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1. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR E DO CONSULTOR 

 

 EMPREENDEDOR E CONTRATANTE 

 FLOHR E WOBETO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. ME. 

CNPJ: 14.848.389/0001-34 

Fone: (47) 3387-0820  

Endereço: Rua 15 de Novembro, 327 – Sala D-01 – Centro 

CEP: 89107-000 

Pomerode – SC. 

Representante: Otávio Luis Rocha Wobeto 

 

 CONTRATADA 

CEDRO ASSESSORIA AMBIENTAL LTDA. 

CNPJ 05.556.254/0001-04 

Endereço: Rua Germano Brandes Sênior, 212 - Centro 

CEP: 89120-000 

 Timbó – SC. 

Fone/FAX: (47) 3394-3570 

Representante: Eng. Florestal Marcelo S. Netto 
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2. APRESENTAÇÃO 

 

O ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA - EIV é um instrumento da 

política urbana que contempla os efeitos positivos e negativos do 

empreendimento ou atividade quanto à qualidade de vida da população 

residente na área e suas proximidades, conforme Lei 10.257/2001 que dispõe 

sobre o Estatuto das Cidades. 

A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das 

funções sociais da cidade e da propriedade urbana, mediante diretrizes gerais, 

das quais destacam-se: garantia de cidades sustentáveis, entendida como 

direito a terra urbana, a moradia, ao saneamento ambiental, a infraestrutura, ao 

transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e lazer, para as presentes e 

futuras gerações; gestão democrática; cooperação entre governos, 

principalmente quanto ao atendimento ao interesse social; Planejamento do 

desenvolvimento das cidades, da distribuição espacial da população e das 

atividades econômicas do Município, de modo a evitar e corrigir as distorções 

do crescimento urbano e seus efeitos negativos sobre o meio ambiente. 

De acordo com a Lei Complementar 162/2008 que institui o Código 

Urbanístico do Município de Pomerode, o Estudo de Impacto de Vizinhança - 

EIV - tem por objetivo sistematizar os procedimentos que permitirão ao 

município compreender qual impacto determinado empreendimento ou 

atividade poderá causar no ambiente socioeconômico, natural ou construído, 

bem como dimensionar a sobrecarga na capacidade de atendimento de infra-

estrutura básica, quer sejam empreendimentos públicos ou privados, 

habitacionais ou não habitacionais. 

Este EIV apresenta informações que permitem analisar e avaliar os 

seguintes parâmetros: 

1. Adensamento populacional;  

2. Equipamentos urbanos e comunitários;  

3. Uso e ocupação do solo;  
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4. Valorização imobiliária;  

5. Geração de tráfego e demanda por transporte público;  

6. Ventilação e iluminação;  

7. Paisagem urbana e patrimônio natural e cultural. 

Foi elaborado por uma equipe multidisciplinar composta por profissionais 

legalmente habilitados da CEDRO ASSESSORIA AMBIENTAL Ltda. A 

estrutura deste documento contempla 11 capítulos e compõe-se por elementos 

textuais (Identificação, Apresentação e Objetivos deste Documento, 

Justificativa e Caracterização do Empreendimento, Metodologia do EIV, 

Características da Vizinhança, Impactos Socioambientais, Disposição Final, 

Equipe Técnica, Bibliografia e Anexos) que integra documentos pertinentes ao 

processo de aprovação de projetos junto ao setor de Planejamento da 

Prefeitura Municipal de Pomerode. 

 

3. JUSTIFICATIVA DO EMPREENDIMENTO 

 

Até a virada do século 20, o município de Pomerode era uma colônia 

voltada apenas para a agricultura e pecuária de subsistência, com pequenos 

pontos comerciais nas áreas centrais da colônia. Pequenas empresas 

familiares de laticínios, frios, móveis e cerâmica deram início à industrialização 

do município. Anos mais tarde, a indústria da porcelana se tornou uma das 

mais importantes para a economia local. Hoje, a cidade é considerada um forte 

polo têxtil e metal mecânico. 

Com essa grande demanda no setor industrial, se tornou fundamental no 

município a vinda de mão obra assim como, disponibilização de lotes para 

moradia para as mesmas. 

Diante disto o empreendimento vem proporcionar qualidade de vida e 

aumento no número de moradias no município de Pomerode. 
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4. CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

 

4.1. Localização e Acessos 

 

O empreendimento está localizado no município de Pomerode que 

integra a mesorregião do Vale do Itajaí e a microrregião de Blumenau. 

De acordo com o macrozoneamento de Pomerode o empreendimento 

será construído na MUQ - Macrozona Urbana de Qualificação, totalmente 

adequada à implantação do loteamento.  

Esta macrozona, conforme Lei Complementar 162/2008 de Pomerode, 

apresenta as seguintes características: 

 Possui maior parte de sua área localizada no perímetro urbano, 

marcada pela ocupação humana menos densa e diversificada que 

a presente na Macrozona de Consolidação. 

E como objetivos mínimos, procura orientar as políticas públicas no 

sentido de: 

 Melhorar as condições de infraestrutura, a fim de servir para 

futuras necessidades de urbanização e adensamento 

populacional; 

 Proteger a paisagem urbana existente, marcada pela ocupação 

horizontal e de baixa densidade. 
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O empreendimento está projetado na Latitude 26°47'30" S e Longitude 

49°09'33,33" O, na propriedade de Flohr e Wobeto Empreendimentos 

Imobiliários Ltda. ME., na Rua dos Atiradores, bairro Testo Central em 

Pomerode/SC. Para acessar o local proposto para o loteamento, partir da 

região centro comercial de Pomerode, seguir na rua 15 de Novembro em 

direção a rotatória da SC-421, sendo que a distância entre o centro e a 

rotatória SC-421 é de 2,1 km. Da rotatória até o loteamento são 5,6 km. A 

figura a seguir ilustra o trajeto até o loteamento, a partir da Rotatória da SC-421 

Pomerode. 

 

Figura 1 – Mapa das Macrozonas no município de Pomerode/SC e em destaque o 
local de implantação do loteamento. (Anexo I - Lei Complementar n° 162/08) 
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4.2. Descrição do Empreendimento 

 

Trata-se de um Loteamento Residencial denominado Loteamento Acácia 

registrado sob matrícula 13865 livro n° 02, com área total de 25.705,50 m², que 

consiste em 33 lotes, área verde, área de equipamentos urbanos e 

comunitários e área de sistema viário. A densidade de ocupação prevista é de 

5 habitantes por lote totalizando 165 habitantes para a área total do 

empreendimento. A tabela abaixo resume a distribuição das áreas: 

Tabela 1 – Distribuição das áreas do Loteamento Acácia. 
Feição Planejada Área (ha) Percentual 

Área dos Lotes 1,67 64,99% 

Área de Equipamentos 
Urbanos e Comunitários 

0,23 6,55% + 2,5% 

Área de Interesse Social 0,06 2,5 % 

Área Verde 0,26 10% 

Sistema Viário 0,41 15,95% 

Figura 2 – Acessos às estruturas do Loteamento. 

. 
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4.3. Implantação do Empreendimento 

 

4.3.1 Projeto de Implantação 

 

Na figura abaixo pode ser observada a disposição dos lotes e demais 

áreas do referido loteamento, assim como no anexo XII. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Projeto de Divisão Física do Loteamento Acácia. 

. 
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4.3.2 Cronograma de Implantação 

 

O cronograma de implantação do Loteamento apresenta as seguintes 

etapas: 

Etapa Execução Descrição da Etapa 

LAP - LAI/FATMA 2014/2016 Licença Ambiental Prévia e de 
instalação - Entrada na FATMA de 
toda documentação e projetos 
pertinentes assim como os 
respectivos estudos ambientais 
solicitados em cada etapa. 

Terraplanagem 2016 Será feito o nivelamento do solo da 
área conforme especificado no 
projeto de terraplanagem. 

Instalações Hidráulicas e 
Elétricas 

2016 Início das instalações previstas nos 
projetos Hidrossanitário e Elétrico já 
aprovados. 

Pavimentação e 
Drenagem Pluvial 

2016 Início das instalações previstas nos 
projetos de Pavimentação e 
Drenagem Pluvial. 

LAO/FATMA 2017 Licença Ambiental de Operação - 
Entra da na FATMA de toda 
documentação pertinente assim como 
o respectivo relatório ambiental. 

 

O investimento total estimado será de R$ 600.000,00 e o cronograma 

está disposto ao longo de 4 anos. 

  

5. METODOLOGIA DO ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA 

 

O Estudo de Impacto de Vizinhança iniciou a partir do levantamento de 

dados bibliográficos, obtendo-se assim características mais gerais sobre a 

região do empreendimento. Em seguida foram realizadas visitas em campo, 

com o objetivo de checar e complementar as informações obtidas 

anteriormente. 

 



 
 

11 
 Loteamento Acácia - Estudo de Impacto de Vizinhança - Junho/2016 

5.1. Área de Influência  

 

A Área de Influência de um empreendimento corresponde ao local 

sujeito aos impactos diretos e indiretos decorrentes da atividade. O termo “área 

de influência” encontra-se descrito na Resolução CONAMA nº 001, de 23 de 

janeiro 1986, onde em seu Artigo 5º, estabelece como uma das cinco diretrizes 

gerais para o desenvolvimento de estudos de impacto ambiental, o seguinte: 

“Definir os limites da área geográfica a ser direta ou 
indiretamente afetada pelos impactos, denominada 
área de influência do projeto, considerando, em 
todos os casos, a bacia hidrográfica na qual se 
localiza”. 
 

O diagnóstico de impacto de vizinhança do empreendimento deve 

contemplar toda a área de influência. 

Seguindo as diretrizes estabelecidas na supracitada legislação, este 

estudo subdividiu a “área de influência do empreendimento” em duas 

caracterizações distintas: Área de Influência Indireta (AII) e Área de Influência 

Direta (AID). A diferenciação das duas tipologias está relacionada com a área 

de abrangência dos impactos decorrentes da operação deste empreendimento. 

Portanto, o estudo de vizinhança foi realizado em dois níveis de 

abordagem: 

I. o primeiro de caráter microrregional, em torno do empreendimento 

(referente à AID) enfatizando a elaboração de dados primários, 

complementados (quando oportuno) por dados secundários; 

II. o segundo de caráter regional (referente à AII), elaborado com dados 

oriundos de fontes secundárias e da bibliografia consagrada para a área de 

estudo. 

A seguir descreve-se os limites espaciais e algumas peculiaridades das 

Áreas de Influência deste estudo. A espacialização desta tipologia é 

apresentada na figura disposta ao final deste texto (figura 4). 
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5.1.1 Área de Influência Direta - AID 

 

Para definição dos limites da AID foram considerados os seguintes 

aspectos: 

 Características florestais, faunísticas e geográficas da localidade onde 

está inserido o empreendimento; 

 Características do empreendimento; 

 Rede de relações sociais e percepções dos moradores residentes 

próximos do local do empreendimento. 

Os limites da AID tem referência num raio de aproximadamente 500 m 

ao redor do empreendimento. A área de influência direta do Loteamento Acácia 

totalizou 118,26 hectares e abrange apenas o município de Pomerode/SC, 

conforme figura 4. 

 

5.1.2 Área de Influência Indireta - AII 

 

Para a delimitação da Área de Influência Indireta considerou-se o 

município de Pomerode. 

A figura abaixo (figura 4) apresenta a delimitação das áreas de influência 

(AID e AII) do Loteamento. 
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5.2. Avaliação dos Impactos e Proposição de Medidas Mitigadoras 

 

A partir da análise das características do empreendimento associada às 

características socioeconômicas da área de influência do empreendimento, é 

possível fazer uma identificação e avaliação dos impactos resultantes da 

construção do loteamento. Cada impacto foi identificado, titulado, descrito e 

caracterizado através de quatro (4) atributos: 

-Quanto à Fase de Ocorrência (Construção e Operação);  

-Quanto à Natureza (Positiva, Negativa ou Neutra); 

-Quanto à Duração (Temporária, Permanente); 

-Quanto à Magnitude de Importância (Pequena, Média e Grande). 

A metodologia utilizada para a avaliação dos impactos partiu do 

conhecimento das atividades potencialmente geradoras de alterações 

socioambientais relacionadas à fase de construção e operação do 

empreendimento. Os impactos previamente identificados poderão ser 

Figura 4 - Delimitação das Áreas de Influências. 
 

. 
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minimizados pela implantação de medidas mitigadoras ou compensatórias, 

descritas no Capítulo 7. 

 

6. CARACTERÍSTICAS DA ÁREA DE INFLUÊNCIA 

 

6.1. Equipamentos Públicos de Infraestrutura Urbana e Capacidade de 

Atendimento 

 

O Loteamento Acácia é servido de boa infraestrutura, e apesar de ainda 

não possuir pavimentação em sua via de acesso, possui conexão com a 

Rodovia Estadual SC 421 (Blumenau). 

 

6.1.1 Água 

 

No município de Pomerode a captação, tratamento e distribuição de 

água potável à população é realizada pelo SAMAE - Serviço Autônomo 

Municipal de Água e Esgoto, uma autarquia do executivo criada no ano de 

1966. 

O Loteamento Acácia será servido pela rede pública de abastecimento 

de água potável (SAMAE), conforme declaração de fornecimento parcial de 

água potável para operação do empreendimento projetado, anexo VIII. 

A mesma também cita como condicionante de atendimento parcial, a 

existência de um sistema de pressurização próprio. Denominado como booster, 

está projetado na cota topográfica onde a pressão disponível na sucção da 

bomba é igual a 10 m.c.a. Este ponto será na interseção entre a rua projetada 

do loteamento com a Rua dos Atiradores, a qual atinge a pressão 

recomendada conforme informações fornecidas pelo SAMAE. O booster será 

responsável em elevar a pressão de jusante da rede de água e abastecer o 

reservatório elevado projetado. 
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6.1.2 Esgoto 

 

O Município de Pomerode iniciou o projeto de implantação da sua rede 

de coleta e tratamento de esgoto sanitário, que prevê inicialmente uma 

extensão de 11 km de rede de coleta, com estimativa de atendimento de 9.000 

habitantes. Atualmente esta rede atende apenas 65 unidades habitacionais, 

sendo que o restante das edificações do município ainda contam com o 

sistema de fossa séptica e filtro biológico, ligados ao sistema de drenagem 

pluvial (quando existente). 

O Loteamento Acácia não possui o serviço de rede pública de coleta de 

esgoto sanitário, infraestrutura atualmente sob responsabilidade do SAMAE – 

Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto, conforme declarado no anexo 

VIII. 

Ficará a cargo do empreendedor implantar o Sistema de Tratamento de 

Efluentes Sanitários, composto por Fossa Séptica, Filtro Anaeróbio e Caixa de 

Gordura, todos individuais, cujos serão ligados à rede coletora de esgoto do 

loteamento, a qual será conectada à rede de drenagem pluvial da Rua dos 

Atiradores. 

 

6.1.3 Drenagem Pluvial 

 

A área de implantação do Loteamento Acácia será servida pela rede 

pública de drenagem pluvial, infraestrutura esta existente tanto na Rua dos 

Atiradores como na Rua Alberto Siewert, conforme declaração disponível no 

anexo X e projeto anexo XVI. 
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6.1.4 Energia Elétrica e Iluminação Pública 

 

Segundo dados da Secretaria de Estado do Planejamento de Santa 

Catarina, no ano de 2010, as indústrias representavam 67% do consumo de 

energia elétrica no município de Pomerode. 

O município de Pomerode é atendido pela CELESC – Centrais Elétricas 

de Santa Catarina S.A., através da Gerência Regional de Blumenau, que 

disponibiliza redes de alta e baixa tensão para o município, destinadas ao 

consumo nas indústrias, comércios, residências e iluminação de vias. 

O Loteamento será servido pelas redes públicas de distribuição de 

energia elétrica, administrada pela CELESC – Centrais Elétricas de Santa 

Catarina S.A., e iluminação, administrada pela Prefeitura Municipal, sendo 

garantido, conforme anexo IX, o fornecimento de energia elétrica para a 

operação do empreendimento projetado. 

 

6.1.5 Telefonia 

 

O Loteamento é servido de rede de telefonia, administrada no Estado de 

Santa Catarina pela OI Telefonia S/A, sendo assim garantido o acesso à linha 

telefônica na operação do loteamento projetado. 

 

6.1.6 Coleta de Resíduos e Rejeitos 

 

No município de Pomerode a Coleta dos Resíduos e Rejeitos é 

atribuição do SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto, sendo a 

coleta distinta em Lixo Orgânico e Reciclável. 

O Lixo Orgânico (Rejeitos) é recolhido semanalmente e encaminhado ao 

Aterro Sanitário de Timbó, mantido pelo Consórcio de Municípios (CIMVI), 

enquanto o Lixo Reciclável (Resíduos) é encaminhado ao Centro de Triagem 
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existente no município de Pomerode, localizado em Ribeirão Clara, onde é 

triado e destinado para a comercialização. 

O Loteamento contará com a coleta de resíduos e rejeitos urbanos, 

conforme anexo VIII. 

 

6.1.7 Conclusão 

 

Desta forma, considerando o disposto no §1°, Artigo 11, da Lei 

Complementar Municipal n° 162/08 (Código Urbanístico), que trata do conceito 

de “infraestrutura básica” na legislação municipal, e o disposto no §1°, Artigo 

304, da mesma Lei, que relaciona os equipamentos públicos considerados 

urbanos, verificamos que a região do empreendimento apresenta total 

condições de suporte para implantação do empreendimento proposto, mesmo 

se considerarmos a inexistência de rede pública de coleta de esgoto, uma vez 

que o empreendedor apresenta alternativa para tal em seu projeto técnico. 

 

6.2. Condições Viárias 

 

6.2.1 Sistema Viário 

 

O Loteamento Acácia localiza-se no lado ímpar da Rua dos Atiradores, 

no bairro Testo Central. 

A Rua dos Atiradores não possui pavimentação e é classificada como 

“via arterial” pelo Plano Diretor do Município de Pomerode – Anexo II do Código 

Urbanístico [Lei Complementar nº 162/2008]. Este tipo de via se caracteriza por 

fazer ligação de um bairro ao outro, assim como pela acessibilidade a lotes 

lindeiros e às vias secundárias e locais. 

Durante a etapa de implantação, o empreendimento se responsabilizará 

pelo restabelecimento das vias utilizadas como rota dos caminhões e das 
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máquinas, se adequando ao cumprimento de alguns itens, conforme 

especificado no anexo VII. 

 

6.2.2 Transporte Coletivo 

 

A região do Loteamento Acácia é servida por horários de ônibus 

circulares da Empresa Volkmann e da Cia Karsten, conforme tabelas abaixo: 

Tabela 2 – Linhas de transporte coletivo circular Empresa Volkmann (Rua dos 
Atiradores) 

Período  Horário 
Matutino  07:00 – 11:30 
Vespertino 13:30 – 17:00 

Fonte: Empresa de Transporte Coletivo Volkmann Ltda. 

Tabela 3 – Linhas de transporte coletivo circular Cia Karsten (Rua dos Atiradores) 

Período  Horário 
Matutino  04:30 
Vespertino 13:00 
Noturno 22:00 

Fonte: Empresa de Transporte Coletivo Volkmann Ltda. 

Importante ressaltar que os ônibus citados acima atendem o escolar e 

empresas da região, porém está disponível também para o público em geral. 

 

6.2.3 Compatibilização do sistema viário do empreendimento 

 

Quanto à questão da geração de trânsito, a Gerência de Trânsito 

[GETRAN] da Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente emitiu o Parecer 

Técnico favorável para o empreendimento, porém ressaltando algumas 

considerações a serem seguidas: 

 Durante as etapas de implantação, o empreendimento deverá ser 

responsável pelo restabelecimento das condições das vias 

utilizadas como rota dos caminhões e máquinas; 
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 Cobrir os caminhões carregados com lona sempre que 

carregados com carga que possa derramar na via pública; 

 Deverá ser implantado pelo empreendedor sinalização horizontal 

e vertical diante a necessidade e aprovação; 

 Em relação ao impacto de vizinhança e como pólo gerador de 

tráfego, solicitamos que o empreendimento que ali será instalado 

seja solidário à toda intervenção que possa se fazer necessário; 

 Qualquer alteração do projeto de acessos por outras vias deverá 

ser analisada pelo órgão municipal responsável pelo sistema 

viário e se necessário, a pedido deste, poderá ser reaberto o EIV 

para readequação. 

 

6.3. Equipamentos Públicos Comunitários 

 

Equipamentos públicos comunitários se tratam de instalações 

destinadas para o uso da comunidade, relacionadas às áreas de Saúde, 

Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Assistência Social. 

 

6.3.1 Educação 

 

Segundo informado pelo Ministério da Educação, há no município de 

Pomerode 15 escolas, entre a rede pública e a rede privada de ensino 

fundamental, 20 escolas de ensino pré-escolar e 4 escolas de ensino médio. 

Para atender a este contingente discente a rede de ensino conta com 298 

professores. 

A tabela 4, a seguir, mostra a distribuição de unidades escolares, 

matriculas e número de docentes por unidade escolar, pública e privada, e por 

rede governamental, estadual, municipal e federal. Pode-se ver que a maior 
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parte das unidades de ensino são da rede municipal, e proporcionalmente o 

número de matriculas e docentes, para os níveis pré-escolar e fundamental.  

Cabe frisar que ao longo do tempo se tem observado a redução 

significativa no número de matriculas discente no Brasil. Isto se explica pelo 

ajuste da metodologia na contagem do Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Anísio Teixeira (INEP), que evita a duplicidade na contagem de 

matrículas. Além disto, há também a queda na taxa de natalidade, que 

segundo o próprio Ministério da Educação, exerce efeito direto sobre o número 

de matriculados. 

Tabela 4 - Número de Unidades, Matrículas e Docentes na rede de ensino de 
Pomerode/SC. Fonte: Ministério da Educação, Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais - INEP - Censo Educacional 2012. 

Rede Escolar Unidades 
Matrículas 

Discentes 
Docentes 

Ensino Fundamental 15 3.597 181 

Ensino fundamental – escola pública 

estadual 
1 103 10 

Ensino fundamental – escola pública 

federal 
0 0 0 

Ensino fundamental – escola pública 

municipal 
12 3.122 131 

Ensino fundamental – escola privada 2 372 40 

Ensino médio 4 977 73 

Ensino médio– escola pública estadual 3 878 57 

Ensino médio– escola pública federal 0 0 0 

Ensino médio– escola pública 

municipal 
0 0 0 

Ensino médio– escola privada 1 99 16 

Ensino pré-escolar 20 562 44 

Ensino pré-escolar escola pública 

estadual 
0 0 0 

Ensino pré-escolar escola pública 

federal 
0 0 0 

Ensino pré-escolar escola pública 

municipal 
17 471 37 

Ensino pré-escolar escola privada 3 91 7 

Total 78 10.272 596 

 



 
 

21 
 Loteamento Acácia - Estudo de Impacto de Vizinhança - Junho/2016 

Nas imediações do Loteamento Acácia, porém fora da Área de Influência 

Direta, distante aproximadamente 2,1 km, encontra-se a Escola de Educação 

Básica Noemi Vieira de Campos Schroeder destinada ao ensino fundamental. 

E destinado para a educação infantil, localizado a uma distância de 3 km, há o 

Centro Infantil Waltrud Siewerdt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com o objetivo de mensurar a qualidade de ensino na educação básica 

em Pomerode, se utilizou o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 

(IDEB). Conforme informado pelo Ministério da Educação (MEC), o IDEB é 

calculado a partir de dois componentes, a taxa de rendimento escolar 

(aprovação) e as médias de desempenho nos exames padronizados aplicados 

pelo INEP. Este índice permite traçar metas de qualidade educacional.  

Conforme mostra a tabela 5, a média do IDEB observado em Pomerode 

para o ano de 2011 é superior a meta projetada nas séries iniciais da rede de 

ensino (4ª série e 8ª série). 

 

Tabela 5 - IDEB. Fonte: MEC/INEP, 2011. 

Pomerode 2007 2009 2011 

Crescimento 49% 43% 57% 

IDEB 
  

5,9 

Meta 
  

5,5 

Figura 5 - Escola Básica Noemi Vieira de Campos Schroeder. 
 

. 
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6.3.2 Cultura 

 

Na área de influência direta do Loteamento, não consta a existência de 

clubes e igrejas. 

Porém distante aproximadamente 2,1 km, fora da área de influência 

direta, encontramos o Clube Desportivo Cultural Testo Central Alto. No mesmo 

é desenvolvido o tiro ao alvo, tiro ao pássaro e também rei e rainha do caneco. 

Distante aproximadamente 4,4 km do Loteamento, encontramos a 

Comunidade Evangélica de Testo Central, localizada na Rua 15 de Novembro 

n° 10380, já que a religião sempre se mostrou importante e presente nas 

comunidades do município. 

 

6.3.3 Saúde 

 

O município de Pomerode conta com 36 unidades de saúde. A tabela 6 

abaixo, apresenta o número de estabelecimentos de saúde por tipo. Pode-se 

ver que a maior parte dos estabelecimentos são consultórios e clínicas 

especializadas. 

 

Tabela 6 - Estabelecimentos de Saúde por tipo. Fonte: Ministério da Saúde / Cadastro 
Nacional dos Estabelecimentos de Saúde (CNES), Datasus, 2011. 

Tipo de estabelecimento Pomerode (SC)  

Centro de saúde/unidade básica de saúde 8 

Consultório isolado 13 

Clínica especializada 9 

Policlínica 1 

Unidade de Serviço de apoio a diagnose e terapia 3 

Unidade de Vigilância em Saúde 1 

Hospital 1 
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Conforme dados divulgados pelo Ministério da Saúde, tabela 7, 

Pomerode possui 68 leitos de internação disponíveis. Dentre estes, 64 realizam 

atendimento pelo SUS – Sistema Único de Saúde. 

Tabela 7 - Especialidades. Fonte: Ministério da Saúde, Cadastro Nacional de 
Estabelecimentos de Saúde (CNES), 2007. 

Especialidade Pomerode (SC)  

Cirúrgicos 12 

Clínicos 29 

Complementares 2 

Obstétricos 10 

Pediátricos 13 

Outras Especialidades 2 

Hospital/Dia - 

 

Quanto ao número de profissionais da saúde disponíveis no município, 

há 197 profissionais da saúde em Pomerode. A tabela 8 abaixo, detalha o 

número de profissionais disponíveis no município por especialidade.  A maior 

parte destes são médicos, clínicos gerais. 

 

Tabela 8 - Categorias. Fonte: Ministério da Saúde, Cadastro Nacional de 
Estabelecimentos de Saúde (CNES), 2007.  

Categoria Total 

Médicos 72 

Anestesista 1 

Cirurgião Geral 2 

Clínico Geral 16 

Gineco Obstetra 6 

Médico de Família 7 

Pediatra 8 

Psiquiatra 1 

Radiologista 2 

Cirurgião dentista 13 

Enfermeiro 13 

Fisioterapeuta 6 

Fonoaudiólogo 3 

Nutricionista 3 

Farmacêutico 5 

Assistente social 1 
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Categoria Total 

Psicólogo 3 

Auxiliar de Enfermagem 18 

Técnico de Enfermagem 17 

Total 197 

 

Na região do empreendimento, há a Unidade de Saúde Familiar Dr. 

Horst Bernhardt, situada a Rua 15 de Novembro, n° 9535, bairro Testo Central, 

que atende aos moradores da Rua dos Atiradores. 

Em casos de emergência, os atendimentos ocorrem no Pronto Socorro 

do Hospital e Maternidade Rio do Testo. 

 

6.3.4 Esporte e Lazer 

 

Na área direta do empreendimento não há associações disponibilizadas 

para a participação dos moradores da localidade. 

A infraestrutura mais próxima está localizada á uma distância de 2,5 km 

do empreendimento e trata se da Associação Desportiva Mueller. A atividade lá 

desenvolvida é o futebol, contando com uma escolinha de futebol direcionada 

para o público infantil. 

Em seguida há o Complexo de Esportes e Lazer Hans Fischer, anexo à 

escola Olavo Bilac, a uma distância de 4,5 km do empreendimento. 

Já na região central do município, localizado a uma distância de 5,9 km 

na Avenida 21 de Janeiro, se encontra a Associação Pomerodense de Futsal 

(ASPO). 

No entanto no município há também outras atividades à disposição da 

população residente na área indiretamente afetada. 

A Praça Egon Bahr (figura 6), localizada em Testo Central, foi 

denominada pela Lei nº 1533 em 06 de dezembro de 2000. A praça 

homenageia o empresário, morador da região de Testo Central. A mesma é a 
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praça mais próxima do empreendimento objeto deste estudo, estando 

localizada a uma distância de 2,1 km. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para contar a história dos imigrantes encontramos o Museu Pomerano 

(figura 7), que apresenta objetos reunidos pelo colecionador Egon Tiedt, 

posteriormente doados à Fundação Cultural de Pomerode - FCP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 - Museu Pomerode. 
 

. 

Figura 6 - Praça Egon Bahr. 
 

. 
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Buscando integração direta com os animais e meio ambiente o município 

possui um zoológico, o Zoo Pomerode (figura 8), que abriga mais de 290 

espécies, totalizando aproximadamente 1.400 animais. Atualmente é o maior 

do estado de Santa Catarina, e o maior referencial e pólo de atração turística 

do município de Pomerode. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4. Planos, programas e projetos governamentais 

 

De acordo com a Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente – 

SEPLAN, através do Ofício n° 0096/2015/SEPLAN (Anexo VI), a área de 

implantação do empreendimento possui os seguintes planos: 

 A curto prazo existe a Construção da quadra coberta da EEBM 

Professora Noemi Vieira de Campos Schroeder; 

 A médio prazo a Construção da ponte na Rua dos Atiradores, 

atravessando o Ribeirão Vale do Selke Pequeno; 

 A longo prazo existe a implantação do sistema de captação de 

efluentes domésticos da Bacia B e a Pavimentação da Rua dos 

Atiradores. 

Figura 8 - Zoo Pomerode. 
 

. 
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Os planos, programas e projetos governamentais propostos, conforme 

descritos acima, surtirão impacto positivo em relação à implantação do 

Loteamento Acácia. 

A proposta a curto prazo referente a construção da quadra coberta da 

EEBM Professora Noemi Vieira de Campos Schroeder, irá atender aos futuros 

domiciliados do loteamento que ocuparão vagas na referida escola. 

A médio prazo, a construção da ponte na Rua dos Atiradores não possui 

influência direta com o empreendimento, porém insere-se positivamente na 

região pretendida. 

A longo prazo, a implantação do sistema de captação de efluentes 

domésticos da Bacia B e a Pavimentação da Rua dos Atiradores incrementará 

a infraestrutura já existente na localidade, assim como proporcionará melhoria 

na via de principal acesso ao loteamento. 

 

6.5. Caracterização do Espaço Urbano 

 

6.5.1 Zoneamento e Análise do Projeto de Implantação 

 

De acordo com o Anexo I - Mapa de Zoneamento – do Código 

Urbanístico – Lei Complementar 162/08 do Plano diretor do Município de 

Pomerode, a área onde se dará a Implantação do Loteamento Acácia está 

inserida na “Macrozona Urbana de Qualificação”. 

Já no Art. 29 da Lei Complementar 162/08, denominada Código 

Urbanístico do Plano Diretor do Município de Pomerode, esta Macrozona tem 

como objetivos orientar as políticas públicas no sentido de: Melhorar as 

condições de infraestrutura para servir à futuras necessidades de urbanização 

e adensamento populacional; proteger a paisagem urbana existente, marcada 

pela ocupação horizontal e de baixa densidade. 

De acordo com o Anexo III – Parâmetros Urbanísticos para a ocupação 

do solo nas macrozonas, zonas, setores e eixos, integrante da Lei 
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Complementar n°162/08, para o local de implantação do Loteamento, vigoram 

os parâmetros urbanísticos e os respectivos índices incidentes nas 

Macrozonas. Para a Macrozona Urbana de Qualificação, ocorre atenção 

especial para a taxa de ocupação máxima e taxa mínima de permeabilidade do 

solo (60% e 40%) respectivamente. Para os demais parâmetros, como o 

coeficiente de aproveitamento máximo, o valor estabelecido é 2, recuo frontal 

4m, lateral e fundo 1,5m e fica estabelecido como lote mínimo 450m² e testada 

mínima 15m. 

Considerando como taxa mínima de permeabilidade do solo 40% da 

área do terreno, é possível concluir que o empreendimento em questão 

encontra-se nos limites permitidos. 

Conforme demonstrado na Tabela 1, percebe-se que 84,05% do terreno 

do empreendimento manterá áreas permeáveis, estando acima do limite 

mínimo permitido pela lei (40%). Os 15,95% que conterá áreas impermeáveis, 

corresponde às áreas de vias públicas que serão asfaltadas. 

De acordo com os Art. 193 a 242 do Código Urbanístico – Lei 

Complementar 162/08 do Plano diretor de Pomerode, para este zoneamento 

(Macrozona Urbana de Qualificação) serão admitidos os padrões de 

incomodidade “Não Incômodo” e “Incômodo I”.  

 

6.5.2 Uso e ocupação do solo urbano 

 

A partir do levantamento realizado in loco, constatou-se que a área de 

entorno do empreendimento possui diversidade de usos com predominância 

vegetativa e residencial. Foram constatadas as seguintes situações: 

 Edificações industriais: No entorno direto do Loteamento Acácia 

ocorrem poucas edificações industriais. Há uma edificação de 

médio porte, a Delta Equipamentos. Já no entorno indireto (Via 

paralela à Rua dos Atiradores) há edificações industriais de 

diversificados portes. 
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 Edificações comerciais: No entorno direto do terreno em questão 

não existem edificações comerciais. É uma região com um 

predomínio residencial. 

 Edificações residenciais: Encontram-se no entorno direto com 

maior intensidade que as demais edificações. A altura das 

edificações existentes predomina em 1 pavimento. 

Na área de entorno direto predominam as áreas de pastagem, 

totalizando 45,56 ha da AID. Em seguida, a Floresta Ombrófila Densa nos 

estágios médio e avançado, ocupando uma área de 31,42 ha. Além destes 

usos, as áreas destinadas à silvicultura (principalmente de eucalipto) 

destacaram-se, com uma abrangência de 12,91 ha. As demais áreas 

totalizando 28,37 ha do total da AID, se distribuem em estradas, lagoas, 

Floresta Ombrófila Densa estágio inicial, cursos d`água, áreas urbanizadas, 

áreas abertas e culturas temporárias. Estes dados refletem na degradação 

ambiental, ou seja, a ocupação da área com residências, plantações, 

terraplanagens e demais processos comuns na área urbana, observada no 

entorno do Loteamento, onde as manchas de floresta nativa concentram-se 

principalmente em locais íngremes e de acesso dificultado. Mapa de uso do 

solo, conforme figura 9, e no anexo XIII. 
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6.6. População 

 

6.6.1 Características Populacionais do Município 

 

A população de Pomerode é formada em sua maioria por descendentes 

de imigrantes alemães, provenientes da região da Pomerânia, no norte da 

Alemanha. 

Está distribuída em um território de 214,727 km², possuindo 27.759 

habitantes registrados no ano de 2010 segundo o Censo realizado pelo IBGE, 

figura 10, com uma densidade demográfica de 129,28 Hab/km². 

Conforme mostra a figura abaixo, pode-se ver que Pomerode, entre os 

anos de 1991 a 2010 apresentou um crescimento contínuo em sua população. 

A fim de se ter uma análise mais proveitosa sobre a distribuição populacional, 

Figura 9 - Mapa de Uso do Solo. 
 

. 
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optou-se por analisar o incremento populacional nas áreas urbana e rural, em 

2010. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A figura 11 mostra a população nas áreas rural e urbana de Pomerode, e 

observa-se que 85,82% da população residem na área urbana do município.  

Segundo os dados do IBGE, figura12, no que se refere a distribuição da 

população do município por sexo, está próxima a igualdade de gêneros em 

números, representando 50,08% de homens e 49,91% de mulheres da parcela 

populacional total.  
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Figura 11 - Incremento Populacional na Área Urbana e Rural em 
Pomerode. Fonte: IBGE, 2010. 
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Figura 10 - Evolução Populacional. Fonte: IBGE, 2010. 
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Segundo os dados do IBGE no Brasil, figura 12, a expectativa de vida ao 

nascer cresce três anos a cada 10 passados. Os dados divulgados mostram 

que em 1999 a esperança de vida do brasileiro era de 70 anos. Em 2009 esse 

número aumentou para 73,1 anos. Quando se observa a expectativa de vida 

por sexo, a situação é mais favorável para as mulheres, que tiveram um 

aumento de 73,9 para 77 anos. Os homens registram acréscimo semelhante 

(de 3,1 anos) passando de 66,3 para 69,4 anos. Desta maneira, a diferença é 

que a expectativa de vida continua superior para as mulheres. Isto se reflete no 

município, quando observamos que há mais mulheres que homens na faixa 

etária acima de 70 anos. 

Há uma tendência de maior expectativa de vida entre as mulheres. As 

hipóteses para este fenômeno de envelhecimento da população feminina em 

detrimento da masculina é a qualidade de vida. Os homens possuem trabalhos 

que exigem maior desgaste físico, estão em maior tempo nas ruas sujeitos à 

crescente violência e ainda por seus hábitos de vida (fumo e consumo de 

bebidas alcoólicas), mesmo nos dias atuais, sendo este estilo de vida ainda 

mais presente em áreas rurais. Em suma, os dados corroboram a teoria do 

envelhecimento da população. A tabela 9 a seguir, mostra a distribuição da 

população por faixa etária e sexo. 

 

Figura 12 - População por sexo. Fonte: IBGE, 2010. 
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Tabela 9 - População por faixa etária e sexo. Fonte IBGE, 2010. 

Município Grupos de idade 
Sexo 

Homens Mulheres 

POMERODE (SC)  

De 0 a 4 anos 671 623 

5 a 9 anos 870 817 

10 a 14 anos 961 924 

15 a 19 anos 1.080 1.057 

20 a 24 anos 1.255 1.178 

25 a 29 anos 1.346 1.294 

30 a 34 anos 1.263 1.227 

35 a 39 anos 1.196 1.124 

40 a 49 anos 2.090 2.076 

50 a 69 anos 2.406 2.463 

70 anos ou mais 609 898 

 

6.6.2 Indicadores de Desenvolvimento Humano 

 

Segundo dados do Atlas do Desenvolvimento Humano do Brasil, o Índice 

de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) de Pomerode foi de 0,780 em 

2010. Na tabela a seguir, tabela 10, consta a evolução do IDHM de Pomerode. 

 

Tabela 10 - Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M). Fonte Atlas Brasil 
2013. 

Município 1991 2000 2010 

Pomerode (SC)  0,550 0,708 0,780 

 

Segundo informado pelo Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD), no período de 1991-2010, o IDH de Pomerode 

cresceu consideravelmente, passando de 0,550 em 1991 para 0,780 em 2010, 

apresentando um crescimento de aproximadamente 40% num período de 20 

anos.  

Segundo a classificação do PNUD, o município está entre as regiões 

consideradas de médio desenvolvimento humano (IDH entre 0,5 e 0,8).  
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No que se refere à pobreza e desigualdade socioeconômica, segundo 

dados do censo realizado pelo IBGE no ano 2000, sobre as condições de vida, 

foram analisados os dados de incidência da pobreza e índice de Gini que mede 

a desigualdade social, sendo que 1,0 seria o máximo da desigualdade e 0 seria 

a inexistência da desigualdade. Estes dados são úteis para ilustrar o 

crescimento do empobrecimento, ou não, dos municípios. A incidência da 

pobreza mede o percentual por município, e no município de Pomerode foi de 

19,26% em 2000 sendo um dos percentuais mais baixos do estado.  

Conforme mostra a tabela 11, o índice de Gini para o município de 

Pomerode foi de 0,36 estando na média do estado sendo que os maiores 

valores para este índice ocorrem nas maiores cidades do estado. 

 

Tabela 11 - Índice de Gini e Incidência da Pobreza. Fonte: IBGE, 2010.  

Município Incidência da Pobreza Ìndice de Gini 

Pomerode 19,26% 0,36 

 

6.6.3 Características populacionais no Entorno do Empreendimento 

 

De acordo com o Censo Demográfico 2010 do IBGE, existem 8.553 

domicílios particulares permanentes em Pomerode. Considerando que a 

população total é de 27.759 habitantes, obtém-se a média de 3,24 moradores 

para cada domicílio particular permanente. 

Considerando a área direta do loteamento que possui um raio de 500m, 

verifica-se a existência de 29 domicílios particulares permanentes, o que 

representa uma População Diretamente Atingida [PDA] de 94 pessoas. 
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6.7. Patrimônio Histórico e Áreas de Relevância Ambiental 

 

6.7.1 Identificação dos Bens Tombados ou Cadastrados no Patrimônio 

Histórico 

 

De acordo com o Anexo V do Código Urbanístico – Lei Complementar n° 

162/08 do Plano Diretor de Pomerode, denominado “Inventário do patrimônio 

socioambiental – Imóveis de valor histórico, arquitetônico, artístico e cultural” e 

o Inventário do Enxaimel, constata-se a presença de 12 Imóveis de grande 

valor - P2 ao longo da Rua dos Atiradores, fora dos limites da AID, conforme 

segue listado abaixo: 

 Casa Ninow (Rebocada); 

 Propriedade de Norma Volkmann; 

 Propriedade de Ingo Lemke; 

 Adolfo Ott (depósito/abandonada) - Conjunto com casa grande; 

 Casarão Zilz (figura 13); 

 Propriedade de Rudolfo Spredemann (Ano Aprox. 1884); 

 Escola Estadual Testo Central Alto; 

 Casa Ott; 

 Casa Harri Klemann; 

 Propriedade de Victor Schoroeder/Carla Marina Drews Zilz; 

 Propriedade de Alex Storch (Rebocada)/Juarez Ariel Steuch; 

 Casa Alvenaria Tijolos HI Etiquetas (2008) - Demolida. 
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E 4 imóveis de grande valor - P2 dentro dos limites da AID, conforme 

abaixo: 

 Propriedade de Ralf Kufky/Vera Volkmann; 

 Propriedade de Wilfrid Just; 

 Propriedade de Victor Volkmann/Nelson Volkmann; 

 Propriedade de Ingomar Volkmann (Rebocada). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No entanto a futura implantação do Loteamento na área pretendida não 

irá comprometer a visibilidade e integridade destes imóveis classificados como 

de grande valor. A localização de cada imóvel dentro da área de influência do 

referido empreendimento, segue na figura 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 - Casarão Zilz. 
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1 

2 

3 
4 

Figura 14 - Casas Enxaimel localizadas na área direta de influência do Loteamento Acácia. 
Fonte: Google Earth. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Legenda:  
1 - Propriedade de Ralf Kufky/Vera Volkmann 
2 - Propriedade de Wilfrid Just 
3 - Propriedade de Victor Volkmann/Nelson Volkmann 
4 - Propriedade de Ingomar Volkmann (Rebocada) 
Loteamento Acácia - Empreendimento em estudo 

 

6.8. Áreas de Risco 

 

De acordo com declaração emitida pela Defesa Civil de Pomerode, 

referente à existência de área de risco na área pretendida para o loteamento, 

ficou especificado que a mesma encontra-se em local Não Mapeado como área 

de risco de inundação repentina e deslizamentos no município.  

Ficando assim liberada pela defesa civil, neste âmbito, a execução do 

referido empreendimento. Declaração segue em anexo XI. 

 

 

Loteamento Acácia 
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6.9. Características Climáticas e Ambientais 

 

6.9.1 Insolação 

 

A cidade de Pomerode tem um clima mesotérmico úmido, com verões 

quentes e temperatura média anual oscilando entre 15,5ºC e 24,5ºC, sendo 

que no verão a temperatura oscila entre 30ºC e 40ºC, apresentando 

temperatura média anual de 20,6ºC. 

Apresenta umidade média relativa do ar em torno de 85% e índice 

pluviométrico anual em torno de 1.570mm. 

Devido à inexistência de dados, foi utilizada para a análise a carta solar 

da cidade de Blumenau, figura 15, devido a sua proximidade e semelhança 

com Pomerode. 

A partir da análise desta carta solar pode-se concluir que o período mais 

longo de incidência solar ocorre no verão sendo, portanto, no inverno que 

ocorre maior sombreamento. 

A implantação do Loteamento apresenta, de maneira geral, condições 

ideais para iluminação natural e não provocam grandes áreas de 

sombreamento, o que não causaria um impacto quanto ao seu entorno. 

O entorno do empreendimento não é prejudicado em termos de 

iluminação natural e insolação, pois as edificações mais próximas distam 

aproximadamente 50 metros do local.  
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6.9.2 Ventos Dominantes 

 

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

Pomerode um predomínio de ventos nordeste durante o verão, início de outono 

e final da primavera, predominância de ventos de sudoeste no outono e 

inverno, e vento leste na primavera e verão. A velocidade média dos ventos 

situa-se entre 1 e 2 m/s e, de acordo com a escala de Beaufort, a velocidade 

do vento é considerada fraca. 

Para a relação clima/conforto, de maneira geral pode-se identificar o 

vento nordeste como o mais agradável à ventilação, mesmo nas médias baixas 

de velocidade encontradas, e o vento sudoeste como o vento frio a ser barrado 

no inverno. Devido a característica climática úmida da cidade de Pomerode, é 

importante a presença de ventilação permanente nas edificações. 

No caso do Loteamento, sua implantação está disposta de modo que 

possibilita a ventilação natural entre as futuras edificações devido à dimensão 

dos lotes. 

A partir da análise das condições de ventilação natural também é 

possível avaliar a partir da implantação do empreendimento, que as edificações 

serão consideradas bem ventiladas já que não existem edifícios altos no 

entorno. 

Figura 15 - Carta Solar de Blumenau. 
 

. 
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6.9.3 Vegetação 

 

Segundo o Comitê do Itajaí (2010), o município de Pomerode está 

situado na região do Médio Vale. O gradiente altitudinal da Bacia do Itajaí varia 

entre 0 e 1.500 m em relação ao nível do mar. No local a ser instalado o 

Loteamento Residencial, a altitude gira em torno de 65 m acima do nível do 

mar. Esta condição estabelece a ocorrência de Floresta Ombrófila Densa 

Submontana, que segundo Sevegnani (2002), ocorre em altitudes entre 30 e 

400m. A Floresta Ombrófila Densa Submontana se caracteriza pela presença 

de árvores bem desenvolvidas sobre solos bem drenados e com boa 

fertilidade, além de serem ricas em epífitos. Apresenta aproximadamente 130 

espécies de árvores, 20 espécies de arbustos, 70 espécies de pteridófitas 

terrícolas e mais de cem espécies de epífitos (Sevegnani, 2002). Conforme 

Klein (1980) e Sevegnani (2002), as principais espécies arbóreas que atingem 

o dossel são: Sloanea guianensis, Alchornea triplinervia, Alchornea glandulosa, 

Ocotea catharinensis, Virola bicuhyba, Pterocarpus violaceus, Calyptranthes 

lucida, Guapira opposita, Matayba intermedia, Aspidosperma olivaceum, 

Aspidosperma parvifolium, Calyptrantes strigipes, Hieronyma alchorneoides, 

Talauma ovata, Cryptocarya aschersoniana, Cryptocarya moschata, Inga 

sessilis, Tapirira guianensis e Cedrela fissilis. Associadas a estas, no estrato 

inferior (sub bosque), são comuns Euterpe edulis, Garcinia gardneriana, 

Guarea macrophylla, Marlierea tomentosa, M. eugeniopsoides, Sorocea 

bonplandii, Ocotea laxa, Psychotria nuda, Psychotria suturella e Mollinedia 

shottiana, além de espécies de xaxins e palmeiras. 

Embora o município apresente a maior parte de seu território coberto por 

floresta nativa, ainda que em regeneração (Floresta Secundária), na área do 

empreendimento em questão, não há a presença de floresta. Verifica-se neste 

local apenas uma vegetação herbácea (classificada como pastagem) com 

alguns arbustos, composta por espécies nativas e exóticas (que não ocorrem 

naturalmente na região). Além deste uso de solo, observou-se um trecho de 

área aberta, sem nenhum uso, conforme ilustra as figuras 16, 17 e 18: 
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Figura 16 - Vista parcial da área onde projeta-se o loteamento. 

 

 

. 

Figura 17 - Vista parcial da área onde projeta-se o loteamento e 
de parte do fragmento florestal na AID. 

 

 

. 
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6.10. Bacia Hidrográfica e Drenagem Pluvial 

 

O empreendimento está localizado na região do Vale do Rio Itajaí no 

município de Pomerode, na Microbacia Vale do Selke Pequeno, que tem como 

o seu escoador principal de águas o rio do Testo, que deságua no Rio Itajaí-

Açu. Esta microbacia, portanto é contribuinte do sistema hídrico da bacia do 

Rio Itajaí-Açu, este que, por sua vez, encerra seu sistema de drenagem no 

Oceano Atlântico. A Microbacia Vale do Selke Pequeno possui uma área de 

drenagem de 18,91 km², conforme mostra figura 19.  

 

 

 

 

 

 

Figura 18 - Vista geral da vegetação herbácea registrada na ADA. 

 

 

. 



 
 

43 
 Loteamento Acácia - Estudo de Impacto de Vizinhança - Junho/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área e Perímetro 

 

A área e o perímetro da Microbacia Vale do Selke Pequeno seguem na 

tabela abaixo (tabela 12). 

Tabela 12 - Área e Perímetro 

 

 

Densidade de Drenagem 

 

A Densidade de Drenagem de um sistema hídrico é calculada dividindo-

se a extensão total dos cursos d’água que fazem parte da bacia pela área da 

mesma, obtendo-se então o valor da Densidade de Drenagem (Dd), que 

Microbacia Área Perímetro 
Vale do Selke Pequeno 18,91 km² 25,44 km 

Figura 19 - Sistema hídrico da área onde insere-se o empreendimento. 
 

. 
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expressa a capacidade do sistema em drenar o seu deflúvio, ou seja, a 

capacidade do sistema hídrico em escoar toda a água que passa ou é recebida 

pela bacia, como lençóis cursos d’água e água de chuvas. Os valores de 

classificação da densidade de drenagem podem ser expressos por estes 

valores apresentados na tabela 13: 

Tabela 13 - Densidade de drenagem segundo Crhistofoletti (1969 apud Silva et al. 
2003). 

BAIXA Menor que 7,5 km/km² 

MÉDIA Entre 7,5 e 10 km/km² 

ALTA Maior que 10 km/km² 

 

A classificação da Densidade de Drenagem indica entre outras 

características da bacia analisada, a facilidade ou dificuldade que a água tem 

de deixar o sistema de drenagem, ou a capacidade de armazenamento e 

duração deste armazenamento de água dentro do sistema hídrico analisado, 

fornecendo informações relativas sobre o solo e a geologia da área abrangida 

pela bacia, assim como a susceptibilidade da bacia em sofrer inundações em 

decorrência de precipitações intensas. A Densidade de drenagem indica um 

ambiente onde a infiltração da água nas rochas ou no solo é maior ou menor, 

no caso de uma formação rochosa pouco permeável o escoamento superficial 

vai ser maior e consequentemente o desgaste e esculturação dos canais 

permanentes será maior e mais suscetível a erosão, sendo indicado por um 

alto valor de Densidade de Drenagem. A densidade de drenagem calculada 

para a Microbacia Vale do Selke Pequeno foi apoiada na cartografia através do 

mapeamento de uso do solo do Estado de Santa Catarina e a hidrografia 

atualizada com as imagens do satélite SPOT 4, a partir da base cartográfica 

disponibilizada pela EPAGRI-SC na projeção UTM (Universal Transversa de 

Mercator) e datum de referência planimétrico, o SIRGAS 2000, conforme 

mostra a tabela 14. 

 

Tabela 14 - Densidade de Drenagem. 

Microbacias Extensão total dos Cursos 
d’água (km) 

Densidade de Drenagem (Dd) 
km/km² 

Vale do Selke Pequeno 44,43 2,34                                            
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A densidade de drenagem (Dd) encontrada para a Microbacia do Vale 

do Selke Pequeno foi de 2,34 Quilômetros por quilômetro quadrado, o que 

significa que esta microbacia drena 2,34 km para cada km² de área, sendo 

classificada conforme a tabela proposta por Christofoletti como baixa 

densidade de drenagem. Indicando, portanto que a área da microbacia é mais 

porosa, ou seja, a infiltração da água no solo é facilitada e o terreno apresenta 

uma declividade mais suave, com rampas longas e pouco declivosas, além de 

possuir uma tendência dos solos serem mais arenosos e ocorrerem rochas 

como arenitos, granitos e gnaisses. Portanto são menos suscetível a uma 

inundação devido a sua baixa capacidade de drenagem e grande capacidade 

de absorção das águas de chuvas. 

 

6.10.1 Manifestação da Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente - 

SEPLAN 

 

A Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente - SEPLAN emitiu 

certidão atestando que o local onde será implantado o Loteamento Acácia não 

está sujeito à inundação ou alagamento, conforme anexo II. 

 

6.11. Normas Jurídicas Federais, Estaduais e Municipais Incidentes 

 

De acordo com a Lei Complementar Municipal vigente n° 162/08 (Código 

Urbanístico), sendo esta parte integrante do Plano Diretor do Município de 

Pomerode, os empreendimentos habitacionais horizontais com área superior a 

20.000 m² (vinte mil metros quadrados) ou com mais de 50 (cinquenta) frações 

destinadas a unidades habitacionais, são considerados empreendimentos de 

impacto. 

Considerando então a instalação do Loteamento Acácia, cuja área a ser 

utilizada totalizará 25.705,50 m², o mesmo passa a ser enquadrado como um 
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empreendimento de impacto, e portanto, deve apresentar o Estudo de Impacto 

de Vizinhança - EIV. 

Da perspectiva de localização, o Loteamento Acácia está inserido na 

Macrozona Urbana de Qualificação - MUQ. De acordo com Artigo 28 desta 

mesma Lei Complementar, a Macrozona Urbana de Qualificação - MUQ 

apresenta: 

"maior parte da área localizada no perímetro urbano, marcada pela ocupação humana 
menos densa e diversificada que a presente na Macrozona de Consolidação - 
MUCON”. (Lei Complementar 162/08) 
 

Quanto aos seus objetivos mínimos, estes se encontram explanados no 

item 4.1 deste estudo. 

Em relação ao sistema viário a ser utilizado pelos futuros residentes do 

referido empreendimento, a área de implantação do Loteamento Acácia terá 

acesso à Rua dos Atiradores, via esta classificada como "Arterial", conforme 

anexo II - Mapa Sistema Viário, da Lei Complementar 162/08. Onde também 

define, Inciso II Artigo 63, que as vias arteriais "são vias com a função de 

conduzir o tráfego nos percursos de maior distância internamente à área 

urbana do município". 

 

7. IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS 

 

Para compor a avaliação dos possíveis impactos gerados pelo 

Loteamento Acácia realizou-se uma simulação da implantação/operação deste 

empreendimento sobre o contexto socioambiental das Áreas de Influência. 

A seguir descreve-se a metodologia de descrição das interferências 

deste empreendimento (impactos socioambientais) e de suas consequências 

nas interações com os elementos conjunturais (físicos, bióticos e 

socioeconômicos) da paisagem onde pretende ser inserido. Nos itens 

seguintes são listados TODOS os potenciais impactos gerados pela 

implantação/operação do empreendimento, assim como uma enunciação de 
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medidas a serem implantadas visando atenuar (mitigar) e/ou compensar tais 

interferências. 

 

7.1. Metodologia 

 

A definição de impacto ambiental adotada neste trabalho é a 

preconizada na 1ª Normativa Legal do Conselho Nacional de Meio Ambiente 

(CONAMA), a Resolução CONAMA Nº 001/1986. Neste diploma legal, impacto 

ambiental corresponde a “qualquer alteração das propriedades físicas, 

químicas e biológicas no meio ambiente, causada por qualquer forma de 

matéria ou energia resultante das atividades humanas que, direta ou 

indiretamente, afetam a saúde, a segurança e o bem estar da população; as 

atividades sociais e econômicas; a biota; as condições estéticas e sanitárias do 

meio ambiente; a qualidade dos recursos ambientais” (CONAMA, 1986). 

A Metodologia de avaliação dos possíveis impactos deste 

empreendimento é dividida em três etapas: (A) descrição dos impactos; (B) 

avaliação/classificação dos impactos segundo os quatro parâmetros de análise; 

e, (C) indicação sucinta de medidas socioambientais a serem implantadas 

visando atenuar (mitigar) e/ou compensar tais interferências.  

Cada impacto foi identificado, titulado, descrito e caracterizado através 

de quatro (4) atributos, permitindo a realização de análises dimensionais e 

temporais necessárias à compreensão das consequências da inserção do 

empreendimento (na área de influência), assim como estabelecer indicativos de 

ações de mitigação ou compensação. Os atributos para a avaliação dos 

impactos são: 

 Quanto à Fase de Ocorrência (Planejamento, Construção e 

Operação);  

 Quanto à Natureza (Positiva, Negativa ou Indeterminada); 

 Quanto à Duração (Temporária, Permanente, Cíclica e 

Recorrente); 
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 Quanto à Magnitude de Importância (Pequena, Média e Grande). 

A partir da análise dos diagnósticos realizados pela equipe técnica na 

área de influência do empreendimento é possível definir os impactos 

socioambientais decorrentes da implantação do empreendimento assim como 

possíveis interferências sobre a vizinhança. 

 

7.2. Identificação dos Impactos Durante a Obra 

 

7.2.1 Geração de Focos Erosivos 

 

Descrição 

A ausência de cobertura vegetal, apenas algumas herbáceas, 

possibilitou o surgimento de pequenas vossorocas ao longo do terreno assim 

como alguns pontos de erosão menos intensos. 

Além destes problemas físicos do solo causados pela falta de 

vegetação, o próprio relevo possui uma inclinação maior que acaba facilitando 

a erosão. 

Com o objetivo de nivelar o terreno e melhorar as possibilidades do 

projeto Hidrossanitário do Loteamento, foi desenvolvido o projeto de 

terraplanagem, conforme anexo XVIII, sendo que o memorial de cálculo resulta 

nos seguintes volumes: 

• Corte – 13.030,75m³  

• Aterro – 13.720,51m³ 

O projeto de terraplanagem foi desenvolvido pelo Eng. Civil Roger Isleb 

– CREA/SC 45162-1, de Timbó, SC – sendo que até o presente momento não 

há definição da empresa que executará os serviços. O mesmo se aterá em 

deixar a área da Rua A mais baixa em relação aos lotes, com o objetivo de 

jogar para frente dos lotes a tubulação hidrossanitária a ser instalada. 
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Este processo de terraplanagem se faz necessário, porém deve ser 

executado com medidas cautelares, descritas ao final deste texto, a fim de 

evitar a geração de maiores focos erosivos. 

Em relação aos moradores confrontantes com o local proposto para o 

loteamento, Rua Alberto Siewerdt, o processo de terraplanagem não irá 

oferecer nenhum risco, devido a maior movimentação ocorrer no outro lado do 

terreno e também já possuir um talude revegetado com gramíneas que 

auxiliam na estabilização do solo neste lado, e qual irá receber melhoramentos 

em seu sistema de drenagem, meia calha, que direcionará toda a água 

proveniente do loteamento para a frente do terreno, não impactando os lotes 

vizinhos. 

As principais alterações do meio físico decorrentes das atividades de 

terraplanagem são:  

 Erosão pela água; 

 Escorregamento de detritos; 

 Deposição de sedimentos\partículas; 

 Movimentação de águas de subsuperfície; 

 Alteração do perfil topográfico; 

 Mobilização de terras (perda de volumes locais); 

 Modificação temporária da permeabilidade do solo. 

 

Classificação 

Classificação do Impacto: Negativo 

Duração: Temporário 

Magnitude: Média 
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Medidas a Serem Adotadas 

 Realização das atividades de terraplanagem nos períodos de menor 

pluviosidade, com adoção de medidas preventivas de controle de focos 

erosivos e carreamento do solo; 

 Acompanhamento do serviço de terraplanagem por profissional 

especializado, a fim de orientar a execução do mesmo; 

 Respeitar a inclinação correta das áreas a serem cortadas e aterradas 

(Corte 45° e aterro 45°); 

 Recuperação de danos nas vias do entorno, caso se faça necessário; 

 Revestimento com gramíneas na área afetada pelo processo de 

terraplanagem. 

 

7.2.2 Geração de Resíduo Resultante da Obra e do Processo de 

Terraplanagem 

 

Descrição 

Em relação aos resíduos Classe II gerados na construção da 

infraestrutura do loteamento, os mesmos serão depositados em aterro sanitário 

licenciado para descarte deste tipo de resíduo. Dentre eles se destacam os 

resíduos resultantes da raspagem superficial do solo (contendo vegetação, 

pedregulho, etc), e demais entulhos gerados na implantação da infraestrutura 

do loteamento. 

Referente aos resíduos gerados no processo de terraplanagem, 

composto por 1.200 m³ de solo proveniente da raspagem para a limpeza do 

terreno, os mesmos serão depositados em local devidamente licenciado para 

receber este tipo de material. 

 

Classificação 

Classificação do Impacto: Negativo 
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Duração: Temporário 

Magnitude: Pequena 

 

Medidas a Serem Adotadas 

 Atendimento à Lei Municipal n° 2204, de 15/12/2009, que dispõe sobre a 

obrigatoriedade da irrigação dos logradouros públicos não 

pavimentados, quando da circulação de caminhões de forma habitual e 

permanente, pelas empresas que fazem transporte de entulho, saibro, 

brita, barro, areia e similares e dá outras providências. 

 

7.2.3 Aumento do Fluxo dos Veículos Envolvidos 

 

Descrição 

Durante a fase de execução da obra a movimentação de veículos será 

constante, sendo que o fluxo de veículos está diretamente vinculado às etapas 

da construção que serão executadas. 

Pode-se afirmar que esse fluxo de veículos será maior nas seguintes 

etapas: 

• Na movimentação dos caminhões envolvidos na terraplanagem; 

• No recebimento de peças para instalação da rede de água e esgoto; 

• No recebimento de peças para instalação da rede elétrica. 

Além das etapas construtivas acima descritas, ainda acontecerá o 

movimento de veículos dos empregados que trabalharão nas instalações do 

empreendimento, porém, esse fluxo será pequeno e temporário. 

 

Classificação 

Classificação do Impacto: Negativo 

Duração: Temporário 
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Magnitude: Pequena 

 

Medidas a Serem Adotadas 

 Instalação de avisos sobre a obra indicando a circulação de veículos de 

transporte pesado; 

 Instrução aos funcionários sobre a boa condução dos veículos e a 

obediência à sinalização vigente na área; 

 Atendimento à Lei Municipal n° 2204, de 15/12/2009, que dispõe sobre a 

obrigatoriedade da irrigação dos logradouros públicos não 

pavimentados, quando da circulação de caminhões de forma habitual e 

permanente, pelas empresas que fazem transporte de entulho, saibro, 

brita, barro, areia e similares e dá outras providências. 

 

7.2.4 Geração de Incômodo a Vizinhança Direta 

 

Descrição 

Durante as obras, período em que ocorrerá a geração de ruídos, 

provenientes dos equipamentos utilizados em obra, a vizinhança direta do 

empreendimento localizada no Lado Ímpar da Rua Alberto Siewerdt e também 

Lado Par da Rua dos Atiradores (frente do empreendimento) poderá vir se 

sentir incomodada. Porém este impacto é passível de mitigação através das 

medidas citadas a seguir. 

 

Classificação 

Classificação do Impacto: Negativo 

Duração: Temporário 

Magnitude: Pequena 

Medidas a Serem Adotadas 
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 Criação de canais de comunicação entre o empreendedor e vizinhança 

direta, de modo que todas as ações previstas na etapa construtiva do 

empreendimento sejam transparentes e de pleno conhecimento desta 

população, ressaltando que este impacto possuirá uma curta duração; 

 Aplicação das medidas mitigadoras descritas, referente aos impactos 

contribuintes para a geração deste (aumento do fluxo de veículos, 

geração de ruídos). 

 

7.3. Identificação dos Impactos Após a Conclusão da Obra 

 

7.3.1 Aumento de Veículos 

 

Descrição 

Considerando que cada família que habitará o Loteamento Acácia 

possuirá 01 veículo, é esperado um aumento de 33 veículos na localidade, 

ocupando o sistema viário da mesma. 

 

Classificação 

Classificação do Impacto: Negativo 

Duração: Permanente 

Magnitude: Pequena 

 

 

 

Medidas a Serem Adotadas 

 Instalação placas indicativas de velocidade e demais orientações de 

trânsito na localidade. 
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7.3.2 Aumento da Demanda de Serviços Públicos 

 

Aumento da Demanda de Saúde e Educação 

 

Descrição 

Considerando que cada lote que compõe o Loteamento Acácia possuirá 

05 pessoas, totalizando em 165 novos moradores, é esperado um aumento de 

165 pessoas na unidade de saúde e estimado um aumento de 66 pessoas nas 

unidades de educação, unidade infantil e de ensino fundamental. 

De acordo com a Secretária de Educação e Formação Empreendedora – 

SED, através de Declaração (Anexo III), informa que a "Escola de Educação 

Básica Noemi Vieira de Campos Schroeder” tem condições de atender um 

possível aumento na demanda pela Educação Fundamental, e a unidade de 

Educação Infantil Waltrud Siewerdt não possui vagas no momento, porém há 

possibilidade de atendimento assim que ocorrer a instalação do novo centro de 

educação infantil no Testo Central. 

Já a Secretária de Saúde, informa (Anexo IV) que a Unidade de Saúde 

da Família Dr. Horst Bernhardt, está com população acima do recomendado 

pelo Ministério da Saúde, encontrando-se atualmente sobrecarregada. Porém 

serão atendidos todos os 165 moradores, que vierem a necessitar. 

 

Classificação 

Classificação do Impacto: Negativo 

Duração: Permanente 

Magnitude: Média 
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Aumento da Demanda de Transporte Público 

 

Descrição     

É esperado um aumento de 165 pessoas que poderão vir a utilizar do 

transporte público da localidade, porém esta demanda tende a ser diminuída 

conforme o aumento no número de veículos junto ao loteamento, estimando 

que moradores que possuírem veículo próprio, tenderão a utilizar menos deste 

serviço público. 

De acordo com a Declaração recebida do Sr. Peter Stephan Volkmann, 

representante da Empresa de Transporte Coletivo Volkmann Ltda, anexo V, 

verificamos que as linhas de ônibus que atendem a região do empreendimento 

em questão, não estão com sua capacidade máxima preenchida, encontrando-

se, portanto, aptas a atender um possível acréscimo na demanda por 

transporte público. 

E caso venha ocorrer uma super lotação nos ônibus devido ao aumento 

da população, as linhas poderão ser ampliadas, bem como a quantidade de 

ônibus que circulam pelos principais trajetos. 

 

Classificação 

Classificação do Impacto: Negativo 

Duração: Permanente 

Magnitude: Média 
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Aumento da Demanda de Saneamento e Drenagem 

 

Descrição 

A implantação do loteamento em questão demandará de saneamento 

básico. 

Porém, de acordo com a declaração emitida pelo Serviço Autônomo 

Municipal de Água e Esgoto – SAMAE – a localidade é desprovida de rede 

coletora de esgotos, sendo neste caso necessário, que o empreendimento 

instale sistemas individuais de tratamento de efluentes (fossa/filtro), 

dimensionados de acordo com o número de contribuintes e o tipo de atividade 

que será realizada. Vale ressaltar que nos projetos técnicos elaborados para o 

empreendimento em estudo, foi prevista a instalação de fossa séptica e filtro 

anaeróbico, visando o tratamento dos efluentes sanitários gerados no 

empreendimento, os quais após tratados passam pela tubulação de rede de 

esgoto do loteamento e são direcionados para a rede de drenagem da Rua dos 

Atiradores, conforme anexo XII.  

Apesar do projeto considerar 5 habitantes por lote, não haverá 

problemas se aumentar o número de habitantes, devido a vazão projetada 

suportar até 7 l/s, sendo que considerando os 5 habitantes, será utilizado 

apenas 0,84 l/s. 

Referente à drenagem pluvial, a Rua dos Atiradores possui rede de 

drenagem pluvial, sendo que o empreendedor optou por direcionar suas águas 

captadas para a mesma. Projeto segue no anexo XIV. 

Já para o abastecimento de água, o Samae declarou que o 

empreendimento será atendido parcialmente, devido o posicionamento 

geográfico desfavorável. Sugeriu-se que o loteador instale um sistema de 

pressurização própria, com reserva mínima de 25.000 m³. Conforme projeto 

que segue no anexo XIII. 
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Classificação 

Classificação do Impacto: Negativo 

Duração: Permanente 

Magnitude: Média 

 

Geração de Resíduos 

 

Descrição 

A implantação do loteamento acarretará numa maior geração de 

resíduos. 

Resíduos sólidos orgânicos – consiste dos resíduos de higiene pessoal e 

restos de alimentos, estimado em 1.782 kg/mês (165 pessoas X 10,8 kg/mês), 

que serão coletados pelo SAMAE. Em conformidade com o Padrão de 

Incomodidade classificado de “Incômodo I”. 

Resíduos sólidos recicláveis – haverá geração principalmente de papéis, 

papelão e plásticos, estimada em 297 kg/mês (165 pessoas X 1,8 kg/mês), os 

quais também serão coletados pelo SAMAE. Em conformidade com o Padrão 

de Incomodidade “Incômodo I”. 

Resíduos gasosos – não haverá geração. 

De acordo com a declaração emitida pelo Serviço Autônomo Municipal 

de Água e Esgoto – SAMAE, anexo VIII, o empreendimento será contemplado 

com a Coleta de Resíduos Sólidos e Seletiva, visto que os resíduos a serem 

gerados no empreendimento serão resíduos domésticos, não caracterizando 

nenhum resíduo industrial ou com potencial perigoso. 

 

Classificação 

Classificação do Impacto: Negativo 

Duração: Permanente 



 
 

58 
 Loteamento Acácia - Estudo de Impacto de Vizinhança - Junho/2016 

Magnitude: Média 

 

7.3.3 Pressão sobre o Fornecimento de Energia 

 

Descrição 

Quanto ao aumento no consumo de energia elétrica, a CELESC 

declarou que possui condições de atender as demandas geradas pela 

ampliação do Loteamento Acácia, conforme anexo IX. 

O projeto elaborado para o empreendimento segue no anexo XV. 

 

Classificação 

• Classificação do impacto: Negativo 

• Duração: Permanente 

• Magnitude: Pequena 

 

7.3.4 Geração de Ruídos 

 

Descrição 

Durante o período de execução de obras serão gerados alguns 

transtornos à população residente no entorno do empreendimento. A principal 

interferência que poderá ser percebida pelos moradores residentes na AID é a 

elevação dos ruídos. 

Os possíveis transtornos (ruídos) de maior magnitude são provenientes 

do fluxo de caminhões e máquinas (retroescavadeiras) utilizadas no transporte 

e deslocamento dos materiais relacionados com as obras do Loteamento. 

Durante a operação é previsto o incremento de 165 moradores na localidade. 

Diante disto, o aumento do fluxo de veículos no local também poderá gerar 

transtornos à população da AID. 
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Considerando a Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente – 

CONAMA Nº 001/1990, que descreve as diretrizes, padrões e critérios para a 

emissão de ruídos, em decorrência de qualquer atividade industrial, comercial, 

social ou recreativa, inclusive as de propaganda política, no interesse da saúde 

e do sossego público, e consequentemente a Lei Complementar 162/08, a área 

do empreendimento é classificada como Macrozona Urbana Qualificada, por 

estar inserida em área urbana menos densa que a Macrozona de 

Consolidação, sendo então os níveis de critério de avaliação (NCA) desta área, 

de 45 dB (A) para o período diurno e 40 dB (A) para o noturno.  

 É válido ressaltar que os níveis elevados de ruído possuem como 

característica o imediatismo, pois ocorrem durante o funcionamento 

descontínuo dos equipamentos geradores.  

 

Classificação 

Classificação do Impacto: Negativo 

Duração: Temporário/Permanente 

Magnitude: Pequena 

 

Medidas a Serem Adotadas 

 Operação dos veículos e equipamentos somente em horário comercial; 

 Instrução aos funcionários sobre a boa condução dos veículos e 

equipamentos a fim de evitar ruídos desnecessários. 

 

7.3.5 Alteração do Padrão de Insolação e Sombreamento do Entorno 

 

Descrição 
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A partir da análise das condições de insolação e sombreamento, com a 

inserção do loteamento, pode-se concluir que o empreendimento em questão 

não influência nas edificações vizinhas do entorno imediato. 

As edificações que lá futuramente serão construídas deverão respeitar 

os recuos e afastamentos pré-estabelecidos no Plano Diretor de acordo com o 

zoneamento em qual encontra-se inserido. 

 

Classificação 

• Classificação do impacto: Neutro 

• Duração: - 

• Magnitude: - 

 

7.3.6 Modificação do Ambiente Paisagístico 

 

Descrição 

É possível afirmar que a cidade é um objeto inacabado, onde sempre 

haverá constantes mudanças, sejam por razões sociais, econômicas ou 

políticas. O responsável por essa dinâmica é a população, que vai recriando 

espaços de acordo com as suas necessidades. 

A cidade de Pomerode possui como principal fator delimitador de 

espaços suas condições ambientais como a topografia acidentada, a qual 

distribui a cidade ao longo de um vale, assim como a presença de muitos 

cursos d´água em toda a extensão do município. Outro limitador da cidade é o 

Rio do Testo, principalmente na área central do município.  

O chamado contorno leste, que engloba a Rua dos Atiradores, apresenta 

características de local de passagem, com poucas edificações comerciais e 

maior concentração residencial. A porção inicial da Rua dos Atiradores 

apresenta muitas edificações industriais, resultado deste contorno leste auxiliar 

no escoamento de mercadorias no sentido norte-sul do município. 
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A área de implantação do Loteamento apresenta características 

propícias para esta utilização por se tratar de uma grande área de pastagem. O 

tipo de solo do local é favorável para a utilização residencial. A implantação 

valoriza ainda mais a percepção dos morros e paisagem que delimitam a 

cidade e valoriza a região, atraindo novos moradores. 

 

Classificação 

Classificação do Impacto: Positivo 

Duração: Permanente 

Magnitude: Pequena 

 

7.3.7 Geração de Empregos Temporários 

 

Descrição 

A implantação do Loteamento Acácia aumentará a geração de empregos 

temporários diretos no município de Pomerode. É estimada a contratação de 

15 funcionários para trabalhar durante a fase de obras. Dentre estes 

funcionários, pode se destacar operadores de maquinário na etapa de 

terraplanagem, responsáveis pelas instalações hidrossanitárias e elétricas, e 

também pelo estaqueamento e definição dos lotes. 

 Devido se tratar de um Loteamento de médio porte e que as obras 

perdurarão por um médio período, este impacto possui média magnitude. 

 

Classificação 

Classificação do Impacto: Positivo 

Duração: Permanente 

Magnitude: Média 

 



 
 

62 
 Loteamento Acácia - Estudo de Impacto de Vizinhança - Junho/2016 

 

 

7.3.8 Dinamização do Setor Econômico 

 

Descrição 

Devido à inserção do empreendimento em local com características 

expansivas, o mesmo favorece a ocupação de um vazio urbano, que possui 

infraestrutura, e auxilia na complementação da economia do mesmo e local, 

com geração de novas moradias e possibilidade de inserção de novos 

estabelecimentos comerciais. 

 

Classificação 

• Classificação do impacto: Positivo 

• Duração: Permanente 

• Magnitude: Pequena 

 

7.3.9 Valorização Imobiliária 

 

Descrição 

A implantação do Loteamento Acácia gera expectativas de 

desenvolvimento para a população, ocasionando aquecimento do setor 

imobiliário. Acreditamos que este fator pode gerar a valorização dos imóveis no 

entorno do empreendimento, destacando aquele trecho para a vinda de novos 

empreendimentos e indústrias, seguindo assim o objetivo desta macrozona. 

 

Classificação 

• Classificação do impacto: Positivo 
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• Duração: Permanente 

• Magnitude: Média 

 

7.3.10 Aumento da Demanda por Bens e Serviços, da Renda Local e da 

Arrecadação Pública 

 

Descrição 

A implantação e a operação do Loteamento estão associadas, em médio 

prazo, com incremento de outras obras de infraestrutura (como transporte 

público, serviços de saúde, saneamento básico, pavimentação, sistema de 

drenagens, serviços de comunicação e distribuição de energia, entre outros) e 

podem atrair moradores ou investimentos para esta localidade, promovendo 

indiretamente aumento da circulação de bens e serviços.  

A implantação do Loteamento poderá promover um incremento na renda 

local e um aumento na arrecadação pública com a prestação de outros 

serviços associados às atividades deste empreendimento (como o 

fornecimento de materiais de construção e alimentação aos funcionários da 

obra). Na fase de construção aumentará a arrecadação de impostos e tributos 

municipais (como o ISS), sobre as prestações de serviço associadas ao 

referido empreendimento. 

 

Classificação 

Classificação do impacto: Positivo 

• Duração: Permanente 

• Magnitude: Pequena 
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8. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Ao longo da construção e operação deste empreendimento foram 

identificados 17 (dezessete) impactos, sendo 5 (cinco) de natureza positiva, 1 

(um) de natureza neutra e 11 (onze) de natureza negativa, distribuídos da 

seguinte forma: 4 (quatro) durante a execução da obra e 13 (treze) após a 

execução da obra. 

Os impactos positivos somente foram percebidos após a execução da 

obra, já os negativos foram registrados nas duas etapas.  

Todos os impactos apresentaram pequena e média magnitude, não 

sendo registrado impacto de grande magnitude.   

Este estudo de impacto de vizinhança da implantação do Loteamento 

Acácia, que considerou sua inserção na vizinhança e a avaliação dos impactos 

decorrentes, aponta a sua viabilidade, uma vez que os impactos negativos 

identificados são passíveis de mitigação e/ou controle. 

Trata-se da ampliação de unidades residenciais, em uma área que pode 

ser considerada ainda um vazio urbano da cidade.  

Apesar de haver impactos ambientais, considerados negativos, sendo 

alguns de baixa magnitude, o projeto contempla a implantação de medidas 

mitigadoras para cada um dos mesmos. 

Assim, considerando que o perfil de implantação respeitará as normas e 

limites urbanos definidos para sua área de inserção, a implantação do 

Loteamento Acácia irá ao encontro do Plano Diretor do Município, no sentido 

de contribuir para a afirmação do proposto para a região, se tornando assim 

viável. 
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