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1. INTRODUÇÃO 

O Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV – tem por 

objetivo respeitar a Lei Federal no. 10.257, aprovada em 

10/07/2001, conhecida como Estatuto da Cidade, que 

estabelece diretrizes para os Planos Diretores dos municípios, 

afim de eliminar ou minimizar grandes problemas urbanos 

como a dificuldade de circulação, falta de infra-estrutura, 

degradação ao meio ambiente e da vida social da população, 

assegurando assim o direito a cidades sustentáveis para as 

atuais e futuras gerações. 

Os EIV são realizados para analisar a possibilidade de 

implantação de empreendimentos de impacto, que conforme 

os artigos de 253 a 255 do Plano Diretor do Município de 

Pomerode, 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.  

O Estudo Prévio do Impacto de Vizinhança visa 

abordar diversas  questões do ambiente que circunda a 

implantação do empreendimento, tais como: 

- características do empreendimento; 

- legislação, 

- população;  

- infraestrutura; 

- mobilidade urbana; 

- características da área de influência; 

- conforto ambiental. 

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.  
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O sistema de Estudo Prévio do Impacto de Vizinhança 

é democrático e participativo. As informações provenientes 

deste estudo devem ser apresentadas à comunidade em 

Audiência Pública, e assim orientar o processo decisório da 

comunidade sobre a implantação do empreendimento ou 

atividade de impacto.  

O objeto do EIV aqui apresentado é a construção de 

um galpão industrial do ramo têxtil, com 17.888,20m² de área 

construída destinada à produção e depósito, contando ainda 

com estacionamento em subsolo para funcionários com 

capacidade de 254 veículos, 201 motocicletas e 182 

bicicletas. Este empreendimento é considerado impactante 

por se tratar de um empreendimento de grande porte e 

concentrar um elevado número de funcionários e veículos. 

  Neste Estudo de Impacto, foi considerada vizinhança, o 

que se localiza em um raio de até 1.000 metros do perímetro 

do imóvel. 

 

2. INFORMAÇÕES GERAIS DO IMÓVEL 

 

2.1. Pomerode 

Pomerode está localizada no Vale do Itajaí, à noroeste 

de Blumenau, cidade pólo da região. Conta com uma 

população de 26.788 habitantes (IBGE, estimativa 2009) e 

conta com uma área total de 215,90 km2, resultando numa 

densidade populacional de 124 habitantes por km2. 

 

2.2. Localização e acessos gerais 

O empreendimento situa-se no Bairro Testo Central 

Alto, município de Pomerode, na Rua 15 de 

Novembro/Rodovia SC-421, nº 3215, ao lado da Indústria 

Têxtil Kyly. O acesso acontece à direita, sentido Blumenau-

Pomerode, a partir da rua 15 de Novembro, importante via da 

cidade, na altura do km 3 da rodovia. 
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Figura 1- Localização da área de estudo em Pomerode Figura 2- Localização do Terreno em Pomerode 

 

Fonte: Mapa de Zoneamento – Prefeitura Municipal de Pomerode Fonte: Google Earth  -  Edição: Equipe 

 SC 421 
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2.3. Características do Imóvel 

  

 2.3.1. Dados do terreno 

Segundo informações do setor de Cadastro Imobiliário 

da Prefeitura, o terreno é constituído por 3 (três) imóveis, 

atualmente com proprietários distintos, cujas matrículas são: 

M.I. nº 9645 (Anexo 01) 

Área total=48.122,85m² 

Área parcial utilizada: 18.076,12m² 

Testada Rodovia 421 = 70,68m 

Atual proprietário: Anelore Fischer 

Obs: O imóvel possui continuação para o lado oposto da 

rodovia, sendo que faz frente em linha sinuosa de 124,56m 

com o Rio do Testo, fundos em 35,66m com terras de Victor 

Raduenz. É atingido pela faixa de APP do Rio do Testo e 

faixa de domínio da Rodovia SC-421. Imóvel à desmembrar. 

M.I. nº 8657 (Anexo 02) 

Área total=22.730,49m² 

Área parcial utilizada: 7.509,43m² 

Testada Rodovia 421 = 40,20m 

Atual proprietário: Gilmar Fischer 

Obs: O imóvel possui continuação para o lado oposto da 

rodovia, sendo que faz frente em linha sinuosa de 71,72m 

com o Rio do Testo, fundos em 36,34m com terras de Victor 

Raduenz. É atingido pela faixa de APP do Rio do Testo e 

faixa de domínio da Rodovia SC-421. Imóvel à desmembrar. 

M.I. nº 6686 (Anexo 03) 

Área total=21.716,87m² 

Testada Rodovia 421 = 45,39m 

Atual proprietário: Walmor Fischer 

Obs: O imóvel é atingido pela faixa de APP do Rio do Testo e 

faixa de domínio da Rodovia SC-421.  
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Figura 3- Croqui do Imóvel 
 

  

Fonte: Prefeitura Municipal de Pomerode   Edição: Equipe 
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2.3.2. Levantamento Fotográfico 

 

 

Figura 4 – Vista panorâmica do Terreno 

 

 

 

Figura 5 – Vista panorâmica do Terreno 

 

 

Fonte: Fotos e Edição- Equipe 

Fonte: Fotos e Edição- Equipe 
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2.3.3. Levantamento Planialtimétrico 

 De acordo com o Levantamento Planialtimétrico 

realizado pelo escritório de Engenharia Neubau, (Anexo 04) 

pode-se dizer que o terreno é considerado pouco irregular, 

com a área útil possuindo uma declividade pouco acentuada. 

Este imóvel encontra-se numa cota inferior à rodovia e por 

extremar com o Rio do Testo, é considerado como área 

alagável. No croqui abaixo encontram-se demarcados os 

níveis mínimo (0,60m) e máximo (2,64m) de enchente.  

Figura 6 – Levantamento planialtimétrico 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fonte: Engenharia NEUBAU 
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3. CARACTERÍSTICAS DO EMPREENDIMENTO 

 

3.1. Descrição do Projeto 

Empreendimento Industrial – Trata-se de uma 

ampliação da já existente Industria Têxtil Kyly, a qual consiste 

em um galpão industrial para fins de depósito/expedição de 

produtos e administração, com um pavimento mais subsolo, 

que abriga o estacionamento com 254 vagas de automóveis. 

A altura do pavimento térreo é de aproximadamente 15,30m 

em relação à rua de acesso ao edifício. Possui estrutura de 

concreto armado com parte da vedação em alvenaria 

convencional e parte com fechamento metálico e cobertura 

em estrutura metálica.  

 

3.2. Áreas Prediais 

As áreas prediais constam no quadro a seguir, 

separadas pelos usos e níveis. A edificação contará com um 

total de 18.865,50m² de área construída. 

Tabela 1 – Quadro de Áreas prediais 

 

 

3.3. Implantação do Projeto 
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Figura 7 – Implantação do Projeto 

 

Fonte: Zênite Engenharia   Edição- Equipe 
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3.4. Projeto Arquitetônico 
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4. LEGISLAÇÃO 

 

4.1. Macrozoneamento (Plano Diretor) 

A Lei Complementar nº 162, do Plano Diretor do 

Município de Pomerode, dispõe sobre o uso e ocupação do 

solo de Pomerode e outras providências, e incide sobre a 

área urbana em estudo. 

A área onde se localiza o empreendimento em estudo 

está em uma Macrozona Urbana de Indústria e Serviços. 

Segundo o Art. 31 da Seção VI do Plano Diretor, a Macrozona 

Urbana de Indústria e Serviços tem como objetivos mínimos 

orientar as políticas públicas no sentido de promover o 

desenvolvimento econômico do município, atraindo 

indústrias, oferecendo maior atenção àquelas que 

produzam menos impacto ambiental, bem como gerem 

emprego e renda para a população. 

A Rua 15 de Novembro, rua de acesso ao 

empreendimento, está classificada como Eixo de Serviços, 

que se desenvolve ao longo do Contorno Leste, marcado pelo 

tráfego de passagem do Eixo Rodoviário Regional Blumenau-

Jaraguá do Sul. Possui boa capacidade de suporte para o 

trânsito e características de comércio e serviços de grande 

impacto. Segundo o Art. 59 do Plano Diretor, o Eixo de 

Serviços tem como objetivo consolidar o contorno Leste como 

via de passagem do eixo rodoviário; orientar usos que 

promovam a consolidação de comércio e serviços de grande 

impacto, conforme estabelece o Art. 244, otimizando a 

capacidade da via para o tráfego pesado gerada por 

empresas transportadoras, armazéns, transporte público, etc, 

respeitando as áreas de preservação ambiental. 

 O recorte do zoneamento onde se localiza o imóvel 

segue abaixo: 

 

 

 

 



 
Terra Arquitetura e Planejamento l  Rua XV de Novembro, 534  l  Centro  I  Blumenau/SC  3222 2724 

 

Figura 8 - Mapa de Macrozoneamento - Recorte do Anexo I do 
Plano Diretor de Pomerode  

 

                     LEGENDA 

 

 

 

  

 A adequação da ocupação do solo para essa 

macrozona é definida de acordo com os Parâmetros 

Urbanísticos (Anexo III do Plano Diretor), conforme quadro 

resumo abaixo. 

Tabela 2 – Parâmetros Urbanísticos -  

  PERMITIDO DO PROJETO 

Coeficiente de aproveitamento 1 34.295,08m² 0,55 18.865,50m² 

Taxa mínima de 
permeabilidade do Solo (%) 

40% 13.718,03m² 68,20% 23.391,50m² 

Taxa de Ocupação Máxima (%) 50% 17.147,54m² 21,41% 7.345,50m² 

Recúo Frontal (m) 6,00m 14,45m 

Recúo Lateral Direito (m) 3,00m 34,74m  

Fonte: Zoneamento Plano Diretor – Prefeitura Municipal de Pomerode 
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Recúo Lateral Esquerdo (m) 3,00m 9,30m  

Testada Frontal 95,70m 

Número de Pavimentos / 
Gabarito máximo 

6  5 

Rodovias Estaduais – Faixa de 
Domínio 

30,00m 30,00m 

APP – Rio do Testo 30,00m 34,74m (mín) 

 

 A consulta de viabilidade exigida encontra-se em anexo 

(05). 

 

4.2. Áreas de Preservação Permanente 

 

A Lei Complementar nº 165/08, do Plano Diretor do 

Município de Pomerode, dispõe sobre o código de 

preservação do meio ambiente do município de Pomerode e 

dá outras providências, e incide sobre a área urbana em 

estudo. A área onde se localiza o empreendimento está 

próxima ao Rio do Testo.  

Com a finalidade de preservar ou recuperar as matas 

ciliares, o Art. 16 do Código de Preservação do Meio 

Ambiente de Pomerode, de acordo com o estabelecido pelo 

Art. 8º, inciso III, da Lei Estadual do Parcelamento do Solo 

Urbano [Lei Estadual nº 6063, de 24 de maio de 1982, e 

alterações], define como Área de Preservação Permanente 

(APP), uma faixa de terra de 30,00 (trinta) metros de largura 

em cada margem do Rio do Testo, em toda sua extensão, 

ficando indisponível para aterros, edificações, instalação de 

placas de publicidade e utilização agrícola e pecuária. 

Demais Áreas de Preservação Permanente (APPs), 

não atingem o terreno do empreendimento.  

Segue abaixo, o croqui com a respectiva faixa de 

preservação e os recuos mínimos exigidos e adotados: 
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Figura 9 - Mapa de Restrições Legais – Áreas de Preservação Permanente 
 

   

Fonte: Zênite Engenharia   Edição- Equipe 
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4.3. Uso do Solo 

Os usos e atividades, de acordo com o Plano Diretor de 

Pomerode, são classificados em: I - Não incômodos; II - 

Incômodos 1; III - Incômodos 2. Segundo o artigo 199, os 

usos e atividades enquadradas como incômodas serão 

classificadas e não permitidas para cada porção do território 

municipal. Para a Macrozona Urbana de Indústria e Serviços, 

as atividades classificadas como I, II e III serão permitidas  e 

poderão alterar sua classificação desde que cumpram 

medidas mitigadoras que reduzam seu grau de incomodidade. 

Conforme o Art. 201, consideram-se medidas mitigadoras 

aquelas que objetivam reduzir ou eliminar os impactos 

previstos pela instalação do uso ou da atividade ao meio 

ambiente. Para análise e enquadramento dos usos e das 

atividades nos graus de incomodidade, deverão ser 

observados seus potenciais de incômodo em elação aos 

seguintes critérios: 

 

 4.3.1. Poluição Sonora 

 

Segundo o Art. 205, as atividades que apresentam 

conflitos de vizinhança pelo impacto sonoro que produzem 

aos estabelecimentos localizados no entorno por utilizarem 

máquinas, utensílios ruidosos, aparelhos sonoros ou 

similares, trabalharem com animais ou concentrarem número 

excessivo de pessoas serão consideradas produtoras de 

poluição sonora. 

Quaisquer usos ou atividades, para se instalarem no 

Município, deverão respeitar, conforme o Art. 206, um padrão 

de emissão de ruído que variará de acordo com a região do 

Município e de acordo com o período do dia, considerados os 

períodos diurno e noturno.  

Fica estabelecido o seguinte padrão básico de emissão 

de ruído em decibéis (dB): 

 

 Regiões do Município DIURN

O 

NOTU

RNO Macrozona Urbana de Indústria e Serviços 70dB 60dB 

Eixo de Serviços 65dB 50dB 
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Como os índices do Eixo se sobrepõe aos índices da Zona a 

qual se encontra, fica estabelecido um nível máximo de 65dB 

no período diurno e 50dB no período noturno. 

Por se tratar de um galpão de uso industrial, mesmo 

que compreenda os períodos de funcionamento diurno e 

noturno com uma grande concentração funcionários, a nova 

edificação não é considerada como instalação causadora de 

poluição sonora, pois além de sua finalidade ser apenas para 

depósito e expedição, não possui vizinhança nas 

proximidades. Como o imóvel tem como limites o Rio do 

Testo, a Rodovia SC-421 e a Indústria Têxtil Kyly, o 

empreendimento é considerado como não incômodo. 

 4.3.2. Poluição Atmosférica 

 

De acordo com o projeto da Implantação Industrial, a 

construção contempla apenas depósito, expedição e 

administração, estando livre de quaisquer agentes poluidores 

de ar. Com isso, neste item o empreendimento se classifica 

como não incômodo, conforme Art. 219. 

 

 4.3.3. Poluição hídrica 

 

Com relação à poluição hídrica, as atividades do 

empreendimento objeto deste Estudo classificam-se em não 

incômodas, por não emitirem qualquer tipo de efluente 

líquido de origem industrial.  

O projeto contempla fossa e filtro para a destinação 

dos resíduos provenientes de instalações sanitárias 

existentes na nova construção.  

4.3.4.  Geração de resíduos sólidos 

 

 Os usos ou atividades que produzem, manipulam ou 

estocam resíduos sólidos com riscos potenciais ao meio 

ambiente e à saúde pública serão considerados geradores de 

resíduos sólidos, conforme o Art. 230. 

Consideram-se resíduos sólidos aqueles que estejam 

em estado sólido e semisólido, que resultam de atividades de 

origem industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, 

de serviços e de varrição. 
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 Segundo o Art. 232, os resíduos sólidos se classificam 

em: 

I – Perigosos 

II – Não Perigosos 

 Os resíduos de materiais têxteis são considerados 

como não perigosos, ou seja, são aqueles que, em função 

de suas propriedades físicas ou químicas não apresentam 

riscos à saúde pública e ao meio ambiente. Porém, a geração 

destes resíduos é praticamente nula (por se tratar apenas de 

depósito e expedição) e seu acondicionamento é feito em 

recipientes adequados, sendo considerada como não 

incomodo. 

 O novo empreendimento possui um setor 

administrativo que pode ser considerado como gerador de 

resíduos sólidos. Neste caso, trata-se de resíduos de papel e 

papelão que serão encaminhados para reciclagem.  

 Como o projeto contempla um ambulatório para 

atendimentos rápidos, há também geração de resíduos 

hospitalares. Mesmo em pequena escala, estes resíduos 

passarão por uma separação e acondicionamento adequado, 

sendo que após, serão coletados pelo Serviço de coleta 

apropriado para este fim. 

 Em relação à construção, qualquer obra passa a ter 

uma geração de entulhos provenientes da construção. Porém, 

por se tratar de um galpão pré-fabricado, a obra é 

considerada limpa por ter uma geração muito inferior de 

entulhos. Ainda assim, a construção terá um 

reaproveitamento de aproximadamente 50% destes materiais 

e o restante, será recolhido e destinado a um local 

devidamente licenciado pelos órgãos ambientais. 

4.3.5.  Vibração 

 

De acordo com o Art. 237, considera-se vibração o 

impacto provocado pelo uso de máquinas ou equipamentos 

que produzem choques repetitivos ou vibração sensível, 

causando riscos potenciais à propriedade, ao bem estar ou à 

saúde pública. 
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 Conforme os usos estabelecidos para a edificação a 

ser construída, pode-se concluir que a mesma classifica-se 

em Não Incômoda, pois as atividades não emitem vibração 

ou choque para além das divisas do lote em que se localiza. 

4.3.6.  Periculosidade 

 

Segundo o Art. 240, consideram-se usos ou atividades 

perigosas aquelas que apresentem risco ao meio ambiente e 

à saúde, em função da produção, comercialização, uso ou 

estocagem de materiais perigosos, como explosivos, gás 

liquefeito de petróleo (GLP), inflamáveis, tóxicos e 

equiparáveis. 

 Como o empreendimento trata-se de uma implantação 

industrial Têxtil e não possui estoque nem produção de 

materiais explosivos, é considerado como Não Incômodo. 

 A nova edificação contará com uma casa de bombas 

que será abastecida por meio de combustível inflamável. 

Porém esta se encontra na área externa da construção, com 

um afastamento de 35,00 metros, sendo provida de sistema 

adequado de segurança, conforme exigido por lei. 

5. HIPSOMETRIA 

 

5.1. Perfil do Terreno 

 

A partir da representação hipsométrica do terreno é 

possível gerar o seu perfil, e com isso, poder visualizar suas 

elevações e referenciá-los com o nível da água, viabilizando 

assim os estudos em relação à enchentes nas diferentes 

cotas. Como mostra a figura abaixo, a área útil do imóvel 

possui cota 0,00 e encontra-se a 4,30m acima do nível do Rio 

do Testo e aproximadamente 1,50m abaixo da rodovia SC-

418 a qual faz frente. Para a construção do subsolo, o qual 

abrigará as garagens, ainda será retirada uma camada de 

0,70m de terra (representada na cor verde nos cortes 

esquemáticos). O acesso ao galpão se dará pelo acesso 

existente ao lado, que possui cota de nível igual a 1,30m. O 

térreo da edificação ficará no mesmo nível do térreo do 

galpão existente da Indústria Kyly (2,60m) o qual não foi 

atingido pelas enchentes. 
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Ainda assim, há possibilidade de inundação do terreno, 

afetando a área futuramente construída (subsolo/garagens), 

dependendo da cota máxima do nível da água. 

 

5.2. O Projeto 

 

De acordo com o projeto arquitetônico apresentado, sua 

disposição de níveis e usos necessita de uma alteração do 

terreno, sendo que será retirada uma camada de 0,70cm do 

nível natural. Por abrigar estacionamento aberto no pavimento 

de subsolo, a área que funcionava como bacia de contenção 

no caso de inundação permanece, por permitir a livre 

passagem da água no pavimento destinado às garagens. No 

caso da retirada de terra para a implantação do projeto, esta 

área de contenção tende a aumentar, ampliando este 

reservatório natural. Esta terra retirada, terá como destino um 

local autorizado pela prefeitura e devidamente licenciado 

pelos órgãos ambientais. 
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Figura 10 – Corte longitudinal esquemático do terreno 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 – Corte transversal esquemático do terreno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Equipe 

Fonte: Equipe 
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5.3. Simulações de cheias  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Equipe 
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 A partir de simulações realizadas com maquete 

eletrônica elaborada através dos dados do levantamento 

topográfico, é possível identificar as áreas afetadas pela 

inundação do Rio do Testo. Assim se torna visível a 

permeabilidade da água entre os pilares do subsolo e a 

permanência do espaço para contenção.  

 

5.4. Histórico das enchentes 

 

A cidade de Pomerode, nos anos de 2008 e 2011 foi 

marcada por grandes enchentes, afetando grande parte da 

população. Em entrevista realizada com moradores nas 

proximidades do novo empreendimento, o Sr. Reinaldo Bahr 

relata que teve parte do seu terreno inundado em uma das 

enchentes, mas sua casa não foi diretamente atingida. Sua 

esposa Vilter Maria Nicolodelli fala da importância que a área 

em estudo possui, na intenção de conter boa parte da água. 

“se essa água não ficasse ali, para algum lugar ela iria” diz. 

Segundo o funcionário João, da empresa Kyly, o pátio do 

estacionamento ficou apenas com uma lâmina de água com 

aproximadamente 5 cm na enchente de 2011. Relata que no 

terreno ao lado, local do futuro empreendimento, o leito 

secundário do Rio do Testo possui mais facilidade para 

inundar. Porém, a área útil do imóvel fica submersa apenas 

com enchentes mais significativas. O croqui abaixo consiste 

num levantamento feito a partir de informações junto a 

população atingida, referente aos anos de 2008 e 2011: 

Figura 12 – Croqui níveis de enchente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Prefeitura Municipal de Pomerode 
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6. MOBILIDADE URBANA 

 

6.1. Sistema Viário e acessos 

 

Segundo o artigo 63 do Plano Diretor vigente (Lei 

Complementar nº 162), o sistema viário do município de 

Pomerode obedece a seguinte hierarquia: 

- Rodovias: são vias com a função de conduzir, de forma 

expressa, o tráfego com origem e/ou destino fora do território 

do município.  

- Vias Arteriais: são vias com a função de conduzir o tráfego 

nos percursos de maior distância internamente à área urbana 

do município.  

- Vias 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 às atividades lindeiras a essas vias.  

- Vias Coletoras: são responsáveis pela condução do tráfego 

entre as vias locais e as demais vias hierarquicamente 

superiores do Sistema Viário Urbano.  

- Vias Locais: são vias responsáveis prioritariamente ao 

acesso às atividades urbanas lindeiras e a condução de 

veículos em pequenos percursos.  

O empreendimento localiza-se na Rua 15 de Novembro 

que, de acordo com o anexo II do Plano Diretor, está 

classificada como Rodovia.  
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Figura 13 – Mapa de Hierarquia de Vias

  

Fonte: Prefeitura Municipal de Pomerode 
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6.2. Geração de Tráfego 

 

Os usos ou atividades ao se instalarem no Município 

de Pomerode serão classificados em categorias de pólo 

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 (cinqüenta) vagas de 

estacionamento;  

III - Alto impacto: acima de 51 (cinqüenta e uma) vagas de 

estacionamento.  

 O Galpão Industrial possui 254 vagas para veículos e 

200 vagas para motocicletas internas e 20 vagas externas 

para veículos visitantes, portanto se enquadra como gerador 

de tráfego de Alto Impacto. 

A edificação possui acesso pela rodovia, que segundo 

a tabela de classificação do Pólo Gerador de Tráfego, esta 

possui os índices de uma Via Arterial. Portanto, para uma Via 

Arterial ou Rodovia com Pólo Gerador de Tráfego classificado 

com de Alto Impacto, o acesso deve ser indireto, com faixa de 

aceleração e desaceleração. Como se trata de uma 

ampliação, a nova edificação utilizará o acesso da indústria 

existente que já conta com uma faixa de desaceleração 

(como mostra a imagem abaixo) na rodovia que lhe dá 

acesso, no sentido Pomerode-Blumenau. O anexo 06 trata-se 

do Atestado de Viabilidade fornecido pelo DEINFRA para a 

regularização de acesso à marginal. 

Figura 14 – Faixa de desaceleração 

 

Fonte: Google Street View 



26 
Terra Arquitetura e Planejamento l  Rua XV de Novembro, 534  l  Centro  I  Blumenau/SC  3222 2724 

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. 

 O sistema de transporte coletivo de Pomerode possui 

linhas interurbanas e urbanas. 

 As linhas interurbanas conectam Pomerode 

diretamente aos municípios de Apiúna, Ascurra, Balneário 

Camboriú, Blumenau, Curitiba, Florianópolis, Gaspar, Itajaí, 

Jaraguá do Sul, Joinvile e São Paulo.  

 As linhas urbanas percorrem o município e conectam 

bairros, empresas,  e também com o município de Blumenau.  

 Como estratégia de mobilidade urbana, o Plano 

Diretor do município, no artigo 100, estabelece que: 

- O transporte interurbano na direção norte-sul será realizado 

ao longo do Eixo de Serviços (rua dos Atiradores e parte da 

Rua 15 de Novembro); 

- O transporte urbano deverá se dar preferencialmente ao 

longo dos Eixos Urbano 1 e 2 (rua 21 de janeiro)  e de 

Animação (15 de novembro). 

Sendo assim, verifica-se que a futura Implantação 

Industrial estará bem servida pelo transporte público 

existente, já que a SC-418, a qual faz frente no imóvel, conta 

com as linhas de transporte urbano e interurbano.  

As paradas de ônibus que se encontram mais próximas ao 

empreendimento: 

- aproximadamente 100 metros até o ponto em frente à 

Industria existente, no mesmo lado da Rua 15 de Novembro, 

sentido Centro; 
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- aproximadamente 180 metros no lado oposto da Rua 15 de 

Novembro, sentido Blumenau. 

Quanto à capacidade do transporte público de absorver o 

aumento da demanda de aproximadamente 50 funcionários a 

mais gerada pelo empreendimento, o Sr. Peter S. Volkmann, 

representando a Empresa de Transporte Coletivo Volkmann 

Ltda, declara que atualmente as linhas de transporte urbano 

que circulam no local já estão direcionadas para este fim, 

sendo que os horários são compatíveis com as entradas e 

saídas dos turnos de trabalho existentes nas fábricas (Kyly, 

Cativa). Mas se a nova demanda de funcionários necessitar 

de uma ampliação do serviço de transporte público, a 

empresa Volkmann se responsabiliza em atendê-la, 

disponibilizando mais linhas e veículos para este fim, 

conforme consta na declaração em anexo (07). É importante 

destacar que a empresa Kyly possui transporte próprio para 

funcionários, sendo que a cada entrada/saída de turno, 

partem 4 ônibus, sendo 2 em Pomerode e 2 sentido 

Blumenau. Segundo informações de um funcionário da 

empresa, a maioria dos trabalhadores utilizam do transporte 

público. 

Figura 15 - Mapa das linhas de Transporte Público 

 

Fonte: Google Maps   Edição- Equipe 
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6.4. Ciclovias 

 

O uso da bicicleta como meio de transporte é bastante 

importante para as cidades, pois evita os engarrafamentos e a 

poluição; e para seus usuários, por seu uso ser saudável e 

econômico, o que promove uma melhor qualidade de vida.  

O município de Pomerode cultiva o hábito de andar de 

bicicleta e prova disso é a criação da Lei Ordinária nº 

1298/1996 de 27/06/1996, que institui A Semana da Bicicleta 

em Pomerode, que estimula a realização de competições, 

desfiles, passeios e outras atividades.  

Como estratégia de mobilidade urbana, o Plano Diretor 

do município, no artigo 100, estabelece que o transporte não-

motorizado será incentivado pela criação de ambientes 

seguros para o deslocamento a pé e por bicicleta, com a 

criação de rede de ciclovias que integrem as áreas do 

município.  

A implantação de bicicletários em edificações coletivas 

facilita o uso e a manutenção das bicicletas com segurança, 

estimulando ainda mais o seu uso. O empreendimento em 

questão prevê bicicletário com capacidade para 184 

bicicletas.   

Porém, a edificação está localizada na margem da rodovia 

SC – 421, a qual não conta com ciclovia e a calçada se 

encontra somente a partir do imóvel em direção ao centro da 

cidade em frente à indústria existente ou nas testadas dos 

imóveis particulares. 

 

7. CARACTERÍSTICAS DA ÁREA DE INFLUÊNCIA 

 

7.1. Uso do Solo 

 

De acordo com o levantamento realizado no local, 

verificam-se os seguintes usos nas quadras limítrofes do 

empreendimento: 

- edificação de uso Industrial de grande porte (Indústria Têxtil 

Kyly), na divisa norte; 

- Rio do Testo e sua APP (Área de Preservação Permanente), 

nas divisas leste e sul; 

- Após o Rio do Testo, área verde, de utilização pecuária. 
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- na divisa oeste, uso predominantemente residencial no lado 

oposto da Rua 15 de Novembro.  

 A altura das edificações das quadras limítrofes 

varia entre 1 e 2 pavimentos. 

  

  

 

 

 

  

Fonte: Equipe 

Figura 16 – Mapa de Usos do Solo de áreas construídas 
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 Analisando a área do entorno do 

empreendimento, pode-se observar que a região ainda é 

pouco adensada, como é visível no mapa abaixo, ressaltando 

os cheios e vazios do entorno. As faixas não edificantes estão 

demarcadas ao longo da rodovia e do Rio do Testo. 

 

Figura 17 - Mapa de Cheios e Vazios 

  

Fonte: Equipe 
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7.2. Patrimônio Histórico 

 

Os patrimônios históricos são imóveis que possuem valor significativo para a sociedade e devem ser considerados de 

interesse relevante para a permanência e a identidade da cultura de seu povo. Em um raio de 300m a partir do perímetro do 

imóvel em estudo constata-se a presença de 3 patrimônios históricos, sendo estes, Residência Roland Ehlert (n. 3240), Casa 

Ott (n. 4375 e Propriedade do Sr. Curt Guenther (n. 35).                                      

Figura 18 - Mapa de Patrimônios Históricos 

 

Fonte: Prefeitura Municipal de Pomerode 

Edição: Equipe 
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7.3. Morfologia Urbana 

 

Pomerode é uma cidade de muita tradição, beleza 

natural e qualidade de vida. A paisagem urbana da cidade, 

com verde que pode ser observado de todas as partes, é algo 

a ser preservado.  

Devido ao seu porte, o galpão com altura de 

aproximadamente 5 pavimentos impõe-se na paisagem 

quando comparado às edificações residenciais existentes, 

que na sua maioria possuem apenas um pavimento. Apesar 

da altura do novo empreendimento, este não irá afetar 

nenhuma construção vizinha no quesito iluminação ou 

ventilação, já que o galpão será construído em um terreno 

isolado que confronta boa parte dos seus limites com o Rio do 

Testo e com a Rodovia SC-421. Em relação ao parque fabril 

já existente, a nova edificação fará parte de um conjunto, com 

a altura ainda um pouco maior. Contudo, o maior impacto 

seria em relação à paisagem natural do lugar, que hoje abriga 

uma grande área de pastagem e tem como plano de fundo, 

morros de mata densa.  

Figura 19 – Skyline natural e percepção do futuro empreendimento 

no espaço 

 

 
 

 

Fonte: Fotos e Edição- Equipe 
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7.4. Equipamentos Urbanos e Comunitários 

existentes 

 

 

No entorno imediato do empreendimento não se localizam 

muitos equipamentos urbanos, apenas uma farmácia de 

propriedade privada e um mercado. Considerando um raio de 

1.000 metros, temos duas escolas municipais, uma na Rua 

Ribeirão Herdt e outra na Rua dos Atiradores. Isto se explica 

pela predominância industrial da área e pela baixa densidade 

populacional, não exigindo uma maior demanda destes 

serviços. Porém, o novo empreendimento se localiza a 

aproximadamente apenas 2.000 metros do centro, onde a 

concentração de equipamentos urbanos e comunitários é 

maior. Não se nota dentro deste raio qualquer tipo de 

equipamento de lazer e cultura. Sendo assim, uma das 

medidas mitigadoras para este caso, é a implantação de uma 

praça pública defronte à nova construção. 

 

 

 

Fonte: Fotos e Edição- Equipe 
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7.5. Planos e projetos governamentais previstos 

 

De acordo com os projetos governamentais previstos, na 

área de influência do empreendimento ocorrerá a implantação 

do prolongamento da Avenida 21 de Janeiro com a Rodovia 

SC-421, conforme o mapa ao lado.  

Este prolongamento permanece como via arterial e faz 

ligação com a rodovia, próximo ao imóvel objeto do Estudo. 

Esta medida possui alguns efeitos positivos em relação ao 

empreendimento, pois auxiliará na distribuição do fluxo de 

veículos no local, e conseqüentemente, trará mais segurança 

aos funcionários pedestres e ciclistas nos horários de entrada 

e saída da Indústria. 
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8. USUÁRIOS 

 Com esta ampliação, o local terá um acréscimo de 

aproximadamente 50 pessoas que o freqüentarão 

diariamente, no horário de trabalho.  

9. INFRAESTRUTURA 

 

9.1. Abastecimento de água e rede de esgoto  

Os sistemas de água e esgoto são realizados pelo SAMAE 

Pomerode (Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto). 

O novo empreendimento contará com um aumento de 50 

funcionários. Estimando um valor de 50lts por funcionário dia 

de consumo, temos um total de 1,5m³ de consumo mensal 

por pessoa, multiplicando pelo número total de usuários 

chegamos a um valor de 75m³/mês, onde 40% (30m³) deste 

valor será utilizada a água proveniente do sistema de 

captação de água da chuva. O parecer favorável quanto ao 

abastecimento do novo empreendimento se encontra em 

anexo (08). 

O projeto contempla fossa e filtro para a destinação 

dos resíduos provenientes de instalações sanitárias 

existentes na nova construção.  

9.1.1. Coleta de lixo  

A coleta de lixo é realizada pelo SAMAE Pomerode 

(Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto).  

9.2. Abastecimento elétrico 

O fornecimento de energia elétrica é realizado pela Celesc 

Blumenau. A região é abastecida pela rede de baixa tensão 

para a distribuição geral de residências e comércios de 

pequeno porte e pela rede de alta tensão que fornece energia 

direta para indústrias e equipamentos de grande porte, que é 

o caso da empresa Kyly.  A empresa possui um total de 

180kw contratado com a companhia elétrica e utiliza uma 

média de 50kw/hora por mês através de transformador 

próprio.  
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Segundo a Sra. Madla, do setor de faturamento da Celesc 

Blumenau responsável pelo contrato de fornecimento de 

energia com a empresa, a nova construção poderá ser 

abastecida pela mesma rede de alta tensão existente, 

fazendo um pedido oficial a Celesc com antecedência para a 

liberação de mais energia através da rede. Contudo, o fato 

das redes serem independentes, para as residências e para a 

indústria, o maior consumo de energia não afetará as 

construções vizinhas com problemas de sobrecarga na 

transmissão, como consta na declaração anexa (09).  

 

9.1. Sistema de Telefonia 

 

A operadora responsável pelo serviço de comunicação do 

novo empreendimento é a empresa Oi Telefonia S/A. Como 

se trata de uma ampliação da empresa existente, o novo 

empreendimento utilizará da estrutura de telefonia existente. 

 

10. ANÁLISE DO IMPACTO DE VIZINHANÇA DO 

EMPREENDIMENTO 

 

10.1. Análise do Impacto Urbanístico Global 

 

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, edificação industrial, está de acordo com o 

que preconiza o Plano Diretor e contribui para o 

desenvolvimento e consolidação da área em questão, o que 

significa uma maior movimentação econômica na região, fator 

fundamental para o aumento dos índices de emprego e renda 

da população e consequentemente, melhorando sua 

qualidade de vida. A partir da consolidação da área industrial 

em questão, o poder público passa a oferecer maior 

infraestrutura no local atraindo novos investimentos e 

trazendo diversidade na economia regional.  

No geral, o empreendimento gerará mais impactos 

positivos do que negativos por tratar-se de um 

empreendimento industrial com baixos impactos ambientais e 

por estar localizado em uma área adequada para este fim, de 
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acordo com Plano Diretor Municipal vigente. A seguir serão 

apresentados os pontos positivos e negativos do 

empreendimento: 

 

10.2. Efeitos positivos do Empreendimento 

 

10.2.1. Desenvolvimento econômico da região 

O setor Industrial em crescimento e a consolidação das 

áreas industriais contribuem de forma expressiva para o 

desenvolvimento da economia da cidade, atraindo cada 

vez maiores investimentos, inclusive para outros setores. 

 

10.2.2. Geração de novos empregos 

O novo empreendimento promoverá a criação de 50 novos 

postos de trabalho formal ajuda diretamente a melhoria da 

cobertura da proteção social da população, assim 

contribuindo para a redução dos índices de desigualdade de 

renda e pobreza no município. 

 

10.2.3. Preservação e respeito ao meio ambiente 

O empreendimento em estudo está localizado em um 

imóvel que possui como limite o Rio do Testo e respeita a 

preservação da faixa de 30m descrita na lei. Além disso, a 

construção necessita de uma mínima movimentação de terra 

e pouco desmatamento, já que se trata de uma área onde 

predomina a pastagem. Mesmo após a construção, o terreno 

continuará servindo como bacia de contenção no caso de 

enchentes, pela tipologia arquitetônica adotada. 

 

10.2.4. Consolidação da Macrozona Urbana de 

Indústria e Serviços 

Por se localizar numa área própria para este uso, a nova 

edificação industrial contribuirá para a consolidação da 

Macrozona em questão, atraindo assim maiores 

investimentos e infra-estrutura adequada. 

 

10.2.5. Atende o Plano Diretor 
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O projeto arquitetônico atende integralmente a legislação 

municipal e o Plano Diretor de Pomerode, e também respeita 

o Código de Preservação ao meio ambiente. 

 

10.2.6. Maior oferta do serviço de transporte 

público 

De acordo com informações coletadas na empresa 

responsável pelo transporte público na região, a mesma se 

responsabiliza em atender a nova demanda, disponibilizando 

mais linhas e veículos, contribuindo também para o transporte 

do restante da população que utiliza do serviço. 

 

10.2.7. Localização favorável 

Por lei, o novo empreendimento já se localiza em uma 

área destinada para o uso industrial. Vale ressaltar que o 

mesmo não impactará no sistema viário, pois tem acesso pela 

rodovia (caracterizada também como Eixo de Serviços), 

fortalecendo o contorno Leste como via de passagem do eixo 

rodoviário. 

 

10.3. Efeitos Negativos do Empreendimento 

 

10.3.1. Impermeabilização do solo 

Atualmente o terreno onde será implantada a nova 

edificação é caracterizado por uma pastagem extensa, que 

por sua vez tem como função absorver boa parte da água 

decorrente de inundações. Neste sentido, como o projeto 

contará com uma grande área construída, o imóvel não terá a 

mesma capacidade de absorção de água. 

 

10.3.2. Alteração da paisagem natural 

O entorno do imóvel atualmente encontra-se com baixa 

densidade de edificações e marcado pela vasta vegetação 

remanescente. Com a construção do galpão industrial e 

grande interferência humana, o contexto da área passa por 

uma drástica mudança, gerando um impacto considerável na 

paisagem existente. 
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11. MEDIDAS MITIGADORAS 

 

11.1. Reciclagem do lixo 

Hoje, muito se discute sobre o destino dos resíduos 

gerados pelas indústrias dos diversos setores. Com isso o 

empreendimento em estudo contará com separação completa 

e reciclagem do lixo produzido pela empresa, contribuindo 

seguramente para o desenvolvimento sustentável da região. 

Custo aproximado da implantação do sistema de 

separação de lixo: R$10.000,00 

 

11.2. Recuperação da mata ciliar 

Com base nos princípios de respeito ao meio ambiente, 

será realizado no terreno, a recuperação da mata ciliar na 

margem direita do Rio do Testo no qual confronta os fundos 

do imóvel, através do plantio de árvores de espécie nativa nas 

proporções necessárias para a recomposição  da margem 

contemplando principalmente as áreas de APP’s. 

Custo estimado para o plantio das mudas nativas, 

considerando 1 muda a cada 5m², totalizando 2.600 mudas: 

R$15.000,00 

 

 

11.3. Captação de água da chuva 

 

 

O Empreendimento contará com captação, armazenagem, 

tratamento e reutilização das águas pluviais nos ambientes 

comuns externos e jardins. A captação será feita por 

gravidade através de calhas, sendo as águas conduzidas até 

uma cisterna de 20 mil litros localizada no subsolo. A água 

será reaproveitada na utilização em canteiros e lavações 

através de uma bomba de pressão. 

Custo estimado para implantação do sistema de captação: 

R$20.000,00 
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11.4. Bicicletário 

O projeto prevê uma área de estacionamento coberto 

exclusivo para bicicletas, contando com um total de 182 

vagas, a fim de incentivar o uso desta modalidade de 

transporte que não agride o meio ambiente e traz benefícios a 

saúde dos usuários. Consta no projeto arquitetônico o 

detalhamento deste equipamento. 

Custo estimado: R$25.000,00 

 

11.5. Urbanização dos passeios 

Será realizada junto com a nova edificação, a urbanização 

dos passeios públicos externos da indústria, com calçadas 

que atendam as exigências de mobilidade e ciclofaixa, para 

que todos os pedestres e ciclistas possam transitar com 

segurança, principalmente por estes se encontrarem em 

frente a uma rodovia de fluxo intenso de automóveis. A 

urbanização dos passeios será realizada conforme as 

exigências e padrões do DEINFRA e Prefeitura no trecho 

equivalente a frente do imóvel em análise. 

Custo estimado: R$25.000,00 

11.6. Praça 

Com o intuito de proporcionar momentos de encontro e 

sociabilidade entre os funcionários e os moradores da região, 

haverá um espaço público em frente a fábrica destinado a 

estes encontros, com uma praça com a área mínima de 

200m². A ideia parte do princípio de que as cidades precisam 

cada vez mais de espaços públicos e democráticos para esta 

finalidade. 

Custo estimado para implantação da praça pública: 

R$35.000,00 

 

11.7. Área de APP pública 

 

Toda a extensão da Área de Preservação Permanente que 

confronta com o Rio do Testo será aberta, sem interrupções e 

barreiras físicas para que possa ser utilizada como uma 

espécie de parque, tendo acesso pela frente da rodovia, onde 

o parque se inicia. Assim, a empresa será fechada com 

cercado a partir dos 30m da área de APP. 

Custo estimado: R$10.000,00 
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11.8. Implantação esquemática das medidas mitigadoras 

 

Figura 20 – Medidas mitigadoras 

  

Fonte: Elaboração - Equipe 
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12. CONCLUSÃO 

 

Em vista das análises feitas e das questões 

apresentadas, a conclusão deste Estudo é de que os 

efeitos positivos do empreendimento em análise sobre a 

vizinhança sobrepõem-se de forma cabal aos efeitos 

negativos, indicando ser adequada a construção deste 

tipo de empreendimento no local. 
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