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1. APRESENTAÇÃO 
 

O Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) é considerado um instrumento de 

política urbana previsto pelo Estatuto da Cidade (Lei Federal Nº 10.257 de 2001). 
Tem como objetivo regularizar os procedimentos que o empreendedor e órgãos 

públicos irão providenciar no decorrer da obra, bem como democratizar a tomada 

de decisão sobre os grandes empreendimentos das cidades, sugerindo 

adequações e melhorias no projeto. Conforme o Art 250 da Lei Complementar 

162/2008, o EIV visa contemplar os impactos positivos e negativos do 

empreendimento a ser instalado, analisando os seguintes itens:  

 Crescimento populacional; 

 Equipamentos urbanos; 

 Valorização imobiliária; 

 Uso e ocupação do solo; 

 Tráfego e transporte público; 

 Patrimônio cultural. 

O EIV traz de forma clara e objetiva a viabilidade do empreendimento, 
através de informações retiradas in loco, como também a pesquisa e levantamento 

de dados do município. 

Este estudo apresenta diversas informações técnicas referente à 
identificação e avaliação do empreendimento, medidas mitigadoras e 

compensatórias, permitindo uma análise das condições que existiam antes do 

empreendimento e após sua execução.  

O EIV tem como intuito a elaboração de um diagnóstico que analisa a área 

de influência direta e indireta do empreendimento, a fim de detectar prováveis 

interferências nessas áreas.  

O referido estudo de impacto de vizinhança foi realizado para subsidiar a 

aprovação da obra junto à comunidade Pomerodense, visto que após a sua 

conclusão, o Estudo passará por audiência pública, de caráter informativo e 

consultivo para com a população, e mediante a sua aprovação, será dado início a 

implantação do loteamento. 
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1.1 Identificação do empreendedor  

 

Nome empresarial: Impactos Empreendimentos Imobiliários Ltda. 

CNPJ: 12.304.243/0001-00 
Endereço: Rua Jerusalém, nº 1136, Bairro Centro  

CEP – 89.107-000, Pomerode / SC 
 

1.2 Identificação do empreendimento  

 

Nome: Loteamento Eco Garden Residence 

Endereço: Rua Jorge Koch e Rua Teresa Rusch, Bairro Testo Central  

CEP – 89.107-000, Pomerode / SC 

Matrícula Imobiliária n⁰ 8.160, livro 2 - Registro de Imóveis Bel. Christian Beurlen 

Zoneamento: MUQ – Macrozona Urbana de Qualificação 

Área total terreno: 44.078,52m² 
Coordenadas Geográficas: Latitude 26º48’34,42” Sul e Longitude 49º09’18,17” 

Oeste 
 

2. JUSTIFICATIVA DO EMPREENDIMENTO  
 

A ocupação urbana desordenada sempre foi notória na evolução da 

sociedade. O avanço da fronteira urbana se estende por áreas, muitas vezes 

impróprias acelerando e intensificando desta forma a degradação do ambiente 

natural pré-existente. 

Na maioria das vezes estas ocupações são ilegais, devido a desvalorização 

da área e falta de áreas apropriadas para residências, transformando tal ocupação 

num problema tanto social quanto ambiental. 

Pomerode vem apresentando um crescimento populacional na área urbana 

a cada ano, devido a ótima qualidade de vida encontrada na cidade e boas 
oportunidades de trabalho nos diferentes ramos da economia. Para atender a 

população e manter a qualidade de vida torna-se necessário a execução de áreas 

para moradias no município, em busca de alternativas para a população. 

Para manter a qualidade de moradias é de extrema importância a 

elaboração e execução de projetos que tenham os cuidados para com o meio 
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ambiente, evitando assim a geração de riscos e periferias, como também a 

manutenção dos recursos naturais. 

Tendo em vista que no município de Pomerode há execução de vários 

empreendimentos imobiliários, distribuídos por toda a cidade, desde bairros mais 
próximos ao centro como aqueles mais distantes, há empreendimentos que 

contemplam todas as classes sociais.        

Conforme documento Intitulado “Projeto Pomerode 2020” (Prefeitura 

Municipal de Pomerode, 2007), o mesmo concentra-se em ações de interesse da 

sociedade pomerodense, sendo que o desenvolvimento do município deve ser 

sustentável no sentido de atender às necessidades das gerações presentes sem 

comprometer o bem estar das gerações futuras, além de promover a equidade 

entre pessoas. 

Desde modo, o presente estudo juntamente com todos os outros estudos 

envolvidos no projeto, realizou uma abordagem interativa entre os elementos 

físicos, biológicos e socioeconômicos, levantamento de dados da área objeto e no 
seu entorno, assim como a previsão de impactos gerados resultante de sua 

implantação. 

A justificativa de implantação do loteamento considera a análise do mercado 

imobiliário regional, que obteve grande crescimento demográfico e 

socioeconômico. Consiste em atender a demanda inicial do município de 

Pomerode, bem como os municípios vizinhos. 
  

3. CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 
 

3.1 Localização e caracterização da área 
 

O município de Pomerode comportará o Loteamento objeto deste estudo. 

Tal município está localizado na Mesorregião do Vale do Itajaí e na Microrregião de 

Blumenau. Se estende por 215,9km² e conta com aproximadamente 30 mil 
habitantes. Vizinho dos municípios de Rio dos Cedros, Timbó, Massaranduba, 

Blumenau e Jaraguá do Sul. As coordenadas geográficas do município são: 

Latitude 26º44’27” Sul e Longitude 49º10’33” Oeste.  A figura 1 mostra a 

localização do município no estado de Santa Catarina: 
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Figura 1: Localização de Pomerode em Santa Catarina 

 

Já o imóvel objeto deste estudo, onde será implantado o Loteamento Eco 

Garden está inserido na esquina das Ruas Jorge Koch e Teresa Rusch, no Bairro 

Testo Central, com coordenadas geográficas: Latitude 26º48’34,42” Sul e 

Longitude 49º09’18,17” Oeste, conforme figura 2. 

 
Figura 2: Em destaque, área do imóvel. Fonte: Google Earth, adaptação autores. 
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O imóvel encontra-se matriculado sob o número 8.160 (anexo 2), no Registro 

de Imóveis de Pomerode, contendo uma área de 44.078,52m², com as seguintes 

descrições: Um terreno situado nesta cidade, à Rua Jorge Koch esquina com a 

Rua Tereza Rusch, em Testo Central, fazendo frente (a Oeste) e cinco (5) linhas, 

sendo a partir do lado direito: a primeira de 19,25m com o lado par da Rua Teresa 
Rusch, a segunda em linha curva de 10,65m, a terceira de 70,51m, a quarta de 

40,00m, estas três últimas linhas com terras de Edson Volkamnn e Wilson 

Volkmann, e a quinta de 45,00m com o lado ímpar da Rua Jorge Koch; limitando-se 

nos fundos em 140,88m com terras de Wilson Glatz e sua esposa, Tânia Ewald 

Glatz; extremando pelo lado direito em 333,65m com terras de Maria Marlise da 

Silva e seu marido Antônio da Silva; e pelo lado esquerdo em 322,67m com terras 
de Administradora de Bens Cláudia Ltda. Estes são os dados da Matrícula 

Imobiliária atualizada na AV. 18-8160 de fevereiro de 2017. 

 

Na área do loteamento não existe coleta de esgoto, por esse motivo deverão 

ser instaladas fossas e filtros em cada residência, conforme projeto complementar. 

No mapa de esgoto sanitário e drenagem elaborado pela empresa Cidade Planos 
Consultoria Ltda., parte integrante de um diagnóstico realizado para o município de 

Pomerode no ano de 2007 (anexo 5), não apresenta áreas de coleta de esgoto 

(troncos principais de coleta e Estação de Tratamento), nem de drenagem nas 

proximidades do imóvel em questão. A figura 3 mostra uma boca de lobo na Rua 

Teresa Rusch, identificando a existência de drenagem pluvial local. Projeto de rede 

de drenagem e esgoto a serem implantados no loteamento seguem anexo a este 

estudo. 
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Figura 3: Drenagem pluvial verificada na Rua Teresa Rusch. Fonte: Autores. 

 

Quanto a rede de luz e telefonia no entorno do empreendimento, pode-se 
verificar por meio das figuras 4 e 5 a existência destes. 
 

 
Figura 4: Rua Teresa Rusch, em destaque a fiação de energia e telefonia. Fonte: Autores. 
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Figura 5: Ruas Teresa Rusch e Jorge Koch. Fonte: Autores. 

 

Na figura 6, nota-se em azul escuro a delimitação da área com abastecimento 

de água e em azul claro a hidrografia presente. Nota-se que o empreendimento 

(em vermelho) encontra-se parcialmente inserido na área delimitada. 
 

 
Figura 6: Em azul escuro, delimitação da área de abastecimento de água. Fonte: Plano Diretor de 

Pomerode, 2007 – Mapa 09. 
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3.2 Descrição do empreendimento 

 

O Loteamento (Figura 7) possui uma área total de 44.078,52m², que 

comportará um total de 45 lotes residenciais, e uma área remanescente. 
Caracterizar-se-á como loteamento de médio padrão; e os futuros proprietários 

deverão seguir algumas exigências básicas de construção, como: padronização de 

calçadas, exigência de árvores nos lotes, limite de pavimentos, entre outros. 

 

 
Figura 7: Implantação do Empreendimento (projeto anexo). 

 

Serão mantidas Áreas Verdes e Remanescentes Florestais, quais compõe 

da área de cobertura florestal mínima exigida em lei quando há supressão de 

vegetação. Além disso serão implantadas Áreas de Interesse Social, Equipamentos 

Urbanos, bem como o arruamento, conforme tabela 1.  

Destaca-se que o imóvel sofreu recentemente uma atualização de medidas. 

Ou seja, área do imóvel que era de 44.062,20 m² sofreu um acréscimo de 16,32m², 

totalizando 44.078,52 m², conforme já averbado sob matrícula imobiliária nº 8.160 

(AV 17-8.160), em fevereiro de 2017 (anexo 2). 
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Tabela 1: Quadro Geral de Áreas. Fonte: Autores 
QUADRO GERAL DE ÁREAS 

Descrição Área Porcentagem 

Área Total 44.078,52m² 100% 
Área Verde 4.407,85m² 10,00% 

Remanescente Florestal 4.602,13m² 10,44% 

Área de Equipamentos Urbanos 2.204,63m² 5,00% 

Área de Interesse Social 1.102,31m² 2,50% 

Arruamento 

Leito 

Passeio Público 

6.958,73m² 15,78% 

4.518,61m² - 

2.440,12m - 

Lotes 45 + Remanescente 24.802,87m² 56,28% 
 

Área de intervenção 
(Área total) – (Área Verde | Remanescente Florestal | 
Área de Preservação Permanente) 

35.068,54 79,56% 

 

Tabela 2: Quadro de área dos lotes. Fonte: Autores 

LOTE ÁREA 
1 2.392,12m² 

2 ao 6 450,00m² 

7 473,30m² 

8 ao 21 450,00m² 

22 451,32m² 

23 e 24 450,00m² 

25 451,34m² 

F26 ao 28 450,00m² 

29 462,81m² 

30 ao 44 450,00m² 

45 590,95m² 

Remanescente 2.431,03m² 

Total 45 lotes 24.802,87m² 
 

Quanto ao material resultante da movimentação de terra, o mesmo será 
encaminhado para bota-fora da empresa contratada para o serviço de 

terraplanagem e limpeza do terreno. Tal bota-fora está instalado na rua Ernst 
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Klemann, no município de Pomerode e encontra-se devidamente licenciado pela 

FATMA, conforme documentos anexos (anexo 21). 

Os resíduos de construção civil (entulho) serão coletados e destinados a 

aterros da construção civil (empresas licenciadas). 
Os níveis de ruídos emitidos durante as obras serão acompanhados por meio 

de um Plano de Monitoramento das Emissões Acústicas – PMEA, onde as 

medições serão realizadas conforme necessidade, a fim de atender a legislação 

pertinente, conforme tabela 3. 
 
Tabela 3 -  Emissão sonora conforme zoneamento. 

Legislação Zoneamento 
Diurno  

(05-22hs) 
Noturno 
(22-05hs) 

Plano Diretor (art. 

207) 

Macrozona Urbana 

de Qualificação 
45dBA 40dBA 

 

A Figura 8 apresenta uma sugestão de pontos a serem medidos para o 

PMEA, os quais podem ser alterados (reduzidos ou aumentados), de acordo com 
as condições verificadas in loco. Considerando que não existem residências em 

alguns limites do empreendimento, os pontos de medição foram reduzidos nestes 

locais. 

 
Figura 8 - Sugestão de pontos de medição durante as obras. Fonte: Adaptado de Google Earth, 
2014. 
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3.3  Estimativa da implantação do empreendimento 

 

O empreendedor estima que dentro de 12 meses, após emitidas todas as 

aprovações necessárias do órgão ambiental e prefeitura, ele conclua as obras. 

Deste modo definiu-se um cronograma de implantação, conforme Tabela 4: 
 

Tabela 4: Cronograma de Implantação do empreendimento. Fonte: Impactos Empreendimentos 
Imobiliários. Adaptação: Autores 

 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 

A1             

A2             

A3             

A4             

A5             

A6             

A7             

 

Legenda: 

Exemplo: M 1 = Primeiro mês após a emissão da licença; 

                A = Atividade a ser executada. 

A1 = Limpeza do terreno (Supressão da Vegetação): Supressão de vegetação 

rasteira corte das árvores que não se encontram na área verde. 

A2 = Alojamento e Planejamento: Inicio da instalação e organização do canteiro de 

obras, equipamentos, máquinas e planejamento dos procedimentos para início das 

obras. 

A3 = Terraplanagem: Movimentação de terra para nivelamento do terreno, 

conforme projeto apresentado e aprovado. 
A4 = Execução dos projetos complementares: Drenagem, instalações de postes, 

ligação de água com instalação de reserva (1000L/lote.dia). 

A5 = Demarcação dos Lotes: colocação de piquetes demarcando os lotes 

previamente descritos em planta e memorial descritivo. 

A6 = Arborização e Decoração: Após finalização do loteamento, será executado um 
projeto paisagístico, contemplando o plantio de árvores. 
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A7 = Finalização da obra: Ajustes finais que se façam necessários para venda dos 

lotes. 

 

Cronograma prévio sujeito a alterações. Importante levar em consideração a 
alta pluviometria regional, podendo influenciar no prazo de finalização da obra. 
 

4. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL 
 

4.1  Plano diretor – Lei complementar nº 162/2008 
 
 Todo o estudo de impacto de vizinhança, bem como o desenvolvimento do 

projeto urbanístico e complementares, se basearam no Plano Diretor do município 
de Pomerode, o qual instrui, define as políticas e estratégias para o 

desenvolvimento do município sem deixar de cumprir sua função social e cultural. É 

através do Plano Diretor que se estabelece critérios e normas de parcelamento, 

uso e ocupação do solo, sistema viário e complementações. 

 

4.2  Macrozoneamento 
 

Conforme o descrito no Plano Diretor de Pomerode (Lei Complementar 

162/2008), art. 18, o macrozoneamento tem por finalidade delimitar áreas de 

acordo com suas características sócio-espaciais, definindo diretrizes a serem 

tomadas pelo poder público no território do município. Visa atender os objetivos 

gerais, políticas e estratégias do código urbanístico, bem como dar suporte as 

normas de uso, ocupação e parcelamento do solo. Abaixo seguem os conceitos de 

macrozona, zona especial, setor e eixo, conforme Código Urbanístico do Plano 

Diretor: 
Macrozona - Conceito 

§ 1º Entende-se por macrozona as áreas do território municipal que, em 

virtude de suas características socioespaciais, possuem necessidades 

semelhantes e objetivos gerais comuns para políticas públicas de desenvolvimento 

socioeconômico, ambiental e territorial. 

Zona Especial - Conceito 
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§ 2º Entende-se por zona especial as áreas do território que exigem 

tratamento especial na definição de parâmetros reguladores de usos e ocupação 

do solo, demandando planos de urbanismo próprios e diferenciados dos padrões 

adotados como regra geral para o município, em função de alguma especial 

característica socioespacial presente na área. 

Setor - Conceito 

§ 3º Entende-se por setor as áreas do território que exigem tratamento 

especial na definição de parâmetros reguladores de usos e ocupação do solo, 

sobrepondo-se às macrozonas para fins de alterar algum parâmetro estabelecido 

para aquela parcela do território, podendo ser mais restritivo ou mais permissivo, 

dentro dos limites da competência municipal. 

Eixo - Conceito 

§ 4º Entende-se por eixo a faixa das áreas que acompanham as vias do 

sistema viário municipal, com necessidade de tratamento especial na definição de 

parâmetros reguladores de uso e ocupação do solo determinantes para os lotes 

com testada para o eixo, sobrepondo-se às macrozonas. 

 

4.2.1 Divisão do Macrozoneamento 
 

 O Macrozoneamento do município de Pomerode, conforme o Plano Diretor, 

possui a seguinte divisão: 
I - Macrozona Rural de Proteção Ambiental – MRPA; 

II - Macrozona Rural de Ocupação Orientada 1 – MRO1; 

III - Macrozona Rural de Ocupação Orientada 2 – MRO2; 

IV - Macrozona Urbana de Consolidação – MUCON; 

V - Macrozona Urbana de Qualificação – MUQ; 

VI - Macrozona Urbana de Indústrias e Serviços – MUIS; 

VII - Zona Especial de Conservação Ambiental – ZECA; 

VIII - Zona Especial de Interesse Social – ZEIS; 

IX - Setor de Preservação do Manancial – SEPREM; 

X - Setor do Centro Histórico – SEHIS; 

XI - Setor de Parques Urbanos – SEPU; 

XII - Setor de Preservação do Conjunto Paisagístico e Cultural – SEPREC; 

XIII - Setor de Mineração – SEMIN; 
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XIV - Setor de Interesse Turístico – SIT; 

XV - Eixo de Animação – EA; 

XVI - Eixo Urbano 1 - EU1; 

XVII - Eixo Urbano 2 – EU2; 

XVIII - Eixo de Serviços – ES;  

 Conforme a viabilidade emitida pela prefeitura, o imóvel objeto de estudo 

está localizado na Macrozona Urbana de Qualificação - MUQ. Conforme o Plano 

Diretor, Seção V (Figura 9): 
Art. 28. A Macrozona Urbana de Qualificação apresenta as seguintes 

características: 

I – Maior parte da área localizada no perímetro urbano, marcada pela ocupação 

humana menos densa e diversificada que apresenta na Macrozona de 

Consolidação. 

Art. 29. A Macrozona Urbana de Qualificação tem como objetivos mínimos orientar 

as políticas públicas no sentido de: 

I – Melhorar as condições de infraestrutura para servir as futuras necessidades de 

urbanização e adensamento populacional. 

II – Proteger a paisagem urbana existente, marcada pela ocupação horizontal e de 

baixa densidade. 

  

Conforme estudos e levantamentos feitos na área, as características do 
loteamento estão bem de acordo com o macrozoneamento, pois sua habitação e 

ocupação é feita de maneira bem controlada e pouco densa. Como o crescimento 

do bairro e região está ocorrendo de maneira linear, os projetos de infraestrutura, 

são de suma importância para atender as necessidades dessas futuras 

sociedades. 
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Figura 9: Mapa Macrozoneamento. Fonte: PMP. Adaptação: Autores 
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5. METODOLOGIA 
 

Para a elaboração do presente estudo, foram realizadas três visitas em 

campo com esforço amostral de 5 horas/visita, objetivando formular uma base de 
dados, cadastrando todo e qualquer tipo de infraestrutura encontrada no imóvel e 

seu entorno, assim como caracterizar e descrever a vizinhança presente.  

Além das visitas em campo, procedeu-se a coleta de dados com o 

contratante, consultas na Prefeitura Municipal de Pomerode, emissão de 

viabilidades das Secretarias da Saúde, Educação, Obras, Planejamento e Meio 

Ambiente, Desenvolvimento Social e Habitação, SAMAE, CELESC, entre outras. 

Para a realização efetiva do estudo, o território foi divido em três diferentes 

áreas, de acordo com a proximidade do empreendimento, denominado como áreas 

de influências. Área diretamente afetada – trata-se do imóvel objeto da implantação 

do loteamento; Área de influência direta – considerado um raio de 1.000,00 metros 

a partir do eixo central do imóvel. Área de influência indireta – considerado o 
município de Pomerode. 
 

5.1  Áreas de influências 
 

Os impactos gerados pela implantação e operação/ocupação do Loteamento 

Eco Garden, aqueles considerados de maior relevância nas Áreas Diretamente 
Afetada, de Influência Direta e/ou de Influência Indireta foram devidamente listados 

no item 12, que identifica, descreve, qualifica e sugere medidas para cada impacto. 

A figura 10 abaixo apresenta a Área Diretamente Afetada – ADA, em 

amarelo e a Área de Influência Direta – AID, grifada em vermelho. 
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Figura 10: Área Diretamente Afetada e Área de influência Direta. Fonte: Google Mapas. 

Adaptação: Autores 
 
 

5.1.1 Área Diretamente Afetada – ADA 
 

A área Diretamente Afetada (Figura 11) consiste apenas no imóvel 
objeto do empreendimento. Levando em conta que o imóvel tem grande 

representatividade na questão ecológica daquela região, e tendo em vista que 

possui grande área de vegetação, o mesmo está sendo utilizado como refúgio para 

algumas espécies da vida silvestre. 

Para a implantação do empreendimento, os projetos de compensação 

e/ou mitigação foram ou serão desenvolvidos (melhor descritos no item 12 – 

Impactos), assim como estão em tramites de aprovação em paralelo no órgão 

ambiental FATMA. 

A área diretamente afetada será a mais impactada, afinal sua paisagem 

irá modificar, haverá alteração no relevo natural e exposição do solo, visando torna-

lo apto para receber um loteamento, recebendo assim as infraestruturas 
necessárias como drenagem, abastecimento de água e iluminação.  

Rua Teresa Rusch 

ADA 
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Com a implantação do empreendimento haverá o incremento de 

aproximadamente 180 habitantes distribuídos nos 45 lotes (aprox. 4 

habitantes/lote). 

 
Figura 11: Área Diretamente Afetada. Fonte: SDS. Adaptação: Autores 

 

5.1.2 Área de influência direta - AID 
 

A Área de Influência Direta – AID  (Figura 12) foi considerada com um raio 

de 1.000,00 metros  do eixo central  do loteamento. A justificativa de tal metragem 

se dá ao fato de os fundos do imóvel não possuir nenhuma construção e ocupação 

no seu entorno. 
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Figura 12: Destaque em vermelho AID. Fonte: Google Earth. Adaptação: Autores 

 

 Na AID foram feitos levantamentos in loco a fim de caracterizar a área e 

identificar os possíveis problemas que possam ocorrer devido à instalação do 

loteamento.  

 Conforme registros feitos no local, as características não serão prejudicadas 

com a implantação do loteamento, pois a região é predominantemente residencial 

com habitações de médio e baixo padrão, possuem comércios, centros religiosos e 
associação esportiva, conforme figuras 13 à 20, quais seguem na seqüência: 
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Figura 13: Localização das fotos. Fonte: Google Earth. Adaptação: Autores 

 
Figura 14: Foto 1 - Residências da AID. Fonte: Autores 
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Figura 15: Foto 2 - Residências da AID. Fonte: Autores 

 
Figura 16: Foto 3 - Residências da AID. Fonte: Autores 
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Figura 17: Foto 4 - Galpão da AID. Fonte: Autores 

 
Figura 18: Foto 5 - Centro Religioso da AID. Fonte: Autores 
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Figura 19: Foto 6 - Comércio da AID. Fonte: Autores 

 
Figura 20: Foto 7 - Associação Esportiva da AID. Fonte: Google - Street View. 

 

Para a área de influência do empreendimento estão previstos ou já 

encontram-se em fase de implantação alguns planos e programas governamentais, 

tais como: - Implantação do Centro de Educação Infantil ao lado da Escola B.M. 
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Olavo Bilac; - Continuação da pavimentação da Rua dos Atiradores; - Continuação 

da retirada de areia e sedimentos no leito do Rio do Testo.  

É válido ainda citar que os planos, programas e projetos governamentais 

previstos para a Área de Influência, vem valorizar mais o empreendimento e a 
qualidade de vida dos futuros moradores. Dos projetos citados acima, no âmbito da 

educação e infraestrutura, sem dúvidas são de grande valia para a região e 

municpio. 

Destaca-se ainda que além de valorizar o empreendimento que 

pretende-se ali instalar, os planos e programas governamentais valorizam toda a 

região proporcionando um crescimento ordenado, além de beneficiar todos 

moradores que ali já habitam. 
 

5.1.3 Área de influência indireta - AII 
 

 Para o estudo, a Área de Influência Indireta – AII (Figura 21) foi 

considerado o município como um todo. As principais questões que determinaram 

essa área, se dá ao fato de que os novos moradores do loteamento ocupem outros 

bairros do município, pois muitos dos centros comerciais não se encontram na AID. 
Outro fator bastante importante é a questão dos empregos, pois as empresas do 

município estão implantadas em diferentes locais.  
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Figura 21: Área de Influência Indireta. Fonte: IBGE 

O aumento de movimentação de pessoas nessa AII é extremamente 

baixa, pois a taxa de ocupação dos munícipes se diluem ao decorrer do território 

municipal. Conforme dados do IBGE (2014), sua densidade demográfica era de 

129,28 hab/km², muito baixa comparada com os principais municípios vizinhos, 
como exemplo Blumenau com 595,97 hab/km², Jaraguá do Sul com 270,28 

hab/km² e Timbó com 288,64 hab/km². 
 

6. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 
 

O Diagnóstico Ambiental irá retratar todas as características físicas e 

bióticas do município, bem como suas hidrografias e geografias vizinhas, que 

caracterizam e influenciam o município de Pomerode. 

 

6.1 Meio físico 
 

6.1.1 Hidrografia 

 

A Região Hidrográfica do Rio Itajaí é a mais extensa da vertente 
atlântica no Estado de Santa Catarina, sendo o rio Itajaí Açu o mais importante 
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desta bacia, compreendendo uma área de 15.000 km2, distribuídos em 46 

municípios e contando cerca de 800 mil habitantes. O território da bacia divide-se 

em três grandes compartimentos naturais - o alto, o médio e o baixo vale - em 

função das suas características geológicas e geomorfológicas. No alto vale o relevo 
se apresenta na forma de patamares, o que permitiu a expansão da atividade 

agrícola. O médio vale apresenta relevo acentuado e alta densidade de drenagem, 

favorecendo a ocupação dos vales. O baixo vale é caracterizado pela grande 

extensão das planícies de inundação. A diversificação econômica e cultural da 

região está, portanto, fortemente associada às diferentes paisagens naturais, que 

correspondem, ainda, às áreas de abrangência do associativismo municipal 

(PROJETO POMERODE 2020, 2007). 

O município de Pomerode é banhado pelo Rio do Testo e seus principais 

afluentes são: Ribeirão Wunderwald, Ribeirão Pomerode Fundos, Ribeirão Vale do 

Selke, Ribeirão Herdt, Rio Testo Rega, Ribeirão Vale do Selke Pequeno, Ribeirão 

Clara e Ribeirão Souto (Prefeitura Municipal de Pomerode, 2007 - Projeto 
Pomerode 2020), qual pode ser observado da figura 22 a seguir. A área do 

empreendimento é banhada pela Micro bacia do Rio do Testo. 
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Figura 22: Bacias Hidrográficas do Plano Diretor. Fonte: Plano Diretor 

 

6.1.2 Geologia 
 

A geomorfologia da região é caracterizada por elevações formadas com 

rochas do embasamento, as quais devido a processos dissecativos formaram 

várias serras, escarpas e elevações com formas de relevo suavizadas. Estas 
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rochas apresentam-se por vezes bastante alteradas, devido as condições 

geológicas e atmosféricas que atuaram no passado, permitindo ao intemperismo 

uma imensa atuação, determinado grandes massas de material alterado de 

composição argilosa e saibroso. Estas características deram origem a um relevo de 
serras e colinas alternando com superfícies planas dispostas ao longo dos vales 

(CORBELINI, 2013). 

A Geologia da região é representada pelas rochas do complexo 

granulítico de Santa Catarina, genericamente caracterizada por gnaisses e 

secundariamente pelos sedimentos continentais argilo arenosos, que fazem parte 

do quaternário e tércio- quaternário da cobertura superimposta final. 

A área está representada geologicamente pelos depósitos sedimentares 

fluviais, como areias e lamas resultantes da ação de processos aluviais de 

transporte de material de alteração das vertentes, materiais esses de composição 

argilo arenosas, coloração marrom claro à escuro, com algumas variações à 

acastanhado, com intercalação de camadas arenosas, o que define a idade 
relativamente recente para estes depósitos sedimentares (CORBELINI, 2013). 

Para a área diretamente afetada (ADA)  as caracteristicas geológicas é 

composta por material argilo arenoso, com coloração marrom avermelhada. 

Variando camadas argilosa mais na superficie e ensaibrada mais ao fundo, em 

algumas regiões pode-se observar o afloramento rochoso. O relevo é irregular com 

regiões de inclinação acentuada, conforme apresentado no levantamento 
tiopográfico anexo. Ressaltado que para a execução lo empreendimento será 

necessário a execução do projeto de terraplanagem já aprovado pela Prefeitura 

Municpial de Pomerode. 
 

6.2  Meio biótico 

 

O objeto deste estudo encontra-se inserido numa área onde a vegetação 

pertence ao domínio da Floresta Ombrófila Densa, amplamente conhecida como 
Mata Atlântica. Esta vegetação trata-se de uma formação florestal que acompanha 

a linha da costa leste brasileira. Devido a sua localização geográfica recebe o 

termo tropical e as condições de umidade recebem o termo pluvial e ombrófila. 

As condições climatológicas dessas formações favorecem no 

aparecimento de musgos e samambaias, variadas bromélias e muitas epífitas e 
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lianas. A constituição é muito diversificada, onde se destacam para o Paraná e 
Santa Catarina espécies como palmiteiro (Euterpe edulis), as canelas (Ocotea sp. e 

Nectandra sp.), tapiá (Alchornea sp.), figueiras (Ficus sp.), e as espécies 

secundárias como guarapuvu (Schizolobium parahiba), jacatirão (Miconia sp.), 
embaúba (Cecropia sp.), entre outras. 

Segundo Resolução CONAMA 04/94, que aborda os estágios evolutivos 

da Floresta Ombrófila Densa em Santa Catarina define: Vegetação secundária ou 

em regeneração é aquela resultante dos processos naturais de sucessão, após 

supressão total ou parcial da vegetação primária por ações antrópicas ou causas 

naturais, podendo ocorrer árvores remanescentes da vegetação primária. 

Entre as espécies que caracterizam essa vegetação estão: o: jacatirão-

açu (Miconia cinnamomifolia), pau-jacaré (Piptadenia rigida), caxeta (Psychotria 

longipes), mangue-formiga (Clusia criuva), maria-mole (Guapira opposita), tanheiro 

(Alchornea triplinervia) e a uma expressiva ocorrência de guarapuvu (Schizolobium 

parahyba), espécie esta que marca a transição do capoeirão para a floresta 
secundária. 

As informações precisas relacionadas a vegetação do local do 

empreendimento tem como referência o Inventário Florestal desenvolvido pela 

Engenheira Florestal Glaucia Gebien (Processo FATMA no VEG/72685/CVI). 

O imóvel possui uma área de 44.078,52 m², sendo que 30.026,24 m² 

apresentam ampla cobertura florestal nativa. O restante da área divide-se entre 
pastagem abandonada e local sem cobertura vegetacional. A área objeto de 

supressão corresponde a 21.017,92m², conforme apresentado na Figura 23. 
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Figura 23: Projeção da Área a ser suprimida hachurada em vermelho. Fonte: Google Earth. 

Adaptação Glaucia Gebien 
 

A vegetação encontrada no local se classifica como secundária em 

estágio médio de regeneração, ou seja, passível de supressão vegetacional de 
acordo com o art. 31 da lei da mata atlântica (11.428/2006).  

Para a instalação do empreendimento, estima-se a supressão de 

340,21m³ de material lenhoso do local. É relevante citar que trata-se de uma área 

de vegetação alterada, oriunda de uma pastagem abandonada, indo de encontro 

ao que é solicitado no art. 12 da lei 11.428/2006, lei da mata atlântica.  

A partir da licença de supressão expedida pelo órgão ambiental 
competente, será demarcada a área objeto de supressão. Autorização de corte se 

encontra no anexo 22. 

A figura 24 são fotos do local para melhor visualização da tipologia 

vegetacional que pretende-se suprimir no local de interesse. 
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Figura 24: Área inventariada. Fonte: Inventário Glaucia Gebien. 

 

O levantamento da fauna existente no local onde pretende-se instalar o 

empreendimento e nas suas proximidades foi efetuado com base na literatura 

disponível, incluindo visitas a campo. 

A presente caracterização faunística abrange especificamente a 

Herpetofauna, a Avifauna e a Mastofauna ocorrentes no local de influência direta 

do empreendimento. Vale ressaltar que a vegetação existente, trata-se uma 

vegetação secundária, onde já sofreu alteração do meio, portanto a interação entre 

a fauna e o meio pode ser considerada um tanto ausente, existindo uma 

ineficiência aparente para a conservação da Fauna no local. 
Herpetofauna:  

O levantamento de herpetofuna abrange espécies de répteis (Reptilia) e 

anfíbios (Amphibia). A classe Amphibia é constituída por três ordens: Anura, são 

anfíbios com corpos curtos sem cauda, são tetrápodes com adaptação para o salto, 

a maioria apresenta metamorfose completa (sapos, rãs e pererecas); Gymnophiona  

(Apoda)  são os anfíbios que não apresentam patas (cobras-cegas); e Urodela 
(Caudata) são anfíbios tetrápodes com cauda e aspecto de lagarto (salamandras). 

Já a Classe Reptilia compreende-se em quatro ordens: a Ordem 

Chelonia (Testudinata), composta por tartarugas, cágados e jabutis; Crocodylia, 
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composta por crocodilos e jacarés; Squamata, composta lagartos e serpentes; e 

Rhynchocephalia composta pelas tuataras.  

Segue, na Tabela 5, a relação da herpetofauna evidenciada para a área 

diretamente afetada. As evidências foram através de sinas sonoros e aspectos 
ambientais, assim como o relato de moradores vizinhos que descrevem a presença 

de animais inofensivos e peçonhentos que são encontrados por seus animais 

domésticos, e visualizados no terreno de suas propriedades.  
 

Tabela 5: Relação da herpetofauna (Répteis) levantada para a área diretamente afetada e ao 
redores (vizinhos do imóvel).  

Fonte: Autores 

Espécies 

Ordem/Família Nome Científico Nome Comum 

SQUAMATA   

Viperidae Bothrops jararaca Jararaca 

 Sibynomorphus neuwied Jararaca-dormideira 

 Bothrops jararacussu Jararacuçú 

Colubridae Chironius bicarrinats Cobra-cipó 

 Chironius exoletus Cobra-cipó 

 Oxyrhopus clathratus Falsa-coral 

 Erythrolamprus sp. Cobra-coral 

 Liophis miliaris Cobra-d’água 

 Liophis typhlus Cobra-verde 

 Sordellina sp. Cobra-d’água 

 Gomesophis brasiliensis Cobra-do-lodo 

 Imantodes cenchoa Dormideira 

 Spilotes pullatus Caninana 

Amphisbaenidae Leposternon microcephalum Cobra-cega 

Aniliidae Helicops carinicauda Cobra-d’água 

Teiidae Tupinambis tequixin Lagarto-teiú 

 Ameiva ameiva Calamgo 

Polychridae Enyalius iheringi Camaleão 
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Espécies 

Ordem/Família Nome Científico Nome Comum 

SQUAMATA   

TESTUDINES   

Emydidae Tranchemys dorbignyi Tartaruga-tigre-d’água 

Testudinidae Geochelone carbonaria Jabuti 

 

A Tabela 6 refere-se a avifauna – O levantamento da avifauna abrange 

todas as espécies de aves existentes na região de estudo. A avifauna levantada 

através dos dados primários para a região apresentou 18 Ordens, com 41 Famílias, 

destas 223 Gêneros e espécies identificadas, conforme Tabela Fauna 02. Nem 
todas as espécies foram observadas in loco, portanto o levantamento apresentado 

descreve a região, considerando que as aves migram de pontos em pontos. 

Relação da avifauna levantada para área diretamente afetada: 
 

Tabela 6: Relação Avifauna evidenciada na área diretamente afetada. Fonte: Autores 
Espécies 
Ordem/Família Nome Científico Nome Comum 
TINAMIFORMES   

Tinamidae Crypturellus  sp. Inambu 

 Tinamus solitarius Macuco 

 Rhynchotus r. rufescens Perdiz 

 Nothura maculosa Codorna 

PELECANFORMES   

Phalacrocoracidae Phalacrocorax brasilianus Biguá 

CICONIIFORMES   

Ardeidae Butorides striatus Socozinho 

 Casmerodius albus Garça-branca-grande 

 Egretta thula Garça-branca-pequena 

 Syrigma sibilatrix Maria-faceira 

 Bubulcus íbis Garça-vaqueira 

Cathartidae Cathartes aura ruficollis Urubu-de-cabeça-vermelha 

 Coragyps atratus Urubu-de-cabeça-preta 

FALCONIFORMES   

Accipitridae Buteo brachyurus Gavião-de-cauda-curta 

 Rupornis magmirostris Gavião-carijó 
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 Spizaetus tyrannus Gavião-pega-macaco 

 Elanoides forficatus Gaviçao-tesoura 

Falconidae Polyborus plancus Carcará 

 Milvago chimachima Carrapateiro 

 Falco sparverius Quiriquiri 

GALLIFORMES   

Cracidae Ortalis squamata Aracuã-escamoso 

 Penelope obscura Jacu-açu 

 Pipile jacutinga Jacutinga 

 Penelope s. jacupemba Jacupemba 

GALLIFORMES   

Phasianidae Odontophorus c. capueira Uru 

GRUIFORMES   

Rallidae Gallinula chloropus Frango-d’água-comum 

 Porphyrula flavirostris Frango-d’água-pequeno 

 Aramides cajanea Saracura-três-potes 

 Aramides saracura Saracura-do-mato 

CHARADRIFORMES   

Jacanidae Jacana jaçanã Jaçanã 

Charadriidae Vanellus chilensis Quero-quero 

COLUMBIFORMES   

Columbidae Columbina picuí Picuí 

 Columba cayennensis Pomba-galega 

 Leptotila verreauxi Juriti-pupu 

 Columbina talpacoti Rolinha-roxa 

 Leptotila rufaxilla Juriti-gemedeira 

 Columba plúmbea Pomba-amargosa 

PSITTACIFORMES   

Psittacidae Pionopsitta pileata Cuiú-cuiú 

 Pionus maximiliani Maitaca-de-maxiniliano 

 Pyrrhura frontalis Tiriba-de-testa-vermelha 

 Brotogeris chiriri Periquito-de-asa-amarela 

 Brotogeris tiriba Periquito-verde 

 Amazona vinacea Papagaio-de-peito-roxo 

CUCULIFORMES   

Cuculidae Piaya cayana Alma-de-gato 

 Guira guira Anu-branco 

 Crotophaga ani Anu-preto 

 Tapera naevia Saci 
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STRIGIFORMES   

Tytonidae Tyto Alba Coruja-da-igreja 

Strigidae Otus c. choliba Corujinha-do-mato 

 Rhinoptynx clamator Coruja-orelhuda 

 Speotyto cunicularia Coruja-do-campo 

CAPRIMULGIFORMES   

Nyctibiidae Nyctibius griséus Urutau 

APODIFORMES   

Apodidae Streptoprocne zonaris Andorinhão-de-coleira 

 Chaetura cinereiventris Andorinhão-de-sobre-cinzento 

 Chaetura Andrei Andorinhão-do-temporal 

Trochilidae Amazilia fimbriata Beija-flor-de-graganta-verde 

 Thalurania glaucopis Beija-flor-de-fronte-violeta 

 Ramphodon naevius Beija-flor-do-mato 

 Phaethornis ruber Beija-flor-de-rabo-branco 

 Stephanoxis lalandi Beija-flor-de-topete 

 Clytolaema rubricauda Beija-flor-papo-de-fogo 

 Eupetomena macroura Tesourão 

 Heliothryx aurita Beija-flor-de-bochecha-azul 

 Phaethornis pretrei 
Rabo-branco-de-sobre-

amarelo 

 Colibri serrirostris Beija-flor-de-orelha-violeta 

 Phaethornis eurynome Rabo-branco-garganta-rajada 

TROGONIFORMES   

Trogonidae Trogon rufus Surucuá--de-barriga-amarela 

 Trogon c. collaris Surucuá-de-coleira 

 Trogon surrucura Surucuá-variado 

CORACIIFORMES   

Alcedinidae Chloroceryle americana Martim-pescador-pequeno 

 Ceryle torquata Mertim-pescador-grande 

PICIFORMES   

Bucconida Notharchus macrorhynchus Capitão-do-mato 

 Nystalus chacuru João-bobo 

 Matacoptila striata João-barbado 

Ramphastidae Pteroglossus castanotis Araçari-castanho 

 Selenidera maculirostris Araçari-poca 

 Ramphastos vitellinus ariel Tucano-de-bico-preto 

 Ramphastos dicolorus Tucano-de-bico-verde 

Picidae Celeus flavescens João-velho 
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 Picumnus cirratus Pica-pau-anão-de-coleira 

 Colaptes campestris Pica-pau-do-campo 

 Veniliornis spilogaster Pica-pauzinho-verde-carijó 

 Dryocopus lineatus Pica-pau-de-banda-branca 

 Melanerpes flavifrons Benedito-de-testa-amarela 

 Campephilus r. robustus Pica-pau-rei 

 Picoides mixtus Pica-pau-chorão 

 Colaptes melanochloros Pica-pau-verde-barrado 

 Piculus f. flavigula Pica-pau-bufador 

 Dryocopus galeatus Pica-pau-de-cara-amarela 

PASSERIFORMES   

Rhinocryptidae Scytalopus indigoticus Macuquinho 

Formicariidae Conopophaga melanops Cuspidor-de-máscara-preta 

 Myrmeciza loricata Papa-formiga-de-gota 

 Dysithamnus mentalis Choquinha-lisa 

 Thamnophilus caerulescens Choca-da-mata 

 Thamnophilus ruficapillus Choca-boné-vermelho 

 Myrmotherula gularis Choquinha-garganta-pintada 

 Pyriglena leucoptera Papa-troca 

 Chamaeza campanisona Tovaca 

Furnariidae Xenops rutilans Bico-virado-carijó 

 Phacellodomus ruber Graveteiro 

 Furnarius rufus João-de-barro 

 Synallaxis spixi João-teneném 

 Lochmias nematura João-porca 

 Xenops minutus Bico-virado-miúdo 

 Sclerurus s. scansor Vira-folhas 

 Synallaxis ruficapilla Pichororé 

 Certhiaxis cinnamomea Curutié 

 Syndactyla rufosuperciliata Trepador-quieter 

 Anabacerthia amaurotis Limpa-folha-miúda 

 Philydor atricapillus Limpa-folha-coroada 

 Philydor rufus Limpa-folha-de-testa-baia 

 Automolus leucophtalmus Barranqueiro-olho-branco 

Dendrocolaptidae Lepidocolaptes fuscus Arapaçu-rajado 

 Dendrocolaptes platyrostris Arapaçu-grande 

 Nasica l. longirostris Arapaçu-de-bico-comprido 

 Sittasomus griseicapillus Arapaçu-verde 

 Xiphocolaotes a. albicollis Arapaçu-de-garganta-branca 
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Xiphorhynchus guttatus 

guttatoides 
Arapaçu-de-garganta-amarela 

 Campylorhamphus falcularis Arapaçu-de-bico-torto 

 Dendrocinda turdina Arapaçu 

Tyrannidae Pitangus sulphuratus Bem-te-vi-de-coroa 

 Attila rufus Capitão-de-saíra 

 Elaenia flavogaster 
Guaracava-de-barriga-

amarela 

 Sirystes sibilator Maria-assobiadeira 

 Camptostoma absoletum Risadinha 

 Tyrannus melancholicus Suiriri 

 Machetornis rixosus Suirii-cavaleiro 

 Tyrannus savana Tesourinha 

 Myiozetetes cayanensis 
Bem-te-vizinho-de-asa-

ferrugínea 

 Myiozetetes similis Bem-te-vi-pequeno 

 Elaenia mesoleuca Tuque 

 Mionectes rufiventris Supi-de-cabeça-cinza 

 Leptopogon amaurocephalus Cabeçudo 

 Phylloscartes ventrallis Borboletinha-do-mato 

 Todirostrum plumbeiceps Tororó 

 Platyrinchus mystaceus Patinho 

 Myiophobus fasciatus Filipe 

 Lathrotricus euleri Enferrujado 

 Colonia colonus Viuvinha 

 Satrapa icterophrys Suiriri-pequeno 

 Muscipipra vetula Tesorinha-cinzenta 

 Attila phoenicurus Capitão-castanha 

 Myiarchus swainsoni Irrê 

 Meyarhynchus pitangua Neinei 

 Myiodynastes maculatus Bem-te-vi-rajado 

 Legatus leucophaius Bem-te-vi-pirata 

 Pachyramphus validus Caneleirinho-chapéu-preto 

 Tityra cayana 
Anambé-branco-de-rabo-
preto 

Pipridae Manacus manacus Rendeira 

 Ilicura militaris Tangarazinho 

 Chiroxiphia caudata Tangará-dançador 

 Schiffornis virescens Flaudim 
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Cotingidae Oxyruncus cristatus Araponga-do-horto 

 Carpornis cucullatus Corocochó 

 Lipaugus lanioides Suissa-suissa 

 Procnias nudicollis Araponga 

Hirundinidae Notiochelidon cyanoleuca Andorinha-pequena-de-casa 

 Progne chalybea domestica Andorinha-doméstica-grande 

 Tachycineta leucorrha Andorinha-de-testa-branca 

 Phaeoprogne tapera Andorinha-do-campo 

 Steligidopteryx ruficollis Andorinha-serradora 

Corvidae Cyanocorax caeruleus Gralha-azul 

Troglodytidae Troglodytes aedon Correca 

 Thryothorus longirostris Garrinchão-de-bico-grande 

Muscicapidae Turdus leucomelas Sabiá-branca 

 Turdus albicollis Sabiá-coleira 

 Turdus rufiventris Sabiá-laranjeira 

 Turdus amaurochalinus Sabiá-poca 

 Platycichla flavipes Sabiá-una 

Motacillidae Anthus lutescens Caminheiro-zumbidor 

Vireonide Vireo chivi Juruviara 

 Cyclarhis gujanensis Pitiguari 

 Hylophilus p. poicilotis Verdinho-coroado 

Emberzidae Euphonia chalybea Cais-cais 

 Sporophila lineola Bigodinho 

 Coereba flaveola Cambacica 

 Chlorophonia cyanea Canário-assobio 

 Sicalis flaveola Canário-da-terra-verdadeiro 

 Euphonia pectoralis Gaturano-serrador 

 Sporophila caerulescens Coleirinho 

 Euphonia violácea Gaturano-verdadeiro 

 Parula pitiayumi Mariquinha 

 Gnorimopsar chopi Chopim 

 Geothlypis aequinoctialis Pia-cobra 

 Basileuterus culicivorus Pula-pula 

 Docnis c. cayana Saí-azul 

 Tangara cyanocephala Saíra-militar 

 Hemithraupis ruficapilla Saíra-da-mata 

 Pipraeidea melanonota Saíra-viúva 

 Thraupis palmarum Sanhaço-do-cequeiro 

 Thraupis sayaca Sanhaço-cinzento 
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 Tangara seledon Sete-cores 

 Zonotrichia capensis Tico-tico 

 Tachyphonus coronatus Tiê-preto 

 Trichothraupis melanops Tiê-de-topete 

 Ramphocelus bresilius Tiê-sangue 

 Volatinia jacarina Tiziu 

 Saltator similis Trinca-ferro-verdadeiro 

 Basileuterus leucoblepharus Pula-pula-assobiador 

 Orthogonys chloricterus Sanhaçu-de-peito-amarelo 

 Habia rubica Tié-do-mato 

 Piranga flava Sanhaçu-de-fogo 

 Thraupis cyanoptera Sanhaçu-encontro-azul 

 Thraupis ornata Sanhaçu-de-encontro 

 Stephanophorus diademattus Sanhaçu-frade 

 Tangara desmaresti Saíra-lagarta 

 Tangara peuviana Saíra-preciosa 

 Poospiza nigrorufa Quem-te-vestiu 

 Poospiza lateralis Quete 

 Embernagra plantensis Sabiá-do-banhado 

 Oryzoborus angolensis Curió 

 Saltador maxillosus Bico-grosso 

 Cacicus chrysopterus Tecelão 

 Sturnella superciliaris Polícia-inglesa 

 Molothrus bonariensis Vira-bosta 

Fringillidae Carduelis magellanica Pintassilgo 

Passeridae Passer domesticus Pardal 

Estrildidae Estrilda astrild Bico-de-lacre 

 

Mastofauna – É o levantamento que abrange espécies de mamíferos 

existentes na Floresta Ombrófila densa, enfocando na região. A mastofauna foi 

levantada através dos dados iniciais, e para a região, apresentou 9 Ordens, com 25 

Famílias e 49 Gêneros e espécies identificadas Tabela 7. Destaca-se que para 

mastofauna não houve visualização e/ou evidenciação de nenhum destes 

exemplares na área diretamente afetada. 
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Tabela 7: Relação da mastofauna levantada para a região. Fonte: Autores 
Espécies 

Ordem/Família Nome Científico Nome Comum 
MARSUPIALIA   

Didelphidae Chironectes minimus Cuíca-d’água 

 Micoureus demerarae Cuíca-d’água 

 Lutreolina crassicaudata Cuíca-de-cauda-grossa 

 Didelphis albiventis Gambá-de-orelha-branca 

 Didelphis marsupialis Gambá-de-orelha-preta 

CHIROPTERA   

Noctilionidae Noctilio leporinus Morcego-pescador 

Phyllostomidae Sturnira lilium Morcego-fruteiro 

 Glossophaga soricina Morcego-bejo-flor 

Desmodontidae Desmodus rotundus Morcego-vampiro 

 Molossus molossus Morcego-incetívoro 

 Diphylla ecaudata Morcego-vampiro 

Vespertilionidae Myotis nigricans Morcego-borboleta-escuro 

Molossidae Tadarida brasiliensis Morceguinho-das-casas 

 Artibeus lituratus Morcego-das-frutas 

PRIMATES   

Cebidae Alouatta guariba Bugi-ruivo 

 Cebus apella Macaco-prego 

EDENTATA   

Myrmecophagidae Tamandua tetradactyla Tamanduá-mirim 

Dasypodidae Euphractus sexcinctus Tatu-peludo 

 Cabassous unicinctus Tatu-de-rabo-mole 

 Dasypus novemcinctus Tatu-galinha 

CARNIVORA   

Canidae Cerdocyon thous Graxaim 

Procyonidae Nasua nasua Quati 

 Procyon cancrivorus Mão-pelada 

Mustelidae Galictis cuja Furão 

 Eira barbara Irara 

 Conepatus chinga Zorrilho 

 Lutra longicaudis Lontra 

Felidae Panthera onca Onça-pintada 

 Puma concolor Puma 

 Leopardus pardalis Jaguatirica 

 Leopardus wiedii Gato-do-mato-maracajá 
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Espécies 
 Leopardus tigrinus Gato-do-mato-pequeno 

 Leopardus yagouaroundi Jaguarundi 

PERISSODACTYLA 
Tapiridae Tapirus terrestris Anta 

ARTIODACTYLA   

Tayassuidae Tayassu tajacu Porco-do-mato-cateto 

 Tayassu albirostris Porco-do-mato-queixada 

Cervidae Ozotocerus bezoarticus Veado-campeiro 

 Mazama americana Veado-mateiro 

 Mazama rufina Veado-bororó 

 Mazama gouazoubia Veado-virá 

LAGOMORPHA   

Leporidae Sylvilagus brasiliensis Tapiti 

RODENTIA   

Capromyidae Myocastor coypus Ratão-do-banhado 

Caviidae Cavia aperea Preá 

Hydrochaeridae Hydrochaeris hydrochaeris Capivara 

Dasyproctidae Dasyprocta azarae Cutia 

Agoutidae Agouti paca Paca 

Erethizontidae Coendou insidiosus Ouriço-cacheiro 

Cricetidae Nectomys squamipes Rato-d’água 

Muridae Mus musculus Camundongo 

Sciuridade Sciurus aestuans Serelepe/Esquilo 

 

Vale ressaltar que a área é alterada dos seus aspectos originais, deste 

modo não houve uma vasta visualização das espécies que ali habitariam.  

Sendo assim, na área também não há indícios de exemplares de 

animais que possam estar na lista de espécies ameaçadas em extinção.  
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7. USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 
 

7.1 Características históricas do município de Pomerode 

 
No início da colonização, na metade do século 19, Pomerode fazia parte 

da Colônia Blumenau, fundada por Hermann Bruno Otto Blumenau – era conhecida 

como Linha Colonial de Rio do Testo. A ocupação dos primeiros lotes coloniais ao 

longo do Rio do Testo, teve como estratégia estabelecer uma ligação terrestre com 

a colônia de Dona Francisca, na região de Joinvile, no noroeste do Estado, 

possibilitando assim o incremento do comércio entre as duas colônias.  

As regiões de imigração costumavam receber o nome da localidade de 

onde eram proveniente seus colonizadores. Assim se deu com os primeiros lotes 

ocupados na margem do Rio do Testo, próximos à sua confluência com o Rio 

Itajaí-Açu, em uma região que hoje ainda faz parte de Blumenau. Lá foram 

assentadas inicialmente seis famílias originárias de Baden, na Alemanha, razão 
pela que a região foi denominada de Badenfurt. 

O nome Pomerode está ligado a origem de seus fundadores, imigrantes 

vindos da Pomerânia (Pommern), norte da Alemanha. Literalmente é a junção do 

radical Pommern e do verbo rodern, verbo alemão que significa tirar os tocos, 

tornar a terra apta para o cultivo agrícola. Os imigrantes, quando aqui se 

estabeleceram, tiveram que retirar o seu sustento da agricultura, então todos 
tiveram que roçar o terreno, organizar as roças e se alimentar dos produtos que 

plantavam. 

Desde 1865, o nome Pommeroda está nos mapas de distribuição dos 

lotes coloniais de Blumenau e era a região central da linha colonial do Vale do Rio 

do Testo. Após a emancipação político-administrativa de Blumenau em 1883, 

Pomerode continuou integrada no município blumenauense e em 1934 foi elevada 

a categoria de Distrito. A sede do distrito foi denominada de Vila de Rio do Testo. 

Por intermédio da Lei nº 380 foi criado o Município de Pomerode e o mesmo foi 

instalado oficialmente em 21 de janeiro de 1959. 
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7.2  Modos de vida da população 

 

Com o desmembramento do município de Blumenau, Rio 

Testo/Pomerode iniciou um processo de implantação no município, conhecida 
como sistema de minifúndios (pequenas propriedades rurais), onde cultivavam 

arroz, fumo, batata, mandioca, cana de açúcar, milho e feijão. O colono também se 

dedicava à criação de gado leiteiro e suíno, cujas matrizes vieram da Europa. Suas 

primeiras edificações eram rústicas com construções de pau a pique. Depois de 

algum tempo, os habitantes retiravam as toras do mato para a construção de casas 

de madeira. Quando reuniam mais recursos financeiros, reproduziram a técnica 

construtiva do enxaimel.  

Os moradores do Vale do Rio Testo organizaram a vida comunitária nos 

povoados e em regime de mutirão edificaram as escolas. Para os imigrantes 

alemães luteranos o espaço das escolas serviu para a pregação da Palavra de 

Deus – a Igreja foi edificada em 1884-1885, ao passo que os imigrantes alemães 
católicos construíram a sua Igreja em 1870. Também no sistema de mutirão os 

habitantes de Rio do Testo criaram as instituições recreativas, destacando-se aí os 

clubes de atiradores.  

Até a virada do século XX, Rio do Testo/Pomerode era uma colônia 

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

comerciais nas áreas centrais dos povoados. Com o passar dos anos, foram 
criadas pequenas empresas familiares de laticínios, embutidos, móveis e cerâmica, 

que impulsionaram o início da industrialização no Vale do Rio do Testo.  

Em 1946 foi instalada a indústria da porcelana que se tornou uma das 

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

pólo têxtil e metal-mecânico. 
 

7.3 Uso e ocupação do solo na AID 

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

empreendimento, foram constatados os seguintes usos: 

- Edificações comerciais ao longo da Rua dos Atiradores de pequeno porte que 

abastecem a comunidade local; 

- Edificações industriais de pequeno porte ao longo da Rua dos Atiradores; 
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- Edificações residenciais ao longo das Ruas Teresa Rusch, Rua Jorge Koch, Rua 

dos Atiradores, Rua Bertoldo Tiedt e demais; 

- Edificações de prestação de serviços não constam na AID; 

Para melhor visualização do levantando em campo, pode-se observar a 
figura 25, que trás a identificação do uso do solo sob a imagem do Google Earth. 

Destaca-se que a altura das edificações das quadras limítrofes varia 

entre 1 e 2 pavimentos, sendo predominantemente residências de 1 pavimento. 

Essas residências encontram-se com maior intensidade no interior das quadras ao 

longo das vias locais transversais.  
 

 
Figura 25: Identificação dos usos dos lotes: Fonte: Google. Adaptação: Autores 
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7.4  Adensamento populacional 

 

A propriedade urbana é limitada por uma série de regras urbanísticas, a 

fim de que sua utilização atenda os objetivos estabelecidos impostos pelos órgãos 
competentes. Com o objetivo de fazer com que o uso dessa propriedade esteja de 

acordo com a legislação, é essencial que o proprietário se submeta ao 

zoneamento, bem como aos índices urbanísticos impostos pela legislação vigente.  

Essas limitações têm o objetivo de resguardar os interesses dos 

moradores, bem como o interesse coletivo no sentido de que as funções sociais 

das propriedades urbanas sejam atendidas, garantindo que as cidades sejam 

locais de convivência harmônica e saudável para a sociedade.  

A utilização do espaço urbano deve ser de maneira eficaz, aproveitando 

o espaço destinado aos lotes e ocupações de interesse social. Suas características 

de crescimento virão de acordo com os moradores que se instalarão no local. 
 

7.5  População total 
 

A população de Pomerode apresentou, no ano de 2010, crescimento de 
25,45% desde o Censo Demográfico realizado em 2000. De acordo com o Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2010 a população da cidade 

alcançou 27.759 habitantes, o equivalente a 0,44% da população do Estado. 

O comparativo dos dados dos Censos Demográficos do IBGE 

demonstrou que Pomerode apresentou, entre 2000 e 2010, uma taxa média de 

crescimento populacional da ordem de 2,55% ao ano, com uma densidade 

demográfica 128,6 hab/km2.  

A distribuição populacional por gênero, segundo dados do IBGE 

extraídos do Censo Populacional 2010, apontou que, no município, os homens 

representavam 50,09% da população e as mulheres, 49,91%. 

Com a implantação do empreendimento haverá o incremento de 
aproximadamente 184 habitantes distribuídos nos 46 lotes (aprox. 4 

habitantes/lote). 
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8. EQUIPAMENTOS URBANOS 
 

8.1  Abastecimento de água e saneamento básico 

 
Em 2010, o País possuía 57.324.167 domicílios com abastecimento de 

água, o Estado contava com 1.993.097 estabelecimentos nas mesmas condições, 

sendo a Região do Vale do Itajaí responsável por 24,21% destes estabelecimentos. 

O município de Pomerode, pertencente a esta região, possuía 8.560 

estabelecimentos.  

No município de Pomerode a captação, tratamento e distribuição de 

água potável da população são realizados pelo SAMAE - Serviço Autônomo 

Municipal de Água e Esgoto, uma autarquia do executivo criada no ano de 1966. 

A tabela 8 detalha o número de domicílios, por tipo de abastecimento, 

para o ano de 2010, na cidade de Pomerode. 
 
Tabela 8 - Indicadores de abastecimento de água em Pomerode, 2010. 

 
Fonte: SEBRAE, 2013 apud IBGE, Censo Demográfico 2010. 

 

Conforme aprovação do projeto de abastecimento de água pela SAMAE, 

será realizado o armazenamento, bombeamento e distribuição de água potável 

para todos o loteamento. Projeto encontra-se no anexo 18. 

Destaca-se que na entrada do loteamento, serão instalados dois 

reservatórios de água de 20.000,00 litros cada um, considerando que o loteamento 
será instalado em final de linha da SAMAE desfavorecendo o abastecimento do 

mesmo. Também está prevista a instalação de um sistema de recalque na entrada 

do loteamento para bombear a água potável para todos os lotes. 
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É  sugerido que o empreendedor dê ciência aos adquirentes dos imóveis 

que eles terão que instalar uma reserva mínima obrigatória em cada lote.  

A fim de conhecimento a Tabela 9 caracterizar o sistema de coleta e 

tratamento de esgoto do município, em 2010. 
 

Tabela 9 - Indicadores municipais de saneamento básico em Pomerode, em 2010 

 
Fonte: SEBRAE, 2013 apud IBGE, Censo demográfico, 2010. 

 

Atualmente, a rede coletora de esgotos passa apenas no centro da 

cidade, pela denominada Bacia B. O coletor tronco se inicia na rua Luiz Abry, na 

altura do supermercado Gumz, até a altura da rua Frederico Weege, continuando 

pela rua 15 de Novembro até a altura da rua Anna Utpadel. Existem três elevatórias 

de esgoto; EE-I, EE-II, EE-III; sendo que as duas primeiras estão desativadas. 

Na rua Anna Utpadel, o coletor segue para a elevatória III, que se situa 
nesta mesma rua, e daí vai para a estação de tratamento de esgotos (ETE). 

O Atestado de Viabilidade emitido pelo SAMAE Pomerode, afirma que 

não há viabilidade para o recebimento de esgoto deste empreendimento, visto que 

o mesmo se encontra localizado em área ainda não dotada de sistema pública de 

coleta de esgoto sanitário. Os moradores deverão implantar sistema de fossa 

séptica e filtro anaeróbio, conforme projeto. 
A partir da descrição da tabela 10 abaixo, disponível na NBR 7229/1993, 

para uma população permanente de médio padrão o esgoto gerado no loteamento 

em questão, será calculado conforme apresentado a seguir na tabela 11.  
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Tabela 10 – Contribuição diária de esgoto (C), por tipo de prédio e ocupante – adaptação da Tabela 
1 da NBR 7229/1993. 

 
* Onde C = contribuição de despejos, em litro/pessoa x dia ou em litro/unidade x dia 

 
Tabela 11 – Informações para cálculo de geração de efluente sanitário. 

População 
Contribuição de 

Esgoto 
Cálculo 

Efluente 
Sanitário/Lote 

Efluente 
sanitário no 
Loteamento 

4 hab./lote 

130 L/hab.dia 

130 x 4 

(por lote) 
520 L/dia 23.400 L/dia 

180 hab. no 

Loteamento 

130 x 180 

(no loteamento) 

* Os dados de geração de efluentes são aproximados. 

 

8.2 Coleta de resíduos 

 

O SAMAE Pomerode passou a ser responsável em junho de 2007 pela 

coleta e destinação final de resíduos sólidos urbanos assim como pela coleta 

seletiva. Os resíduos são separados para a coleta em resíduos recicláveis e 

orgânicos. Os resíduos recicláveis são coletados pela coleta seletiva e 
encaminhados para a Central de Triagem. O SAMAE é responsável pela triagem, 

posterior reaproveitamento e destino final. Os resíduos orgânicos são coletados 

pela coleta convencional e encaminhados para o aterro sanitário de Timbó. O 

SAMAE é responsável pelo transporte até o destino final. 

O empreendimento será contemplado pela coleta de Resíduos Sólidos e 
Seletivos. No endereço onde se localiza o loteamento, as coletas serão realizadas 

nas segundas feiras para resíduos orgânicos e nas terças feiras para resíduos 

recicláveis.  

Com relação a geração de resíduos recicláveis e orgânicos pelo 

município, a tabela 12 foi repassada pelo SAMAE visando complementar as 
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informações a respeito deste assunto. Trata-se de dados referentes ao período de 

junho de 2013 a abril de 2014. 

 

Tabela 12 – Quantitativo de resíduos sólidos do município de Pomerode. 

 
Fonte: SAMAE Pomerode. 

 

Conforme o SAMAE, os rejeitos de triagem são os materiais não 

recicláveis, provenientes da má segregação ou por não apresentarem tecnologia 

economicamente viável para a sua reciclagem, que foram descartados durante a 

triagem na Central de Triagem. Eles são encaminhados para o aterro sanitário de 

Timbó. 

Para estimar a geração de resíduos pela população que poderá habitar o 
loteamento, deve-se considerar a geração per capita conforme o tamanho da 

cidade e o número de habitantes. Para isso, foram utilizados dados repassados 

pelo SAMAE Pomerode em 16 de março de 2016. Também foi seguida a 
metodologia de Monteiro et. al, 2001. 

A tabela 13, repassada pelo SAMAE Pomerode em março de 2016, é o 

resultado do cálculo de estimativas populacionais até 2045, atreladas a geração 

per capita de resíduos. 
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Tabela 13 – População estimada de Pomerode 

 
Fonte: SAMAE Pomerode. 

 

A cidade de Pomerode possui uma projeção de população para 2016 de 

31.558 habitantes, com geração per capita de resíduos em torno de 0,157 

kg/hab.dia, levando em consideração apenas os resíduos recicláveis e rejeitos, 

mostrados na Tabela 12. Partindo do princípio que cada lote abriga 

aproximadamente 4 pessoas (dois adultos e duas crianças), segue na tabela 14 os 

cálculos de estimativa de geração de resíduos. 
 

Tabela 14 – Estimativa de geração de resíduos recicláveis + rejeitos pelo Loteamento Eco Garden. 

População 
Eco Garden 

Geração de 
resíduos per 

capita 

Resíduos 
gerados por 

Lote 

Resíduos gerados no 
Loteamento 

- RECICLÁVEIS+REJEITOS - 

184 habitantes 0,157 kg/hab.dia 0,628 kg/dia 28,80 kg/dia 
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 Levando em consideração a geração de orgânicos mostrada também na 

tabela 12, tem-se 233.315,45 kg/mês. Desta forma, são 7,77 kg/dia (considerando 

30 dias em um mês) e por fim 0,246kg/hab.dia (considerando uma população de 

31.558 habitantes, população estimada para o ano de 2016 para Pomerode). 
Portanto na tabela 15, temos as seguintes estimativas: 
 

Tabela 15 - Estimativa de geração de resíduos orgânicos pelo Loteamento Eco Garden. 

População 
Eco Garden 

Geração de 
resíduos per 

capita 

Resíduos 
gerados por 

Lote 

Resíduos gerados no 
Loteamento 

- ORGÂNICOS - 

184 habitantes 0,246 kg/hab.dia 0,984 kg/dia 45,26 kg/dia 
 

Assim sendo, estima-se a geração de aproximadamente 74 kg/dia de 
resíduos no loteamento, dos quais 28,80 kg/dia são de resíduos recicláveis e 

rejeitos e 45,26 kg/dia são resíduos orgânicos. 

Durante a fase de obras, será realizada movimentação de terra, o 

material excedente desta movimentação será depositado num bota-fora 

(devidamente licenciado) sem fins comerciais. E os resíduos provenientes da 

supressão de vegetação parte serão utilizados nas obras do próprio loteamento, e 
parte será destinada mediante a emissão do Documento de Origem Florestal 

(DOF). A parte da vegetação que ficará no imóvel poderá servir como base para 

muros de contenção nos lotes, portal de entrada do loteamento, mirante, e como 

cerca na delimitação do imóvel. 

Os resíduos da construção civil serão coletados e enviados a aterro da 

construção civil (transporte e destino com licenças ambientais). 
 

8.3  Drenagem 
 

De acordo com o descrito no art. 77, do Código Urbanístico do 

município, o sistema de drenagem das vias deverá garantir a condução das águas 

captadas até local de deságue seguro, sem riscos de formação de processo 

erosivo. 

Ainda neste segmento, a Certidão emitida pela Secretaria de Obras do 

município, a tubulação existente (tubulação de concreto com 40 cm de diâmetro), 

tanto na rua Jorge Koch como na rua Tereza Rusch, não possuem capacidade de 
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receber o lançamento da drenagem pluvial do loteamento que se pretende 

implantar sobre a referida matrícula. O empreendedor se compromete, aumentar a 

capacidade de drenagem neste trecho até o deságue. 

A drenagem no loteamento obedecerá ao projeto aprovado (anexo 19), 
com instalação de bocas de lobo, tubos de concreto e concreto armado, com 

desnível que permita seu escoamento e dimensionado para a atender a demanda 

local. 
 

8.4  Energia elétrica 

 

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. Na tabela 16 observa-

se a relação de consumidores  e consumo e energia elétrica no município. 
 

Tabela 16 - Consumidores e consumo de energia elétrica em Pomerode, no período de 2006 a 
2010. 

 
Fonte: SEBRAE, 2013. 

 

De acordo com o descrito na Viabilidade de Fornecimento de Energia, 

emitida pela Celesc (anexo 06), a mesma poderá atender o fornecimento de 

energia elétrica no imóvel. Havendo necessidade de adequação da rede de 

distribuição, a mesma será enquadrada na legislação vigente à época da 

elaboração e definição do projeto de ampliação ou melhoria da rede da Celesc. 
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8.5  Programas e projetos governamentais previstos 

 

Conforme certidão, anexo 9,  da Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente, 

para a área de influência do empreendimento, pretende-se: 
 - Implantar o Centro de Educação Infantil ao lado da escola B.M. Olavo 

Bilac; 

 - Continuar a pavimentação da Rua dos Atiradores; 

 - Continuar a retirada de areia e sedimentos no leito do Rio do Testo. 

Vale destacar, uma vez, que os planos, programas e projetos 

governamentais vem para valorizar não só o empreendimento mas também toda a 

região . Proporcionando assim o crescimento ordenado para novas instalações 

como manter a qualidade de vida dos moradores ali existentes. 
 

9. EQUIPAMENTOS COMUNITÁRIOS 
 

9.1 Saúde 

 

Em 2012, Pomerode apresentou evolução negativa em relação à quantidade 
de leitos de internação disponível em 2007, de acordo com a tabela a 17. 

 
Tabela 17 - Número de leitos de internação, por tipo, existentes em Pomerode, no período de 2007 
a 2012. 

 
Fonte: SEBRAE, 2013. 

 

Segundo informações disponibilizadas em Ofício pela Secretaria Municipal de 

Saúde, os moradores do empreendimento terão o atendimento que necessitarem 

em sua Unidade de Saúde mediante comprovação de cadastro do bairro de 
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domicílio, neste caso na Unidade de Saúde da Família Dr. Horst Bernhardt, situado 

na Rua 15 de Novembro, n. 9535 – Testo Central. Em caso de 

urgência/emergência, os casos serão atendidos na Unidade Básica de Saúde, ou 

encaminhados ao Pronto Socorro do Hospital e Maternidade Rio do Testo. 
 

9.2 Educação 
 

A educação no município apresentou 6.058 alunos matriculados em 2012 

(não inclusos os de ensino superior), conforme dados do Ministério de Educação. 

Para determinar a estimativa de  crianças do loteamento Eco Garden que farão uso 

dos sistemas de educação local em 5, 10 e 20 anos, foi utilizado dados do IBGE e 

base de cálculo conforme demostrados nas tabelas 18, 19, 20 e resultado na tabela 
21. Destaca-se que estes cálculos foram apresentados para a Secretaria de 

Educação para emissão da viabilidade (anexo 08) 

 

Loteamento com 45 lotes: 
 

Tabela 18: Dados Crescimento Populacional Pomerode – Fonte: IBGE 

Matriculas Ensino Fundamental (2012) 3.597 
Matrículas Ensino Médio (2012) 977 
Matrículas de Creches ou escolas 6.749 

 

Tabela 19. Transformando em %, dados iniciais, temos: 

População Porcentagem (%) 
6.749 100 
3.597 53,30 
977 14,48 

2.175 32,22 
 

A população inicial foi considerada 4 pessoas por lote, sendo 2 delas 

crianças. Então temos a seguinte equação: 

 
PI (População inicial) = 45 lotes x 2 crianças por lote = 90 crianças 

 

Tabela 20. Para 90 crianças multiplicado pelas porcentagens encontradas: 

População Classe 
90 x 0,53 = 48 Fundamental 
90 x 0,14 = 13 Médio 
92 x 0,32 = 29 Creches 
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Então um período de 5 anos com essas 90 crianças, agora para 10 anos, 

multiplica-se por ¼ da população total, pois as crianças que estão na creche, ainda 

estarão na escola.  
90 crianças x ¼ = 113 crianças - Para 10 anos 

E para as 20 anos a população se mantém, pois as crianças que entraram na 

creche estarão cursando o Superior, podendo baixar a quantidade total. 
 

Tabela 21 – Estimativa de crianças do loteamento Eco Garden que farão uso dos sistemas de 
educação local. 

Períodos Determinados (anos) 5 10 20 
Ensino Fundamental* 48 60 60 
Ensino Médio* 13 16 16 
Creches* 29 37 37 
Total* 90 113 113 

* Vagas necessárias em 5, 10 e 20 anos. 

 

A comunidade do Loteamento Eco Garden é atendida pela Escola Básica 

Municipal Olavo Bilac, a qual não possui a quantidade de vagas pleiteadas, sendo, 

portanto, atendidas pelo sistema de transporte escolar e matriculadas na Escola de 

Educação Básica Noemi Vieira de Campos Schroeder. A localidade também é 
atendida pelo Centro de Educação Infantil Waltrud Siewerdt e pela Extensão do 

Centro de Educação Infantil Waltrud Siewerdt, que momentaneamente não 

possuem vagas suficientes para atender a demanda, havendo possibilidade de 

atendimento quando da instalação do novo Centro de educação Infantil em Testo 

Central por meio de convênio com o Governo Federal (informações da Secretaria 

de Educação). 

Diante do exposto, haverá necessidade de ampliação dos sistemas 

educacionais a fim de atender a demanda local. A educação é imprescindível e 

está nos Planos de crescimento do Município, conforme descrito no Projeto 

Pomerode 2020 (Prefeitura Municipal de Pomerode, 2007): 

“Queremos uma cidade com espírito empreendedor e 
inovador, com desenvolvimento econômico, trabalho, 

segurança, habitação, educação, cultura, esporte e 

lazer, saúde, infra-estrutura, preservação ambiental, 
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solidária e que não exclua nenhum de seus filhos.” (Grifo 

nosso) 

 

9.3 Segurança Pública 
 

A figura 26 a seguir demonstra que, no período de 2008 a 2012, o número de 

ocorrências policiais, em Pomerode, obteve maior quantidade no ano de 2011, 

sendo que, entre os anos de 2008 e 2012, houve um crescimento de 17,0%. 
 

 
Figura 26 - Número de ocorrências policiais em Pomerode, no período de 2008 a 2012. Fonte: 

SEBRAE, 2013 apud Secretaria de Segurança Pública de SC, 2012. 

 

10. SISTEMA VIÁRIO E TRANSPORTE COLETIVO 
O município de Pomerode conta com duas rodovias de âmbito estadual, a SC 

421 e SC-110, responsável pelo acesso aos municípios vizinhos. Abaixo (Figura 27 

e 28), algumas vias de acesso no entorno do imóvel. 
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Figura 27- Vias de acesso as proximidades do imóvel. Fonte: Plano Diretor Municipal – Acesso 
Viário (Anexo II). 

 
Figura 28: Em destaque, principais vias de acesso no entorno do imóvel. Fonte: Google Earth, 

adaptação autores. 
 

O Loteamento tem como única saída a Rua Teresa Rusch, que dá acesso a 

Rua Jorge Koch e por fim a Rua dos Atiradores a qual permite chegar as vias locais 

e à SC 421. As vias de acesso possuem condições para suportar a movimentação 

SC 421 
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que será aumentada pelo loteamento e, apesar de a Rua Teresa Rusch ter pouca 

infraestrutura, apenas um curto trecho é usado até o acesso ao Loteamento. 

Quanto ao transporte coletivo, a empresa Volkmann possui linhas que fazem 

o transporte rodoviário e urbano. No transporte urbano há linhas que passam nas 
proximidades, como Ribeirão Herdt, Ribeirão Souto/Luebtke, Testo Central, Texto 

Rega, Ribeirão Herdt/Ribeirão Clara. Todas as referidas linhas de coletivo passam 

na proximidade da Rua Jorge Koch, informação destacada na figura 29. 

 
Figura 29 – Transporte Coletivo de Pomerode e em vermelho a área do empreendimento. Fonte: 

Plano Diretor de Pomerode – Mapa 04. 
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11. ÁREA DE INTERESSE HISTÓRICO, ECOLÓGICO, CULTURAL E 
PAISAGÍSTICO 

 

Uma característica da cidade é o artesanato, muito rico, variado e 
representativo da cultura e da tradição alemã. Há uma grande diversidade de 

materiais, técnicas e produtos. Dos trabalhos surpreendentes, feitos por artistas e 

artesãos locais, se destacam a pintura Bauernmalerei (técnico de pintura que de 

origem dos camponeses austríacos, alemães e suíços, retratando a visão simples 

da natureza com cores fortes), os Fensterbildern (figuras de madeira vazada e 

recortada), a pintura em cascas de ovos e o artesanato em madeira. 

A arquitetura típica também é destaque com construções em técnica 

enxaimel, heranças coloniais dos imigrantes alemães, sendo o maior acervo de 

construções enxaimel existente fora da Alemanha, totalizando 240 edificações 

deste tipo. Destes, a maior concentração fica na localidade de Testo Alto, na 

chamada “Rota do Enxaimel”. 
No site da Prefeitura de Pomerode está disponível o Anexo V do Plano 

Diretor, que disponibiliza o Inventário do Patrimônio Socioambiental com imóveis 

de valor histórico, arquitetônico, artístico e cultural da cidade. Encontram-se 

disponíveis também os imóveis de valor excepcional – P1 e Imóveis de grande 

valor – P2. 

Numa busca realizada junto ao Setor de Patrimônio Histórico do município de 
Pomerode, nenhum dos imóveis contidos neste Inventário encontra-se a menos de 

300 metros do empreendimento. Assim como não foi identificado nenhuma área de 

interesse histórico e cultural no entorno do imóvel onde pretende-se instalar o 

loteamento Eco Garden, conforme figura 30. 
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Figura 30 – Bens tombados nas proximidades do empreendimento. Fonte: Prefeitura Municipal de 

Pomerode. 

 

Na tabela 22, disponibilizada no site do IPHAN, mostra os imóveis tombados 

em Pomerode. Destes, nenhum fica a menos de 300 metros do empreendimento. 
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Tabela 22 – Imóveis tombados na cidade de Pomerode, segundo o IPHAN. 

Casa Arndt, Erwin 
(Casa da Crista) casa enxaimel Histórico/ Belas Artes Rua Progresso, 1241 / 

Testo Alto 

Casa Siewert, Ovídio casa enxaimel Histórico/ Belas Artes Rua Testo Alto, 7875 / 
Testo Alto 

Casa Lümke, Helmut 
(casa de taipa) casa enxaimel Histórico/ Belas Artes Rua Testo Alto - Fundos, 

9690 / Testo Alto 

Casa Raduenz, 
Walter 

casa enxaimel 
(Belas Artes) e 

conjunto 
edificado+paisagem 

(Histórico e 
Paisagístico) 

Histórico/ Belas Artes/ 
Arqueológico, Etnográfico 

e Paisagístico 
Rua Curitiba, 377 / Testo 

Alto 

Casa Voigt, Ella casa enxaimel Histórico/ Belas Artes Rua Progresso, 2320 / 
Testo Alto 

Casa Wacholz, 
Felipe casa enxaimel Histórico/ Belas Artes Rua Testo Alto, 6148 / 

Testo Alto 

Comércio Haut comércio enxaimel Histórico/ Belas Artes Rua Presidente Costa e 
Silva, 719 / Testo Rega 

Comércio Weege comércio enxaimel Histórico/ Belas Artes Rua Presidente Costa e 
Silva, 677 / Testo Rega 

Casa Hardt, Erich casa enxaimel Histórico/ Belas Artes Rua Arnoldo Hardt, 379 / 
Testo Rega 

Casa Wunderwald casa enxaimel Histórico/ Belas Artes Rua Dr. Wunderwald, 2467 
/ Wunderwald 

Sítio Tribess 
conjunto edificado 
(casas enxaimel e 

ranchos de madeira) 

Histórico/ Belas Artes/ 
Arqueológico, Etnográfico 

e Paisagístico 
Rua Alberto Rahn, 1463 / 

Wunderwald 

Testo Alto e Rio da 
Luz núcleo rural Histórico/ Arqueológico, 

Etnográfico e Paisagístico 
 

 
12. IMPACTOS 

 
Considerando a caracterização do empreendimento e o Diagnóstico 

Ambiental da Área de Influência, iniciou-se a avaliação dos impactos ambientais 

gerados pela instalação/operação do mesmo. 

 

12.1 Meio físico 
 
Impacto: Ambiente Natural 
Fase: Operação 

Descrição: Influência no sombreamento, iluminação e ventilação nos imóveis 

lindeiros. 
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Qualificação:O impacto seria considerado negativo, por prejudicar a qualidade de 

vida do entorno, afetando através de sombreamento iluminação e ventilação. 

Entretanto, como se trata de um loteamento preferencialmente residencial, não 

haverá prédios maiores de que 4 pavimentos ou construções de grandes centros 
industriais que influenciem negativamente nos aspectos descritos. 

Medida Mitigadora: Não há. 
 
Impacto: Drenagem Pluvial 
Fase: Implantação 

Descrição: Com solo exposto durante a fase de obras, poderá ser carreada grande 

quantidade de água com sedimento para a rede pluvial, especialmente em dias de 

chuva. 

Qualificação: Impacto considerado negativo, pois sobrecarrega a infraestrutura 

existente tanto pela maior vazão de água quanto pelos sólidos carreados. 

Medida Mitigadora: Se necessário, instalação de taludes e bacias de contenção 
com o próprio material da terraplanagem, reduzindo sua velocidade para que os 

sedimentos transportados em suspensão ou por arraste sejam retidos. 
 
Fase: Operação 

Descrição: A drenagem atual irá receber maior fluxo de água proveniente das 

residências do loteamento, podendo sobrecarregar o sistema. 
Qualificação: Impacto considerado negativo, pois sobrecarrega a infraestrutura 

existente. 

Medida Mitigadora: A drenagem no loteamento obedecerá ao projeto aprovado, 

com instalação de bocas de lobo, tubos de concreto e concreto armado, com 

desnível que permita seu escoamento e dimensionado para atender a demanda 

local.  

 
Impacto: Capacidade de abastecimento de água 
Fase: Implantação 

Descrição: Demanda de água devido as obras de implantação. 

Qualificação: Impacto negativo, devido ao maior consumo de água. 
Medida Mitigadora: Uso racional de água nas obras e possibilidade de implantação 

de técnicas alternativas, como reuso e captação de água da chuva. 
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Fase: Operação 

Descrição: Demanda de água pela população que irá habitar o loteamento. 

Qualificação: Impacto negativo, devido ao maior consumo de água e necessidade 
de abastecimento eficaz. 

Medida Mitigadora: De modo que foi sugerido através da viabilidade da SAMAE o 

empreendedor se responsabilizará em dar ciência aos adquirentes dos imóveis que 

eles terão que instalar uma reserva mínima de 1000L/lote.dia. Além do uso racional 

da água e como medida preventiva existe a possibilidade de implantação de 

técnicas alternativas pelos moradores, como reuso e captação de água da chuva. 

Destaca-se ainda que, a SAMAE Pomerode, devido posicionamento geográfico 

desfavorável (final de rede de abastecimento) do loteamento, portanto foi aprovado 

um projeto de rede de abastecimento de água composto por dois reservatórios de 

20.000,00 litros e bombas de recalque para atender todo o loteamento.  
 
Impacto: Alteração do Sistema Viário 
Fase: Implantação 

Descrição: Aumento da circulação de veículos, especialmente de maior porte como 

caminhões, desde o início até a conclusão dos trabalhos. 

Qualificação: Impacto negativo devido a circulação constante de veículos de 

grande porte, levantando poeira, lama, sujeira e deterioração de vias. 
Medida Mitigadora: Entradas e saídas deverão ser distribuídas para que não 

acumule caminhões na Rua. Sinalização adequada para evitar possíveis acidentes. 

A medida para evitar poeira é manter as vias úmidas, a ponto que não faça lama. É 

imprescindível cobrir os caminhões caso saiam do loteamento com material que 

possa sujar e/ou prejudicar as ruas. A deterioração das vias nada mais é que a 

deterioração usual de vias movimentadas. O período com maior acúmulo de 

caminhões será na execução da terraplanagem que deverá prever a entrada e 

saída da obra de forma adequada, com todos os itens de segurança em 

funcionamento no caminhão. Vale lembrar que, caso haja sujeira causada pela 

entrada e saída de caminhões, as vias deverão ter manutenção visando manter a 

limpeza, segurança e qualidade. Destaca-se que todo e qualquer dano causado 
nas vias na fase de implantação do loteamento deverá ser realizado o reparo e/ou 

manutenção por conta do empreendedor. 
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Fase: Operação 

Descrição: Aumento do tráfego local por veículos de pequeno porte devido a 

ocupação por novos moradores. 
Qualificação: Impacto negativo devido a circulação constante de veículos, aumento 

da poeira. 

Medida Mitigadora: É importante a melhoria das sinalizações de trânsito, além de 

prudência por parte dos moradores. 

 
Impacto: Processos Erosivos 
Fase: Implantação 

Descrição: Com a movimentação de terra no local e a remoção da vegetação que 

cobrem o solo em alguns locais, poderão ocorrer processos erosivos e de 

carregamento de material. Os processos erosivos podem ocasionar aumento da 

turbidez da água, principalmente em dias com alta precipitação, conduzindo 
materiais para a drenagem. 

Qualificação: Impacto negativo, devido ao risco por desmoronamentos e 

assoreamento de cursos d’água. 

Medida Mitigadora: Garantir que as atividades relacionadas à instalação do 

empreendimento sejam executadas somente nos locais definidos para a 

construção. As movimentações de terra devem ser acompanhadas de obras de 
drenagem superficial provisórias, com retenção de sedimentos e contenção de 

taludes. Para evitar a erosão e escoamento superficial, irá ser feito um gabião que 

proporcionará a estabilidade da superfície em parte do loteamento, porém em geral 

o solo deverá ser revestido por gramíneas. 

 
Impacto: Alteração da qualidade do ar 
Fase: Implantação 

Descrição: Queima de combustíveis fósseis por veículos (fumaça/fuligem), 

levantamento de poeira pelo acesso de veículos ou pelas obras. As emissões 

atmosféricas provenientes dos veículos usados terão como principais poluentes o 

Monóxido de Carbono (CO) e hidrocarbonetos. Sua estimação é complexa, pois 
depende de fatores como, ano do veículo, combustível utilizado e modelo do 

veículo. 
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Qualificação: Impacto negativo devido a dispersão de poeiras, fuligens e/ou 

poluentes na atmosfera local, prejudicando o meio ambiente e a qualidade de vida 

da população do entorno. 

Medida Mitigadora: Se necessário, instalar barreiras físicas no entorno da obra que 
interceptam grande parte das poeiras, ruídos e impactos visuais. Proceder à 

umectação das vias de acesso (particulares e/ou públicas) durante o período da 

atividade. Regular equipamentos utilizados para que trabalhem em perfeitas 

condições. NUNCA realizar queimas. 

 
Fase: Operação 

Descrição: Queima de combustíveis fósseis por veículos (fumaça/fuligem), 

levantamento de poeira. As emissões atmosféricas provenientes dos veículos 

usados terão como principais poluentes o Monóxido de Carbono (CO) e 

hidrocarbonetos. Sua estimação é complexa, pois depende de fatores como, ano 

do veículo, combustível utilizado e modelo do veículo. 
Qualificação: Impacto negativo devido a dispersão de poeiras, fuligens e/ou 

poluentes na atmosfera local, prejudicando o meio ambiente e a qualidade de vida 

da população do entorno. 

Medida Mitigadora: Regulagem dos veículos dos moradores para que trabalhem 

em perfeitas condições, asfaltamento das vias e, como segunda opção, umectação 

das mesmas. Os motoristas devem reduzir a velocidade quando em vias de chão 
batido visando evitar o levantamento e dispersão de poeiras. NUNCA realizar 

queimas. 

 
Impacto: Contaminação do solo e água 

Fase: Implantação 

Descrição: Contaminação por meio de vazamento de óleos, graxas, efluente 

sanitário e resíduos sólidos das atividades inerentes as obras. 

Qualificação: Impacto negativo devido a possível contaminação de solo e água. 

Medida Mitigadora: Não realizar atividades de manutenção e abastecimento dentro 

do canteiro de obras, caso haja é necessário adotar controles específicos como 

piso impermeabilizado, bacias de contenção e sistema de drenagem equipado com 
caixas separadoras de água e óleo. Manter resíduos perigosos em área 
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impermeabilizada, coberta e, quando necessário, com contenção. Implantação de 

um sistema de tratamento de efluentes sanitários adequado. 

 

Fase: Operação 

Descrição: Geração de efluente sanitário e resíduos sólidos. 

Qualificação: Impacto negativo devido a possível contaminação de solo e água. 

Medida Mitigadora: Destinar adequadamente resíduos gerados nas residências. 

Instalar sistema de fossa séptica e filtro anaeróbio e promover limpeza periódica. 

 
Impacto: Emissão de Ruídos 
Fase: Implantação 

Descrição: Resultam de veículos, equipamentos/maquinário, obras inerentes as 

atividades de implantação. 

Qualificação: Impacto negativo, pois ruídos em excesso podem causar 

afugentamento de fauna e prejudicar a qualidade de vida dos moradores do 
entorno. 

Medida Mitigadora: Controle periódico de emissão de ruídos (art. 207 da Lei 

Complementar nº 162/08). Ressaltado que as atividades de implantação do 

loteamento atenderão o horário comercial e cumprirão os limites sonoros 

estabelecidos por lei. As máquinas e veículos deverão estar regulados para que 

não emitam ruídos excessivos e os funcionários deverão utilizar equipamento de 
proteção individual. Contratação de empresa especializada com treinamento 

constante dos operadores. 

 
Impacto: Geração de Resíduos Sólidos 
Fase: Implantação 

Descrição: Geração de resíduos da construção civil (entulho) e em menor 

quantidade de resíduos recicláveis e domésticos.  

Qualificação: Impacto negativo devido ao aumento da geração de resíduos, 

sobrecarga de aterros e possibilidade de contaminação de solo e água quando não 

atendidos os controles ambientais exigidos e quando os resíduos não são 

descartados da forma adequada (aterros). 
Medida Mitigadora: Deverão ser adotados procedimentos de manuseio, coleta 

e destinação final dos resíduos sólidos através de um Plano de Gerenciamento de 
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Resíduos da Construção Civil – PGRCC. Deverá ser implantada uma Central de 

Resíduos, que deverá possuir um sistema de contenção (em caso de resíduos 

líquidos perigosos) e de controle ambiental. O empreendedor deverá qualificar 

previamente prestadores de serviços para coleta/transporte de resíduos e destinos 
finais. Estocar material em local adequado que iniba a sua dispersão no meio 

ambiente. Reduzir geração de resíduos e, quando for o caso, incentivar seu reuso 

interno. Atender a Resolução CONAMA 307/02. Destinar entulhos a aterros da 

construção civil, resíduos recicláveis à reciclagem e resíduos domésticos à coleta 

pública. Vale destacar que para o material excedente da terraplanagem, será 

encaminhado para bota-fora da empresa contratada para o serviço de 

terraplanagem e limpeza do terreno. Tal bota-fora está instalado na rua Ernst 

Klemann, no município de Pomerode e encontra-se devidamente licenciado pela 

FATMA, conforme documentos anexos (anexo 21). Já os resíduos gerados pela 

supressão de vegetação serão destinado a um local devidamente licenciado, 

mediante a emissão do documento de origem florestal - DOF.  
 
Fase: Operação 

Descrição: Geração de resíduos domiciliares (recicláveis e orgânicos). 

Qualificação: Impacto negativo devido ao aumento da geração de resíduos, 

sobrecarga de aterros e possibilidade de contaminação de solo e água quando e se 

o morador não destinar adequadamente seus resíduos. 
Medida Mitigadora: Cabe aos moradores reduzirem geração de resíduos e 

promover a segregação para coleta seletiva (reciclagem) e coleta municipal de 

resíduos domésticos. Atender requisitos básicos da Lei 12.305/10 e Lei Ordinária 

Municipal nº 2.852/16. 

 
Impacto: Geração de Resíduos Líquidos 
Fase: Implantação 

Descrição: Efluentes sanitários gerados pelos trabalhadores no canteiro de obras. 

Qualificação: Impacto negativo devido a possibilidade de contaminação de solo e 

água, mau cheiro e consequentes danos ambientais. 

Medida Mitigadora: Tratamento eficaz via fossa séptica e filtro anaeróbio ou 
instalação de banheiro químico. 

 



 

 
 

 
Rua Guilherme Hering, 70, sala 2 | Centro | Jaraguá do Sul | SC 

47 3279 9157  /  47 99911 2184  | contato@gamapp.com.br            

 

72 

Fase: Operação 

Descrição: Efluentes sanitários do loteamento. 

Qualificação: Impacto negativo devido a possibilidade de contaminação de solo e 

água, mau cheiro e consequentes danos ambientais. 
Medida Mitigadora: Tratamento via fossa séptica e filtro anaeróbio, de 

responsabilidade de cada morador, com ligamento para a rede coletora de esgoto 

que será executada pelo empreendedor no momento da execução do loteamento. 

Projeto aprovado pelo SAMAE, anexo 18. 
 

12.2 Meio Biótico 

 
Impacto: Supressão de Vegetação 
Fase: Implantação 

Descrição: Para a realização das obras e estruturas de apoio, é preciso que a 

vegetação existente na Área Diretamente Afetada pelo empreendimento seja 
retirada, entretanto a vegetação desta área já sofreu ação humana ao longo dos 

anos. 

Qualificação: Impacto negativo, pois reduz a vegetação local, expõe o solo a 

intempéries, aumenta erosão. A perda de habitat é menos expressiva como 

impacto devido a ação humana presente. 

Medida Mitigadora: Atendimento aos preceitos legais pertinentes a supressão de 
vegetação (Lei 11.428/2006) e providenciar acompanhamento por profissional 

habilitado. Suprimir apenas a vegetação calculada prevista em lei atendendo a 

autorização de corte expedida pela FATMA. 

 

12.3 Meio Sócio Econômico 
 
Impacto: Alteração da paisagem 
Fase: Implantação e operação 

Descrição: a implantação do loteamento vai provocar alterações na paisagem local, 

que mudará a percepção visual de moradores e usuários do entorno.  

Qualificação: Impacto considerado negativo, devido ao impacto visual provocado. 
Entretanto o entorno já possui residências, desta forma a implantação de um 
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loteamento não ocasionará um grande impacto, pois está inserido na realidade 

local. 

Medida Mitigadora: Neste caso, trata-se de um empreendimento projetado dentro 

dos preceitos legais, cujos projetos e estudos somente serão executados após 
aprovação nos órgão ambientais. Além disso, o projeto paisagístico tem muito a 

contribuir na recuperação da paisagem degradada. 
 
Impacto: Ocorrência de Acidente 
Fase: Implantação 

Descrição: Acidentes provenientes dos trabalhos inerentes a cada atividade. 

Qualificação: Impacto negativo, pois a saúde do trabalhador poderá estar em risco. 

Medida Mitigadora: Programa de redução de acidentes. Uso de EPI’s. Orientação 

constante. 

 
Impacto: Aquecimento do mercado local de prestação de serviços 

Fase: implantação e Operação 

Descrição: Aquecimento do mercado local de prestação de serviços (materiais de 

construção, aluguel de máquinas, transportes diversos, etc.).  

Durante a ocupação, é previsto um incremento na demanda do consumo de bens e 

alimentos pelos novos moradores, bem como serviços de engenharia e arquitetura 

para a construção das residências. 
Qualificação: Impacto positivo, pois valoriza e faz girar a economia local. 

Medida Mitigadora: Aquisição de produtos, matérias e equipamentos no município 

e região.  

 
Impacto: Aumentos da arrecadação de impostos 
Fase: Implantação e Operação 

Descrição: Com a implantação do empreendimento, o Município ampliará sua 

arrecadação de impostos. 

Qualificação: Esse impacto torna-se positivo no caso do município aplicar essa 

arrecadação em melhoria na infraestrutura e serviços públicos ao entorno. 

Medida Potencializadora: Priorizar a contratação de mão de obra local 
(necessidade de serviços especializados de engenharia, arquitetura, paisagismos) 
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para que os impostos dos serviços fiquem no município. Da mesma forma, após 

operação haverá consumos de bens e serviços locais. 

 
Geração de emprego e renda 
Fase: Implantação e Operação 

Descrição: Geração de empregos e consequente aumento de renda devido a 

contratação de profissionais para trabalhar nas obras de implantação do 

loteamento, para construção das residências, posteriores assistências e 

manutenções residenciais. 

Qualificação: Impacto positivo, pois valoriza e permite melhor qualidade de vida a 

cidadãos em busca de emprego. 

Medida potencializadora: Reduzir contratação de trabalhadores externos, evitando 

a produção de um impacto com deslocamento de pessoal e valorizando os 

profissionais de Pomerode e região. 

 
Impacto: Uso do solo 

Fase: Operação 

Descrição: Uso da área para construção de casas e vias. 

Qualificação: Impacto positivo, pois permite maior qualidade de vida a população 

que irá adquirir um imóvel regular perante a Prefeitura e demais órgãos, com 

infraestrutura adequada conforme projeto proposto. 
Medida potencializadora: Implantação/manutenção de serviços públicos essenciais. 

 
Impacto: Adensamento Populacional 
Fase: Implantação 

Descrição: Aumento da população após venda dos lotes, construção e moradia. 

Qualificação: Impacto negativo pois este crescimento deverá ser seguido de 

melhorias nas condições de infraestrutura da população, caso contrário as 

carências existentes podem ficar mais evidentes após a operação do 

empreendimento. 

Medida Mitigadora: Investimento público e, quando for o caso, investimento do 

empreendedor nos serviços de infraestrutura local (transporte, saúde, educação, 
energia, saneamento, outros). 
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13. CONCLUSÃO 

 

Diante do apresentando neste estudo, conclui-se pela viabilidade do 
empreendimento, contanto que sejam atendidas as descrições e recomendações 

apresentadas. A adequada implantação deste loteamento dependerá 

principalmente do empreendedor, o qual se propõe a entregá-lo conforme projetos 

apresentados. Em um segundo momento, também se acredita no interesse da 

Prefeitura Municipal em proporcionar a melhoria de vida aos seus atuais e futuros 

cidadãos. Por fim, os futuros moradores devem se comprometer a instalar o 

sistema de fossa e filtro em suas residências e buscar regularização e aprovação 

de suas residências, desta forma mantendo o loteamento regular perante a 

prefeitura municipal. 
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- Projeto Pomerode 2020. Agenda 21 - planejamento do desenvolvimento 
socioeconômico sustentável, 2007. Disponível em:  
http://www.pomerode.sc.gov.br/downloads/PROJETO%20%20POMERODE%
202020%20V.%2008%202007.pdf. Acesso em fevereiro de 2015. 
 
- Patrimônio Histórico. Disponível em: 
http://www.pomerode.sc.gov.br/secretarias/Conteudo.asp?cd_Codigo=77&cd_
Secretaria=7. 
 
- Lei Complementar n 162/08, de 12 de dezembro de 2008 – Anexo V. 
Disponível 
em:http://www.vemprapomerode.com.br/uploads/File/Texto%20PH%200001.p
df 
 

 
SAMAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto. Disponível em: 
www.samaepomerode.com.br. Acesso em março de 2015. 
 
SANTA CATARINA. Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Meio 
Ambiente – SDM. Bacias hidrográficas do Estado de Santa Catarina: Diagnóstico 
Geral. Florianópolis, 1997. 
 
SEBRAE – Serviço de Apoio as Micro e Pequenas Empresas Santa Catarina. 
Santa Catarina em Números – Pomerode, 2013. 
 
 



 

 
 

 
Rua Guilherme Hering, 70, sala 2 | Centro | Jaraguá do Sul | SC 

47 3279 9157  /  47 99911 2184  | contato@gamapp.com.br            

 

78 

 
15. EQUIPE TÉCNICA  

 
 
Nome: Gisele Dagnoni Notari 
CPF: 050.093.059-76 
Qualificação Profissional: Bióloga 
Número no conselho de classe: CRBio/SC: 063.817-3 
Assinatura:  
 
Nome: Daiane Regina Pasold 
CPF: 047.888.689-62 
Qualificação Profissional: Engenheira Ambiental e Química 
Número no conselho de classe: CREA/SC: 
Assinatura:  
 
Nome: Juliana Reu Junqueira 
CPF: 035.990.939-62 

Qualificação Profissional: Arquiteta e Urbanista 
Número no conselho de classe: CAU/SC: A45424-9 
Assinatura:  
 
 
 
 

Pomerode, 16 de janeiro de 2018. 
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16. ANEXOS 

  

Anexo 1 - Diretrizes Mínimas do RIV - Parecer 03 - Afirmando que todos os itens 

já foram contemplados 

Anexo 2 - Matrícula Imobiliária nº 8.160 - Com área já ampliada. 

Anexo 3 - Contrato Social do Empreendedor 
Anexo 4 - Cartão do CNPJ atualizado 

Anexo 5 - Mapa 10 Plano Diretor – Esgoto Sanitário e Drenagem  

Anexo 6 - Viabilidade CELESC 

Anexo 7 - Viabilidade Getran 

Anexo 8 - Viabilidade Secretaria da Educação 

Anexo 9 - Viabilidade Secretaria do Planejamento 
Anexo 10 - Viabilidade Secretaria da Saúde 

Anexo 11 - Viabilidade Secretaria da Política Social 

Anexo 12 - Viabilidade Secretaria de Obras 

Anexo 13 - Protocolo Projeto CELESC 

Anexo 14 - Projeto Urbanístico - Atualizado 

Anexo 15 - Projeto Terraplanagem  
Anexo 16 - Levantamento Topográfico 

Anexo 17 - Projeto de rede de esgoto  

Anexo 18 - Projeto de abastecimento de água  

Anexo 19 - Projeto de drenagem e pavimentação 

Anexo 20 - Projeto de Sistema viário/sinalização 

Anexo 21 - Documentos - Bota fora 

Anexo 22 - Licenças Ambientais  

Anexo 23 - Anotações de responsabilidade técnica - Estudos e projetos 
 


