de o empreendimento estar classificado como alto impacto (pólo 
gerador de tráfego), existe a necessidade de adoção de medidas mitigadoras para 
atenuar os impactos gerados no trânsito local. Em consulta ao GETRAN – Gerência de 
Trânsito do município de Pomerode, após vistoria no local e estudos feitos na área em 
questão, apresentamos um projeto para adequação da rotatória que faz a ligação entre as 
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Ruas Hermann Weege e a Rua Paulo Zimerman, com as medidas adequadas ao tipo do 
trânsito no local e as devidas sinalizações verticais e horizontais, bem como a instalação 
de uma faixa de pedestres com a adequação das calçadas de acordo com as normas de 
acessibilidade e as devidas sinalizações, conforme pode ser observado no anexo 19 – 
Parecer do GETRAN e anexo 20 – Projeto apresentado e aprovado pelo GETRAN. Estas 
alterações aprovadas pelo órgão municipal responsável serão executadas pelo 
proprietário do empreendimento, visando uma melhor eficiência de trafegabilidade no 
local e segurança do pedestre. 

 

5.14 OUTROS IMPACTOS (ESTACIONAMENTO ZOOLÓGICO):  

Um dos impactos negativos que precisamos considerar neste estudo, para este 
empreendimento, e será sentido na área de influência direta, é a alteração de uso e 
ocupação do terreno, que hoje por encontrar-se sem edificações, é utilizado pelos 
visitantes do zoológico como estacionamento, tanto para veículos menores, quanto para 
ônibus. 

Já pensando nisso, e inteiramente de acordo com a implantação do 
empreendimento em estudo, pois entendem que trará mais atrativos à cidade de 
Pomerode, atraindo inclusive mais visitantes ao zoológico, mas preocupados em 
minimizar este impacto, a administração do zoológico está preparando outra área já de 
propriedade do zoológico e contígua, que será destinada ao estacionamento.  

Em conversa com o Sr. Maurício Bruns, Gerente Executivo da Fundação Hermann 
Weege - ZOO Pomerode, além da área em fase conclusiva de implantação que servirá 
como estacionamento, ainda a administração está pleiteando junto aos proprietários, uma 
área ao lado do complexo comercial, que, em função de suas dimensões, servirá para o 
estacionamento de ônibus. 

Na imagem 13 podemos observar a área que está sendo preparada, em fase final 
de implantação e servirá de estacionamento para o zoológico, esta área é contígua e de 
propriedade do zoológico, localizada na Rua dos Imigrantes. 

A imagem 14 refere-se à área ainda em negociação que servirá de estacionamento 
para ônibus e seu acesso será pelo empreendimento que estamos licenciando, sendo que 
o acesso ao zoológico se dará também por acesso interno ao empreendimento, este 
acesso já está previsto em projeto. 
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Imagem 13 – Local pra Estacionamento do Zoológico 
 
 

 
Imagem 14 – Local pra Estacionamento do Zoológico em negociação 
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6 PROPOSIÇÃO DE MEDIDAS MITIGADORAS E COMPENSATÓRIA S PARA OS 
IMPACTOS NEGATIVOS DO EMPREENDIMENTO 

 6.1 AUMENTO DO NÚMERO DE PESSOAS NA ÁREA 

 O projeto arquitetônico prevê amplos espaços de convivência, com praças 
arborizadas e áreas de estacionamento que irão minimizar e mitigar o aumento do 
número de pessoas que circularão no local. 

 6.2 DEMANDA DE SERVIÇOS PÚBLICOS 

 De acordo com os pareceres dos órgãos públicos (anexos 8, 9 e 10), as 
concessionárias públicas tem condições de atender o empreendimento, sem prejuízo a 
municipalidade e as demais edificações do entorno.  

 6.3 EMISSÃO DE RESÍDUOS (Esgoto Sanitário) 

 Para mitigar a emissão de resíduos proveniente do esgoto sanitário, será projetado 
e construído no empreendimento um sistema de tratamento de esgoto sanitário composto 
de Caixa de Gordura, Fossa Séptica, Filtro Anaeróbio e Caixa de Desinfecção, 
dimensionados e executados conforme prescreve as Normas Técnicas brasileiras. 

 As manutenções deste sistema de tratamento serão feitas nos períodos 
determinados no projeto, por empresa especializada, e o material recolhido terá o seu 
destino adequado de acordo com o que está previsto nas determinações ambientais. 

 6.4 NÍVEIS DE RUIDOS 

 Para minimizar os ruídos durante a fase de execução do empreendimento, serão 
utilizados maquinários em bom estado de conservação e com as manutenções em dia. 

 A emissão de ruídos de maior intensidade vai ocorrer durante o período de 
execução do empreendimento, isto é, no horário comercial, não causando nenhum 
transtorno noturno aos imóveis do entorno do empreendimento. 

 6.5 DESTINO FINAL DO ENTULHO DA OBRA 

 Os entulhos provenientes da execução da obra serão acondicionados em 
caçambas próprias para este fim, e seu destino será os aterros licenciados para resíduos 
de matérias de construção. 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

• A área encontra-se totalmente dentro dos limites do perímetro urbano do município 
de Pomerode; 

• Não existem restrições quanto às ofertas de infraestrutura pelas concessionárias, 
como energia elétrica, água e acessos; 

• Não encontramos até o presente momento nenhuma objeção por parte da 
população vizinha no que se refere à implantação do empreendimento; 
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• O imóvel, onde será edificado, é desprovido de vegetação em estágio inicial, 
médio ou avançado de regeneração; 

• A terraplanagem não trará problemas à municipalidade, tampouco a população, 
por concentrar-se dentro dos limites do imóvel, com pequenas obras, não 
causando impactos ou assoreamentos. 

• Para que a ação da poluição atmosférica, resultantes dos gases poluentes e da 
poluição sonora não sejam superiores aos tolerados, Os maquinários e/ou 
veículos utilizados para o transporte de materiais e equipamentos, deverão, 
obrigatoriamente, ter manutenção preventiva; 

• O empreendimento incrementará um segmento já existente, melhorando a oferta 
de imóveis para prestação de serviços e comércio em geral na região; 

• O empreendimento foi todo projetado com uma arquitetura que valoriza o entorno, 
e o patrimônio cultural do município, pensando na valorização da paisagem e do 
seu entorno, bem como servir de suporte ao turista que visita a cidade e o 
zoológico. 

Portanto, considerando que os impactos de natureza negativa são mínimos e 
plenamente compensados pelas medidas mitigadoras que serão tomadas durante a 
implantação do empreendimento, conclui-se pela viabilidade técnica/ambiental do projeto. 

8 - CONCLUSÃO 

Como já mencionado anteriormente, os impactos identificados de natureza 
negativa são plenamente compensados pelas medidas mitigadoras decorrentes da 
construção e operação deste empreendimento. Há que se considerar ainda que na 
concepção do projeto básico já estão sendo adotadas medidas de controle ambiental 
além das medidas recomendadas na avaliação dos impactos deste relatório, concluindo 
pela viabilidade técnica/ambiental. 

Também cabe salientar que este empreendimento, trará ao Município de 
Pomerode, uma edificação comercial que servirá de apoio aos turistas que frequentarem 
o zoológico e que quiserem levar da cidade alguma lembrança, e desta forma trazendo 
emprego e renda para o município. 

9 - RESPONSÁVEIS TÉCNICOS PELO ESTUDO 

9.1 - NOME: Eng. Civil Adriano Antônio da Fonseca 

CREA-SC* Nº 36.872-9 e CPF 589.651.499-91 

9.2 - NOME: Eng. Civil Elisane Maria Bender de Freitas 

CREA-SC* Nº 36875-7 e CPF 594.066.749-04 

 9.3 – NOME: Arquiteto Rodrigo de Paula da Rosa 

  CAU-SC* Nº A45.449-4 e CPF 032.890.739-12 
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9.4 – NOME: Eng. Florestal Ademir Iarocheski 

CREA-SC* Nº 069010-7 e CPF 594.066.749-04 

* CREA - SC Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Santa Catarina. 

* CAU – SC Conselho de Arquitetura e Urbanísmo de Santa Catarina. 

 

Declaramos, sob as penas da Lei, a veracidade das informações prestadas no presente 
EIV. 

 

Jaraguá do Sul - SC., 20 de Janeiro de 2.017. 
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10. ASSINATURAS 

 

 

 
___________________________________. 

Adriano Antônio da Fonseca  
Eng. Civil – CREA 36.872-9 

 

 
__________________________________. 

Rodrigo de Paula da Rosa  
Arquiteto - CAU-SC A45.449-4 

 
_________________________________. 

Elisane Maria Bender de Freitas  
Eng. Civil - CREA-SC 36.875-7 
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