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1.  APRESENTAÇÃO  

1.1.  FINALIDADE DO ESTUDO 
De acordo com o Art 250 da Lei Complementar 162/2008, o Estudo de Impacto de 

Vizinhança - EIV- tem por objetivo sistematizar os procedimentos que permitirão ao município 

compreender qual impacto determinado empreendimento ou atividade poderá causar no ambiente 

socioeconômico, natural ou construído, bem como dimensionar a sobrecarga na capacidade de 

atendimento de infra-estrutura básica, quer sejam empreendimentos públicos ou privados, 

habitacionais ou não habitacionais. 

Este estudo é um instrumento de política urbana previsto   pelo   Estatuto   da   Cidade   (Lei   

Federal   Nº   10.257   de   2001),   e segundo   este   último,   deve   contemplar   os   efeitos   

positivos   e   negativos   do empreendimento ou atividade quanto à qualidade de vida da população 

residente na área e suas proximidades, e incluir no mínimo a análise das seguintes questões: 

 

1.  Adensamento populacional; 
2.  Equipamentos urbanos e comunitários; 
3.  Uso e ocupação do solo; 
4. Valorização imobiliária; 
5.  Geração de tráfego e demanda por transporte público; 
6.  Ventilação e iluminação; 
7.  Paisagem urbana e patrimônio natural e cultural. 

 

O presente estudo apresenta informações que permitem analisar e avaliar as prováveis 

interferências do empreendimento,  

Estudo esse de grande relevância às gestões municipal, uma vez que o instrui e 

assegurada capacidade do meio urbano em comportar determinado empreendimento. Sua 

função fiscalizatória, de prevenção e precaução é característica marcante, e garante a 

avaliação das obras e das atividades que possam, potencialmente, causar dano ao meio 

ambiente. Caracterizando assim as solicitações do plano diretor do município de Pomerode. 

É um documento técnico a ser exigido, com base em lei municipal, e que se mostra vital para 

a concretização da função social da cidade 

O EIV oferecerá elementos para a análise da viabilidade empreendimento, através da 

apresentação de informações passíveis de serem utilizadas para análises de impacto ambiental e que 

servirão para análise do órgão responsável. De acordo com o roteiro para o desenvolvimento de 

atividades técnicas, determinado pela legislação em vigor. Apresenta a elaboração de um diagnóstico 

integrado da área de influência do empreendimento, possibilitando a avaliação dos impactos 

resultantes de sua implantação, buscando a definição das medidas mitigadoras, de controle 
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ambiental e compensatório, onde são propostas medidas mitigadoras para garantir sua integração a 

vizinhança. 

 
 

1.2.  IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR  
 
NOME/RAZÃO SOCIAL 
Frademir Antônio de Alcantes 
LOGRADOURO 
Rua Tereza Ruch, 160 
BAIRRO  
Testo Central 

MUNICÍPIO 
Pomerode – SC 

CEP 
89.107-000 

FONE 
47 3330-8311 

FAX 
47 3330-8311 

e-mail 
dallacorte@bioteia.com.br 

CPF: 
048.179.739-43 

 
Anexo 01 Relatório de Análise de Consulta de Viabilidade 
 

1.3.  JUSTIFICATIVA DO EMPREENDIMENTO 
Tendo em vista o crescimento demográfico e socioeconômico do Município de 

Pomerode e região, a produção e o consumo de produtos industriais se intensificaram nos 

últimos 5 anos devido ao aumento da construção civil. A construção civil, além de atender a 

crescente demanda da região, tem como objetivo, também, fomentar a revitalização e a 

valorização da região. O empreendimento aqui supra citado será destinado a abrigar, em 

grande parte de seus lotes, uma família que hoje paga aluguel para morar. É necessário que 

todos os processos de licenciamento ambiental estejam adequados e formalmente elaborados 

e adquiridos juntamente ao órgão ambiental responsável. 

Dessa forma, o presente trabalho realizou uma abordagem interativa entre os 

elementos componentes dos meios físicos, biológicos, sociais e econômicos, apresentando de 

forma sistematizada e concisa, dados e informações da área objeto de ocupação e seu entorno 

próximo, com a previsão dos impactos gerados pela sua implantação e posterior 

funcionamento e; medidas mitigatórias. 

O loteamento será ocupado pela família do empreendedor. Hoje são pelo menos 5 

famílias que pagam aluguel no momento que poderiam estar com suas casas próprias. 

 

2.  CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO  

2.1.  LOCALIZAÇÃO DA ÁREA 
 

O empreendimento a regularizado está localizado a rua Norberto Ruedenz, 955 (este 

número é de uma das casa já instaladas no terreno), tendo as seguinte localização: X: 
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684193,97 m e Y 7034470,33m. Para chegar a rua Norberto Ruedenz é necessário entrar a 

esquerda, sentido BR 470-Pomerode, ao restaurante Wunderwald, seguir adiante até estrada 

de barro. O loteamento estará ao final da rua Norberto Ruedenz. 

A área total do terreno é de 2,6 ha e o quadro de implantação é o que segue: 

 
Tabela 01 – Quadro Geral Empreendimento 

  Área (m²) % 

Loteamento 26.784,00 100,00% 

Área Remanescente 625,00 2,33% 

    
 

Área Loteada 26.159,00 97,67% 

Área dos Lotes 18.148,16 69,38% 

Área de Uso Público   43,47% 

 -Área de Ruas 2.945,13 11,26% 

 - Total de Área Verde 6.525,00 24,94% 

 - Área Institucional 1.900,41 7,26% 

 
Fonte: Projeto Urbanístico 

 
 

2.2.  DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO  
 

O empreendimento trata-se de um loteamento residencial com previsão de 13 lotes 

residenciais, uma área institucional, uma área de interesse social, uma área verde, conforme 

tabela 02. 

 

 
 

Figura 01: Implantação do Empreendimento 
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Tabela 02:  Quadro de Áreas do Empreendimento 

Quadra Lote Total       

A 1 747,10   Área Total dos Lotes   

A 2 479,33   18.148,16   

A 3 473,16   
 

  

A 4 471,14   
 

  

A 5 467,76   
 

  

A 6 465,64       

A 8 2.251,41 Área Verde (lote 17) 6.525,00 

A 10 1.093,71 
  

  

A 11 1.808,05 Área Institucional (lote 15) 1.266,94 

A 12 601,38 
  

  

A 13 483,28 Área remanescente (lote 07) 625,00 

A 14 2.281,20 
  

  

A 16 6.525,00 Área interna. social (lote 09) 633,47 

 
 

3.  LEGISLAÇÃO MUNICIPAL  

3.1.  LEI COMPLEMENTAR N° 162/2008 – PLANO DIRETOR  
Institui o Código Urbanístico, que define princípios, políticas, estratégias e 

instrumentos para o desenvolvimento municipal e para o cumprimento da função social da 

cidade e da propriedade no município de Pomerode, também denominado plano diretor, bem 

como estabelece as normas de parcelamento, uso e ocupação do solo, o sistema viário e 

providências complementares: 

 

DO ORDENAMENTO FÍSICO-TERRITORIAL 
PRINCÍPIOS DO ORDENAMENTO FÍSICO-TERRITORIAL 

Art. 17. O ordenamento físico-territorial obedece aos seguintes princípios: 
I - Planejamento da distribuição espacial da população e das atividades econômicas no 
território municipal, de modo a evitar e corrigir as distorções do processo de 
desenvolvimento urbano e seus efeitos negativos sobre o meio ambiente; 
II - Ordenação e controle do uso do solo por incomodidades; 
III - Otimização da mobilidade e transporte entre as áreas do município, buscando ao 
máximo encurtar distâncias e dinamizar as 
trocas; 
IV - Qualificação das áreas urbana e rural, buscando utilizar adequadamente a infra-
estrutura e conter o espraiamento espacial. 
 

TÍTULO I 
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DO MACROZONEAMENTO 
OBJETIVOS DO MACROZONEAMENTO 

Art. 18. O macrozoneamento, delimitado no Anexo I deste código, estabelece o 
ordenamento do território conforme as características sócio-espaciais do município e com 
a finalidade de definir diretrizes para a ação do poder público no território municipal, de 
forma a atender os princípios, objetivos gerais, políticas e estratégias deste código 
urbanístico, bem como servir de suporte às normas de uso, ocupação e parcelamento do 
solo. 
 
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 
§ 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. 
 

DIVISÃO DO MACROZONEAMENTO 
Art. 19. O Macrozoneamento do Município de Pomerode divide-se em: 
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; 
XIV - Setor de Interesse Turístico - SIT; 
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XV - Eixo de Animação - EA; 
XVI - Eixo Urbano 1 - EU1; 
XVII - Eixo Urbano 2 - EU2; 
XVIII - Eixo de Serviços - ES; 
§ 1º Leis municipais ordinárias poderão definir outras áreas do território como zona 
especial ou setor, desde que apresentem parâmetros mais restritivos em relação às 
macrozonas a que se sobrepõem ou atendam a especial interesse social ou ambiental 
decorrente dos objetivos, critérios e parâmetros deste código urbanístico. 
§ 2º O ordenamento territorial somente pode ser alterado, ampliado ou reduzido por 
emenda ao código urbanístico, respeitada a exceção do § 1o. 
§ 3º Por se sobreporem às macrozonas, os parâmetros de um eixo ou setor prevalecem em 
relação aos parâmetros de uma macrozona,devendo-se observar, no que for omisso, os 
demais parâmetros e objetivos da macrozona. 
§ 4º Os parâmetros dos setores prevalecem sobre os parâmetros de um eixo, nos locais em 
que houver conflitos entre ambos. 
 

CAPÍTULO I 
DAS MACROZONAS 

SEÇÃO I 
MACROZONA RURAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL 

Art. 20. A Macrozona Rural de Proteção Ambiental apresenta as seguintes características: 
I - Áreas de preservação permanente na zona rural, como topos de morros, unidades de 
conservação, nascentes e áreas inundáveis; 
II - Áreas remanescentes significativos de ecossistemas existentes; 
III - Áreas importantes para preservação da paisagem existente; 
IV - Áreas relevantes para a preservação de mananciais de abastecimento de água potável 
da cidade. 
Art. 21. A Macrozona Rural de Proteção Ambiental tem como objetivos mínimos orientar as 
políticas públicas no sentido de: 
I - Preservar a paisagem existente; 
II - Conservar ecossistemas existentes que possam ser afetados pela ocupação humana; 
III - Garantir o equilíbrio ambiental e a salubridade no município, preservando a água 
utilizada para o consumo; 
IV - Conservação da hidrografia existente no município, evitando a ocorrência de secas ou 
de desertificação; 
 

SEÇÃO II 
MACROZONA RURAL DE OCUPAÇÃO ORIENTADA 1 

Art. 22. A Macrozona Rural de Ocupação Orientada 1 apresenta as seguintes 
características: 
I - Áreas de relevante importância ambiental para a preservação da paisagem existente; 
II - Faixas de amortecimento localizadas no entorno da Macrozona Rural de Proteção 
Ambiental. 
Art. 23. A Macrozona Rural de Ocupação Orientada 1 tem como objetivos mínimos orientar 
as políticas públicas no sentido de: 
I - Possibilitar a ocupação humana de forma dispersa, com critérios restritivos e para 
atividades de baixo impacto; 
II - Conservar o entorno das áreas de proteção permanente, amortecendo o impacto 
produzido pela ação humana. 
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SEÇÃO III 
MACROZONA RURAL DE OCUPAÇÃO ORIENTADA 2 

Art. 24. A Macrozona Rural de Ocupação Orientada 2 apresenta as seguintes 
características: 
I - Áreas localizadas fora do perímetro urbano, com uso predominante voltado às 
atividades relacionadas com a agricultura, 
pecuária e silvicultura; 
Art. 25. A Macrozona Rural de Ocupação Orientada 2 tem como objetivos mínimos orientar 
as políticas públicas no sentido de: 
I - Desenvolver e diversificar as atividades econômicas típicas da área rural, fazendo uso 
racional do solo. 
 

SEÇÃO IV 
MACROZONA URBANA DE CONSOLIDAÇÃO 

Art. 26. A Macrozona Urbana de Consolidação apresenta as seguintes características: 
I - Área localizada no perímetro urbano, com características de centro econômico e político, 
dotada de boas condições de infraestrutura para a promoção do adensamento 
populacional. 
Art. 27. A Macrozona Urbana de Consolidação tem como objetivos mínimos orientar as 
políticas públicas no sentido de: 
I - Promover o adensamento e a consolidação da ocupação urbana, diversificando os usos e 
orientando o parcelamento do solo com fins de promover o aumento da densidade 
demográfica, garantindo a qualidade de vida e otimizando a infra-estrutura existente. 
 

SEÇÃO V 
MACROZONA URBANA DE QUALIFICAÇÃO 

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 a presente 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 infra-estrutura para servir a futuras necessidades de 
urbanização e adensamento populacional. 
II - Proteger a paisagem urbana existente, marcada pela ocupação horizontal e de baixa 
densidade. 
 
 
 
 
 



 
Pág. 11 

 

Figura 02 – Anexo I- Macrozoneamento 
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4.  METODOLOGIA  
 

Para a elaboração do presente EIV utilizaram-se dados coletados e disponibilizados 

pelos contratantes; consultas bibliográficas, tais como livros e artigos técnicos; documentos 

temáticos.  

Além disso, foram feitas visitas ao terreno e respectiva localidade destinados a 

implantação do empreendimento proposto, bem como aos órgãos públicos do município, 

como Prefeitura e Secretarias diversas.  

 

4.1. ÁREA DE INFLUENCIA DO EMPREENDIMENTO 

4.1.1 Área de Influência Direta – AID  

Consiste na respectiva gleba destinada a sua instalação, bem como um raio de 300 

metros de seu entorno, que engloba o sistema viário de acesso e edificações vizinhas, dos 

quais receberão influência direta dos impactos relacionados à sua implantação e operação 

(figura 03). 
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Figura 03: Área do Empreendimento e Área de Influencia Direta 

 

4.1.2 Área de Influência Indireta- AII 

Consiste em todo o território abrangido pelo município de Pomerode, bem como os 

municípios drenados pala Bacia do Rio Itajaí Açu. 

 

5. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 

5.1.  MEIO FÍSICO 

5.1.1.  Aspectos Hidrográficos e Hidrológicos da Bacia do Rio Itajaí Açu 

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 desta bacia. Ela compreende uma 
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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. 

 

 5.1.2. Riscos ambientais inerentes a Bacia do Rio Itajaí Açu 

Principais riscos ambientais segundo levantamento da Secretaria de Estado do 

Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente. Zoneamento ecológico-econômico – ZEE: 

a) Existe risco de cheias por precipitação, principalmente nos meses de primavera-verão. 

Um dos municípios com maior índice de cheias da região é Blumenau. 

b) Relevo com encostas íngremes, favorecendo o processo erosivo de algumas áreas da 

região. Tendência natural de expansão urbana para áreas de solos férteis. 

c) Riscos futuros de conflito pelo uso de água em determinados pontos da bacia. A 

qualidade da água apresenta níveis elevados de comprometimento, principalmente 

junto aos centros urbanos maiores e nas áreas de intensa atividade agrícola. 

d) Alterações físico-ambientais provocadas por ocupações urbanas em áreas sujeitas a 

inundações frequentes agravam o problema. Intenso processo erosivo, com 

assoreamento e obstrução da rede hidrográfica. 

e) Há extensas áreas com topografia acidentada, onde a cobertura vegetal se encontra 

em parte degradada. A região conta com pouquíssimas áreas reflorestadas. 

f) Extensas áreas de relevo que oscila entre forte ondulado e montanhoso, fato que 

limita o seu uso para diversas atividades agrícolas. A utilização do solo em desacordo 

com a sua capacidade de uso tem sido a principal causa da intensa erosão e do 

assoreamento de rios na área. 

g) Observa-se processos desordenados de conturbação regional na área polarizada por 

Blumenau. Constata-se interferência crescente de rodovias sobre áreas urbanas. A 

urbanização às margens do rio Itajaí tem provocado problemas ambientais. 
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5.1.3.  Características da Bacia do Rio Itajaí Açu 

O estuário do Rio Itajaí Açu configura um sistema de grande importância econômica 

regional, pois nele está localizado o porto de Itajaí, sendo este a principal via de comercio 

marítimo do estado, além de diversos terminais portuários menores. Além desta importância 

econômica, este sistema apresenta também grande importância ecológica para a zona costeira 

regional por ser o maior sistema fluvial entre o sistema lagunar Patos-Mirim no Rio Grande do 

Sul e o rio Ribeira do Iguapé em São Paulo. 

A bacia do rio Itajaí é a maior da vertente Atlântica do Estado de Santa Catarina, e 

sua paisagem é dividida em três compartimentos naturais: o Alto Vale, o Médio Vale e a Região 

da Foz do Itajaí. 

O maior curso d’água da bacia do Itajaí é o rio Itajaí-Açu. Seus formadores são os rios 

Itajaí do Oeste e Itajaí do Sul (figura 04). Estes rios encontram-se no município de Rio do Sul 

onde, juntos, passam a se chamar rio Itajaí-Açu. Os principais tributários do rio Itajaí Açu são 

rio Itajaí do Norte, que desemboca em Ibirama; o rio Benedito, que desemboca em Indaial; o 

Luiz Alves, em Ilhota, e o rio Itajaí-Mirim, que desemboca em Itajaí. Após receber as águas do 

rio Itajaí mirim, o rio Itajaí Açu passa a chamar-se, simplesmente, Itajaí. O Rio Itajaí Açu é o 

responsável pela maior parte do aporte fluvial para o estuário, atribuindo-se a ele 

aproximadamente 90% do total (Schettini, 2001, p. 122). 

Fiosiográficamente o estuário pode ser classificado como sendo de planície costeira 

segundo os tipos geomorfológicos de estuários sugeridos por Pritchard (1967) e como estuário 

de frente deltaica segundo a classificação fisiográfica proposta por Farbridge (1980). Sua 

morfologia atual indica que o sistema encontra-se num estado próximo ao de equilíbrio 

hidráulico. 

O estuário percorre uma planície costeira com formato afunilado, iniciando na altura 

de Blumenau e abrindo para o oceano, sendo este trecho, bastante plano com declividade de 

0,03%. A montante de Blumenau, a declividade aumenta para 0,40%, onde ocorrem 

corredeiras e pequenas quedas d’água (GAPLAN, 1986). 

 



 
Pág. 16 

 

 

Figura 04 – Hidrografia. 

 

5.1.4.  Geologia  

Segundo o Mapa do IBGE (Carta Joinville – SG. 22-Z-B/E=1.250,00) o Município de 

Blumenau é embasado pelas seguintes estruturas: 

Sedimentos Holocênicos: composto por sedimentos aluivionares fluviais 

(cascalheiras, areias e sedimentos sílticos-argilosos). 

Rochas do Grupo Itajaí: Siltitos, folhelhos sílticos, ardósias, arenitos finos, arcósios, 

arenitos conglomeráticos e conglomerados Indiferenciados. 

Rochas do Complexo Luís Alves: Gnaisses granulíticos ortoderivados de composição 

cálcio-alcalina predominantemente básica, com porções restritas de formações 

ferríferas e paragnaisses Indiferenciados. 

Estudos anteriores envolvendo aspectos geológicos da região costeira de Santa 

Catarina (ver Caruso Jr., 1993, Horn Filho e Diehl, 1994, Diehl e Horn Filho, 1996), têm 

enfocado essencialmente a planície costeira propriamente dita. Por outro lado, os ambientes 

deposicionais costeiros associados a desembocaduras de rios, como estuários e planícies de 

cordões, sofrem influência das respectivas bacias hidrográficas em sua íntegra, envolvendo 

aspectos geológicos, climáticos e geomorfológicos que afetam diretamente os processos da 

dinâmica sedimentar dos estuários e planícies associadas. 

As rochas associadas à Bacia do Paraná (categoria 6), ocupam grande parte da bacia 

do Itajaí Açu. Essas rochas, por suas características físico-químicas não seriam grandes 



 
Pág. 17 

 

produtoras de areias e/ou cascalhos, uma vez que a textura afanítica dos basaltos da Bacia do 

Paraná e a composição das rochas sedimentares associadas não seriam muito favoráveis à 

formação de areias. Os minerais daquelas rochas seriam principalmente degradados, alterados 

e/ou solubilizados gradualmente, produzindo sedimentos finos (argilominerais). Embora 

represente apenas cerca de 5% da área da bacia, a planície costeira associada ao estuário do 

rio Itajaí Açu (planície de Navegantes) é bastante extensa e significativa, incluindo um grande 

volume de sedimentos depositados nos últimos cinco mil anos. 

 

5.1.5.  Geomorfologia e Revelo 

A bacia do Itajaí-Açu, cerca de 75% da área tem elevações intermediárias (no caso, 

entre 70 e 500 m), enquanto somente cerca de 5% da área é, de fato, elevada (> 500m), e 20% 

da área corresponde a regiões baixas (< 70m), compostas pela planície costeira, mas também 

com importante contribuição dos vales fluviais (figura 05). O perfil de talvegue do rio Itajaí Açu 

demonstra ainda uma grande irregularidade, resultado da formação de um grande platô com 

elevação aproximada de 300 a 400 m, ocupada por cerca de 35% da extensão fluvial principal, 

sendo também responsável por uma declividade média inferior à esperada para essa bacia, 

devido à sua elevação média e máxima. Esse aspecto do perfil é, por sua vez, resultado de 

camadas horizontais bem definidas de rochas sedimentares associadas à bacia do Paraná. 

 
 

 
 

Figura 05 – Variação hipsométrica da Bacia Hidrográfica do Rio Itajaí-Açu. 

 

Os acidentes geográficos (cumes) mais altos da Bacia acima do nível do mar são: 
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 Morro do Funil: 1.062 metros (Taió) 

 Morro do Spitzkopf: 913 metros (Blumenau e Indaial) 

 Morros do Baú: 819 metros (Ilhota) 

 

5.1.6.  Pedologia 

Segundo o mapa da EMBRAPA 2004, o município de Pomerode possui a seguinte 

composição de solos: 

Solos Podzólico Vermelho-Amarelo: 

 PVa1 – Podzólico Vermelho-Amarelo Álico Tb A moderado, textura argilosa; 

 PVa7 - Podzólico Vermelho-Amarelo Álico e Distrófico Tb A moderado, textura média 

cascalhenta/argilosa cascalhenta; 

 PVa8 - Podzólico Vermelho-Amarelo Álico e Distrófico Tb A moderado, textura 

média/argilosa; 

 PVa12 - Associação Podzólico Vermelho-Amarelo Álico Tb A moderado, textura 

média/argilosa cascalhenta + Cambissolo  Álico Tb A moderado, textura argilosa 

cascalhenta, fase rochosa; 

 PVa13 - Associação Podzólico Vermelho-Amarelo Álico e Distrófico Tb A moderado, 

textura média/argilosa + Cambissolo Álico e Distrófico Tb A moderado, textura 

argilosa; 

 PVa17 - Associação Podzólico Vermelho-Amarelo Álico Tb A moderado, textura 

média/argilosa + Glei Pouco Húmico Álico e Distrófico Tb, textura média; 

Cambissolo: 

 Ca 24 - Associação Cambissolo Álico Tb A modeado, textura argilosa cascalhenta + 

Solos Litólicos Álicos A moderado, textura média cascalhenta; 

 Ca32 - Associação Cambissolo Álico Tb A moderado, textura argilosa + Solos Litólicos 

Distróficos A moderado, textura argilosa; 

Cambissolo Eutrófico: 

 Ce3 - Associação Cambissolo Eutrófico Ta gleico A moderado, textura média + 

Podzólico Vermelho-Amarelo Álico Tb A moderado, textura média/argilosa; 

Glei Húmico: 

 HGPd3 - Associação Glei Pouco Húmico Distrófico Ta, textura argilosa + Podzólico 

Vermelho-Amarelo Distrófico Tb A moderado, textura média/argilosa; 

 HGPd5 - Associação Glei Pouco Húmico Distrófico Tb e Ta, textura argilosa e média 

+Cambissolo Eutrófico Ta gleico A moderado, textura argilosa e média. 
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5.1.7.  Clima 

O município de Blumenau pertence a zona climática designada pela letra C, com o 

tipo climático Cfa, segundo a classificação do clima de Köppen. Tal tipo climático se 

caracteriza por ser um clima subtropical úmido. A temperatura média anual é de cerca de 21 

°C e a pluviosidade média é de 2.000 mm/ano, sendo fevereiro o mês mais chuvoso, com 

194,6 mm, e junho o mais seco, com 104,0 mm. 

Blumenau apresenta verões quentes, com temperaturas podendo alcançar os 40 °C, 

e invernos amenos. Também já houve casos de temperaturas negativas, com geada e neve, tal 

qual em 1984 num dos pontos mais altos do município, o Morro do Cachorro, onde existem 

também registros não-oficiais de temperatura mínima de -6°C.  

A média do mês mais quente é de 26° C e a média do mês mais frio é de 16° C. A 

temperatura média anual está em torno de 21° C. Eventuais enchentes e estiagens atingem a 

cidade, prejudicando sua economia e a população. 

Alguns dados climáticos: 

- Temperatura média anual = 20,1° C (Blumenau) e 18,4°C (Ituporanga). 

- Temperatura média máxima = 27,2° C (Blumenau). 

- Temperatura média mínima = 15,8° C (Blumenau). 

- Temperatura máxima absoluta no verão = 43° C (Blumenau). 

- Umidade relativa do ar = interior 84% e litoral 86%. 

- Precipitação total anual = 1.596,2 mm. 

Média anual de dias com precipitação = 152,4 dias distribuição relativamente 

uniforme das chuvas pelo ano, apenas dividido entre duas estações chuvosas, uma na 

primavera e outra no verão, com precipitação média de 130 mm/mês, e dois períodos de 

menores precipitações, entre abril e agosto e no mês de novembro, com uma média de cerca 

de 80 mm/mês. 

 

 

5.2.  MEIO BIÓTICO  

5.2.1.  Flora 

O ecossistema local e regional encontra-se caracterizado dentro da Área de Domínio 

de Floresta Tropical Atlântica (Floresta Atlântica, popularmente chamada de Mata Atlântica). 

Esta floresta compreende o conjunto de divisões fitoecológicas que incluem especialmente a 

Floresta Ombrófila Densa, a Floresta Ombrófila Mista, a Floresta Estacional Semidecidual, a 

Floresta Estacional Decidual e os ecossistemas associados; abrangendo originalmente 17 

estados, desde o Rio Grande do Sul até o Rio Grande do Norte, além de parte dos estados de 

Mato Grosso do Sul e Goiás (Schäffer & Prochnow 2002; Oliveira-Filho & Fontes 2000). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Zona_clim%C3%A1tica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Classifica%C3%A7%C3%A3o_do_clima_de_K%C3%B6ppen
http://pt.wikipedia.org/wiki/Clima_subtropical_%C3%BAmido
http://pt.wikipedia.org/wiki/Grau_Celsius
http://pt.wikipedia.org/wiki/1984
http://pt.wikipedia.org/wiki/Morro_do_Cachorro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Grau_Celsius
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Atualmente, restam pequenos e médios fragmentos desse bioma, os quais abrigam alta 

biodiversidade e cumprem importantes funções ecológicas (Morellato & Haddad 2000). 

Neste bioma as várias fitofisionomias são determinadas especialmente pela 

proximidade da costa, relevo, tipos de solo e regimes pluviométricos. Essas características 

foram responsáveis pela evolução de um rico complexo biótico de natureza florestal. Apesar 

da devastação acentuada, a Floresta Atlântica ainda contém uma parcela significativa da 

diversidade biológica do Brasil, com altíssimos níveis de endemismo. 

A Floresta Atlântica no Sul do Brasil representa um tipo de vegetação caracterizada 

por densos agrupamentos arbóreos, formando diversos estratos, em cujos troncos e ramos se 

encontram numerosos agrupamentos de Bromeliáceas, Aráceas, Orquidáceas, encobrindo, por 

vezes, por completo, os mesmos, assumindo o aspecto de verdadeiros jardins suspensos. No 

solo se encontram principalmente os representantes das Pteridófitas e das Marantáceas, 

predominando em geral a Calathea spp. (caeté), que por vezes cobre quase completamente o 

solo. 

A Floresta Atlântica também é abrigo para várias populações tradicionais e garantia 

de abastecimento de água para mais de 120 milhões de brasileiros. Seus remanescentes 

regulam o fluxo dos mananciais hídricos, asseguram a fertilidade do solo, controlam o clima, 

protegem escarpas e encostas das serras, além de preservar um patrimônio cultural e histórico 

imenso. Essa região possui, ainda, belíssimas paisagens, verdadeiros paraísos tropicais, cuja 

proteção é essencial ao desenvolvimento do ecoturismo. 

 

 Fitofisionomia 
O Vale do Itajaí de Santa Catarina, é caracterizado pela fitofisionomia denominada 

Floresta Ombrófila Densa, um grupo de vegetação no Domínio de Floresta Atlântica, segundo 

IBGE (1992). A forte influência oceânica associada às condições climáticas, ecológicas e 

principalmente uma rica face geomorfológica favoreceram o desenvolvimento de uma flora 

exuberante, a qual por sua vez propiciou a manutenção de uma fantástica diversidade 

faunística (Peixoto et al. 2002).  

A Floresta Ombrófila Densa (Floresta Pluvial Tropical) é caracterizada por fanerófitos, 

justamente pelas subformas de vida macro e mesofanerófitos, além de lianas lenhosas e 

epífitos em abundância que a diferencia das outras classes de formação. Porém, sua 

característica ecológica principal reside nos ambientes ombrófilos que marca muito bem a 

“região florística florestal”.  
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Assim, a característica ombrotérmica da Floresta Ombrófila Densa está presa aos 

fatores climáticos tropicais de elevadas temperaturas (médias de 25ºC) e de alta precipitação 

bem distribuídas durante o ano (de 0 a 60 dias secos), o que determina uma situação 

bioecológica praticamente sem período biologicamente seco (IBGE 1992). Além disso, 

dominam, nos ambientes desta tipologia florestal, latossolos distróficos e, excepcionalmente, 

eutróficos, originados de vários tipos de rochas. 

De acordo com Citadini-Zanette (1995) a composição florística da Floresta Ombrófila 

Densa em Santa Catarina é muito variada; é possível detectar padrões de vegetação distintos e 

grande heterogeneidade que ocorrem principalmente em função das variações da altitude e 

latitudes dentro do estado, evidenciado pela geomorfologia regional, clima e tipos de solo, que 

assumem proeminente valor entre os fatores determinantes de sua distribuição (figura 06). 

 

Figura 06 - Mapa fitogeográfico de Santa Catarina (Adapatado de Klein, 1978). 
 

Conforme KLEIN (1978), referente ao Mapa Fitogeográfico do Estado de Santa 

Catarina, a área em estudo está inserida na abrangência da formação vegetal designada como 

“Floresta Tropical do Litoral e Encosta Centro-Norte” a qual ocupa grande parte das bacias 

hidrográficas dos rios Itajaí-Açu, Tijucas e Cubatão do Sul, além da Ilha de Santa Catarina. Este 

tipo de vegetação, eminentemente florestal, é classificado por VELOSO & GÓES-FILHO (1982), 

e ratificado por IBGE (1992) referente ao Mapa de Vegetação do Brasil, como pertencente à 

“Região Fitoecológica a Floresta Ombrófila Densa Atlântica” abrangendo as diversas 

formações, dentre as quais, pode-se citar Submontana (30-400 metros de altitude) onde está 

inserida a área de estudo e ainda a formação Montana (400-700). 
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Nesta área, predominariam as matas de encostas, onde as arvores atingem 

desenvolvimento considerável, devido a presença de solos mais profundos. A floresta se 

apresenta densa, alta e sombria, em virtude da cobertura arbórea muito densa e fechada. Sob 

as árvores altas, as diversas sinúsias emprestam maior heterogeneidade ao conjunto da mata. 

Pode-se citar como espécies que ocorriam freqüentemente nas formações 

Submontana e Montana: canela-preta, peroba-vermelha, canela-sassafrás, massaranduba, 

canela-amarela, tanheiro e palmiteiro (SANTA CATARINA, 1997). 

Pouco se sabe sobre as interações entre as comunidades vegetais e os fatores 

abióticos que sustentam estas fisionomias (Moreno & Schiavini 2001). Um dos métodos 

utilizados para se compreender a dinâmica das florestas é através da fitossociologia. De acordo 

com Felfili & Rezende (2003) é uma técnica de coleta e análise de dados em vegetação em que 

se utilizam métodos matemáticos e análises ecológicas da vegetação em estudo. A partir 

destes, são desenvolvidos conceitos gerais, onde as diferentes unidades de vegetação podem 

ser comparadas e classificadas. Além de descrição e análise da vegetação, esta inclui biologia 

de populações, estratégias de espécies, produção ecológica e dinâmica de vegetação, incluindo 

processos de sucessão e mudanças vegetacionais. 

Assim como os estudos fitossociológicos mostram as interações entre as 

comunidades vegetais, os Inventários Florestais também são utilizados para obter informações 

de áreas florestais. São instrumentos de planejamento que visam o fornecimento de 

informações sobre as florestas, tanto naturais como plantadas, mostrando a composição, 

extensão e distribuição espacial, o estoque de produtos madeireiros e não madeireiros, a 

diversidade e dinâmica de uma determinada área. As informações contidas em um inventário 

florestal são variáveis, de acordo com o objetivo final do levantamento e os tipos de dados 

coletados em campo. 

Netto e Brena (1997) afirmaram que, com base na grande importância que as regiões 

com formações florestais representam para as populações (especialmente humana), o 

conhecimento de seus recursos naturais é fundamental para a tomada de decisões pelos 

pequenos proprietários, por empresários, por industriais, pelos municípios, pelos estados, nas 

diversas regiões do país e, finalmente, pelo poder nacional. 

 

Vegetação na área em estudo 
É importante relatar que, para o presente, será elaborado apenas uma caracterização 

geral (descritiva), sem preocupar-se com a mensuração da floresta existente. É correto afirmar 

que o método descritivo é suficiente, uma vez que não está prevista a supressão de vegetação 

arbórea natural. O empreendimento continuará sendo implantado apenas em áreas com 

ausência de vegetação arbórea natural (Figura 07). 
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Figura 07 – Vista total do loteamento inserido na rua Norberto Ruedenz, Pomerode – SC. 

 

 As intervenções do empreendimento estão previstas justamente na porção do 

terreno com ausência de cobertura arbórea natural, descartando a necessidade de autorização 

para supressão de vegetação. Cabe salientar que este estudo trata de uma regularização, desta 

forma grande parte do terreno já encontra-se coberto por casas (vide foto 01). 

Na porção do terreno com presença de floresta foi implantado a área verde 

conforme Termo de Averbação de Área Verde em anexo (Anexo 02) a este documento. O 

proprietário também está recuperando uma área de cerca de 0,25ha como forma de 

pagamento por retirada sem autorização de floresta, conforme projeto de recuperação em 

anexo (Anexo 03). 

  

5.2.2. Herpetofauna 

O Brasil é o principal país entre aqueles detentores de megadiversidade, possuindo 

entre 15 e 20% do número total de espécies da Terra. Gerir essa formidável riqueza demanda 

ação urgente, fundamentada em consciência conservacionista e espelhada em políticas 

públicas que representem as aspirações da sociedade (MMA, 2000). 

A Mata Atlântica, comparada aos outros biomas brasileiros, é um dos mais bem 

conhecidos. Considerando o número de inventários e levantamentos realizados recentemente, 

chega-se à conclusão de que a Caatinga e o Pantanal estão entre os biomas menos conhecidos, 
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diferentemente da Mata Atlântica, Amazônia e Cerrado (LEWINSOHN; PRADO apud 

LEWINSOHN et al., 2005). 

Este Bioma é o mais ameaçado do Brasil, integrante da listagem mundial de hotspots, 

juntamente com o Cerrado. Segundo Conservation International (2005), a Mata Atlântica é o 

terceiro hotspot mais ameaçado, perdendo somente para os Andes Tropicais e para a região 

de Tumbes-Chocó-Magdalena. 

Segundo Conservation International (2005), a biodiversidade está representada por 

cerca de 20.000 espécies vegetais (8.000 endêmicas), 263 mamíferos (71 endêmicos), 936 aves 

(148 endêmicas), 306 répteis (94 endêmicos), 475 anfíbios (286 endêmicos) e 350 espécies de 

peixes de água doce (133 endêmicas). No Brasil, o bioma abriga mais de 8.000 espécies 

endêmicas entre plantas vasculares, anfíbios, répteis, aves e mamíferos (MYERS et al. apud 

TABARELLI et al., 2005).  

A Mata Atlântica concentra 470 espécies de répteis do Brasil, sendo 197 exclusivas, o 

que equivale a 42% de todas as espécies conhecidas no país. Entre as espécies endêmicas, 

destacam-se a Hydromedusa maximiliani (cágado) e o Caiman latirostris (jacaré-do-papo-

amarelo), além de outras espécies ameaçadas pela ocupação antrópica como Liolaemus lutzae 

(lagartixa-da-areia) e a subespécie da serpente surucucu, Lachesis muta rhombeata 

(Conservation International et al., 2000). Segundo Silvano e Segalla (2005), o Brasil é o líder 

mundial em diversidade de anfíbios, apresentando 765 espécies, 26 das quais ameaçadas e em 

sua maioria integrantes da Mata Atlântica. Na lista da fauna brasileira ameaçada de extinção 

de 2002 constam 15 espécies de anfíbios em alguma categoria de ameaça e uma espécie foi 

considerada extinta, todas da Mata Atlântica (IBAMA apud SILVANO; SEGALLA, 2005). 

O fato de que muitas espécies encontram-se ameaçadas, mas poucas tem sido 

registradas como extintas no bioma Mata Atlântica, de acordo com o conhecimento atual, 

indica que ações urgentes e bem planejadas podem ser efetivas na conservação das espécies 

(SILVA; CASTELETI, 2003 apud LUCAS, 2008). 

É de suma importância o conhecimento da Herpetofauna em regiões de Mata 

Atlântica ainda não estudadas, ao passo que a destruição deste bioma encontra-se em ritmo 

acelerado e os efeitos globais tendem a auxiliar nas ações antrópicas ao longo dos anos.  

Estes grupos animais, Amphibia e Reptilia são importantes indicadores de 

perturbações ambientais e suscetíveis às alterações de hábitats, constituem-se por grupos com 

alto grau de endemismo.  

O declínio global das populações de anfíbios é alarmante, especialmente porque, em 

muitos casos, não sabemos porque uma espécie desapareceu dos locais onde antes era 

abundante. Em alguns casos, acontecimentos locais parecem fornecer uma explicação. As 
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alterações do habitat produzidas pelo desmatamento geralmente são destrutivas para os 

anfíbios, por exemplo, porque os anuros e as salamandras dependem de micro-habitats frios e 

úmidos no chão da floresta. Quando o dossel da floresta é removido, a luz solar atinge o solo, 

gerando condições demasiadamente quentes e secas para os anfíbios. Atrazine, um dos 

herbicidas mais vastamente utilizados na agricultura, é drenado dos campos para os corpos 

d’água onde anfíbios se reproduzem. A mineração e a extração de petróleo também causam 

danos que se estendem por grandes áreas. As pedras retiradas das minas liberam substâncias 

químicas ácidas ou tóxicas; o cianureto usado para extrair ouro do metal envenena a água de 

superfície; os poços de petróleo espalham hidrocarbonetos tóxicos; nitratos e nitritos escoam 

das terras cultivadas e alcançam níveis que causam deformidades e a morte das larvas de 

anfíbios – a lista é quase interminável (COLLINS; STORFER, 2003). 

É muito provável que diversas espécies de anuros da Mata Atlântica tenham sido 

extintas antes que um herpetólogo pudesse ter acesso a alguns exemplares (HADDAD, 1998 

APUD HADDAD; ABE, 2000). Aparentemente, a vulnerabilidade de diversas espécies é 

decorrente do seu elevado grau de endemismo, o que é mais evidente para as formas da Mata 

Atlântica (LYNCH, 1979), bem como dos seus modos reprodutivos especializados, o que é mais 

comum para os anuros de florestas úmidas (DUELLMANN; TRUEB, 1986). 

5.2.2.1.  A Herpetofauna de Santa Catarina 

Segundo Lucas (2008) são registradas 110 espécies de anfíbios anuros no Estado de 

Santa Catarina, além de 12 espécies ainda não descritas e/ou com problemas taxonômicos e 

22 espécies com provável ocorrência, representando uma riqueza em torno de 144 espécies. 

As 144 espécies correspondem a 17% da riqueza de anuros do Brasil (830 espécies) e 35% da 

riqueza de anfíbios conhecida para a Mata Atlântica (405 espécies; Haddad; Prado, 2005). 

Cerca de 14% (n = 15) das espécies taxonomicamente válidas e com registro confirmado para o 

Estado são endêmicas, e conhecidas de áreas bastante restritas até o momento. 

Segundo Ghizoni-Jr, et al (2009)Entre os répteis, poucos registros são conhecidos 

para as áreas abertas em Santa Catarina. A maioria das 110 espécies registradas para o estado 

(BÉRNILS et al., 2007) é florestal ou generalista quanto à ocupação do ambiente, reflexo do 

ainda incipiente conhecimento sobre composição e distribuição dos répteis no estado, 

fundamentado em contribuições concentradas em áreas florestais (e.g. BÉRNILS et al., 2001; 

MARQUES et al., 2001; HARTMANN E GIASSON, 2008 apud GHIZONI-JR, et al. 2009) e somente 

registros esparsos para áreas abertas (e.g. FERNANDES, 1995 apud GHIZONI-JR, et al. 2009). 
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5.2.2.2.  A Herpetofauna do Empreendimento 

Oito espécies de anfíbios anuros foram identificados no local através de registro 

visual auditivo e apenas uma espécie de réptil foi possível diagnosticar através de registro 

visual. Foram registradas através de dados secundários 30 espécies de anfíbios anuros com 

possível ocorrência para a área do empreendimento (tabela 01). Em estudos realizados em 

regiões de Mata Atlântica em Santa Catarina próximas a área do empreendimento (e.g. 

DALLACORTE, 2004; DALLACORTE, 2010; LUCAS, 2008) porém este número de espécies pode 

estar superestimado tendo em vista que os estudos aqui apresentados foram realizados em 

áreas de florestas bem preservadas. 

As publicações sobre répteis em Santa Catarina são escassas, muitas são listas 

isoladas de algumas regiões ou Unidades de Conservação. A partir da bibliografia consultada 

foi possível descrever como possível ocorrência para a área do empreendimento 13 espécies 

de serpentes (tabela 02). Kunz e Guizoni-Jr (2009) descrevem uma lista de espécies de répteis 

para o estado através de registros de espécimes mortos por atropelamento em estradas. Estes 

registros foram pontuados geograficamente, sendo possível para a presente descrição uma 

maior aproximação da ocorrência das espécies a área de influência indireta do 

empreendimento. Utilizou-se também dados de Dallacorte (2010). 

Tabela 03 - Espécies registradas através de bibliografia (DALLACORTE, 2004; DALLACORTE, 
2010, LUCAS 2008 e KUNZ; GUIZONI-JR 2009) e metodologia visual auditiva na área de 

influencia direta e indireta do empreendimento. Para os anfíbios anuros foram considerados 
registros para os municípios de Blumenau. Para os registros de répteis foram considerados o 
município de Blumenau e Indaial. Quanto aos Status de Ameaça: DD: Dados Deficientes; VU: 
Vulnerável; EM: Em Perigo; LC: Pouco Preocupante. Tipo de registro: BI – Bibliografia; VA – 

Visual Auditivo. 

Família Espécie Tipo de 
registro 

IBAMA 
(2003) 

IUCN 
(2006) 

GARCIA; 
VINCIPROVA 
(2003) 

Amphibia      
Leptodactylidae Leptodactylus latrans BI, VA    

 Leptodactylus nanus BI, VA    
 Leptodactylus notoaktites BI    
Leiuperidae Physalaemus cuvieri BI    
 Physalaemus olfersii BI    
Craugastoridae Eleutherodactylus henselii BI    
 Haddadus binotatus BI   VU 

Hylodidae Hylodes perplicatus BI    
Hylidae Trachycephalus mesophaeus BI    

 Hypsiboas albomarginatus BI    
 Hypsiboas faber BI, VA    

 Hypsiboas bischoffi BI, VA    
 Hypsiboas semilineatus BI    
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 Scinax catharinae BI    
 Scinax rizibilis BI    

 Scinax alter BI    
 Scinax perereca BI, VA    

 Phyllomedusa distincta BI, VA    
 Dendropsophus werneri BI    

 Dendropsophus microps BI    
 Dendropsophus minutus BI, VA    

 Aplastodiscus ehrhardti BI    
 Bokermannohyla hylax BI    

 Vitreorana uranoscopa BI    
Cycloramphidae Proceratophrys boiei BI    

 Proceratophrys subguttata BI    
 Cycloramphus bolitoglossus BI  DD  
Bufonidae Rhinela ictérica BI    
 Rhinella abei BI, VA    

 Dendrophryniscus berthalutzae BI DD   
Reptilia      
Colubridae Sibynomorphus neuwied BI    
 Echinanthera undulata BI    

 E. bilineata BI    
 Imantodes miliaris BI    

 Chironius laevicollis BI    
 Xenodon neuwiedii BI    

 Chiorinius bicarinatus BI    
 Helicops carinicaudus BI   VU 

 Spilotes pullatus BI    
Viperidae Bothrops jararacussu  BI LC  EN 

 Bothropoides jararaca BI    
Leiossauridae Enyalius iheringii BI    
Teiidae Tupinambis merianae BI, VA    

 

5.2.3.  Avifauna 

As intervenções humanas têm afetado as espécies de aves que habitam os 

ecossistemas naturais brasileiros. A resposta a estas alterações pode ser positiva ou negativa 

dependendo das suas particularidades, de forma que algumas espécies podem apresentar um 

aumento em suas populações enquanto outras podem apresentar uma drástica redução ou 

até mesmo virem a extinguirem-se localmente (MARINI e GARCIA, 2005). 

Das 1.832 espécies de aves com registro confirmado para o Brasil 160 espécies estão 

ameaçadas de extinção, em grande parte devido às ações antrópicas (MACHADO et al., 2008; 

CBRO, 2011).  Isto posiciona o país como aquele com o maior número de espécies de aves 

ameaçadas da região neotropical (MARINI e GARCIA, 2005).  
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Dependendo do grau de pressão antrópica e nível de fragmentação de um 

ecossistema, a importância de ações que amenizem e fiscalizem este processo pode ser ainda 

maior. Este é o caso de intervenções realizadas em áreas de Floresta Atlântica, ecossistema 

considerado um importante centro de endemismos de aves (MMA, 2000; SILVEIRA e STRAUBE, 

2008). A despeito da sua importância para a conservação de diversas espécies, este 

ecossistema vem sofrendo intensa destruição por toda a faixa de ocorrência, resultando na 

redução a aproximadamente 11,82% da sua cobertura original e na sua inclusão entre os 25 

hotspots mundiais, como uma das regiões mais ricas e ameaçadas do planeta (MMA, 2000; 

FUNDAÇÃO SOS MATA ATLÂNTICA/INPE 2010).   

Como forma de frear os impactos do desenvolvimento humano sobre a avifauna e os 

demais elementos da biodiversidade, o governo brasileiro vem criando leis que condicionam a 

implantação de empreendimentos à realização de estudos preliminares técnicos (Estudo de 

Impacto Ambiental - EIA e Relatório Ambiental Simplificado - RAS). De forma geral, nesses 

estudos são desenvolvidas amostragens de campo que se realizadas de forma satisfatória e 

devidamente documentadas, podem subsidiar ações de proteção por parte dos órgãos 

ambientais fiscalizadores e contribuir para o aumento do conhecimento em áreas pouco 

estudadas (AZEVEDO, 2006; SILVEIRA et al., 2010). 

 

5.2.3.2.  Avifauna de Santa Catarina 

Em Santa Catarina, a publicação de uma lista preliminar da avifauna de parques e 

reservas biológicas no Estado (SICK et al., 1979) e a publicação da primeira lista oficial de aves 

de Santa Catarina (SICK et al., 1981), interrompeu uma lacuna de muitos anos nos estudos 

sobre este grupo. Da mesma forma, o livro escrito por Rosário (1996), que reuniu todas as aves 

registradas para Santa Catarina relacionando a sua distribuição e hábitat, subsidiou maiores 

conhecimentos sobre a avifauna local. Desde lá, diversos pesquisadores vêm estudado as aves 

de Santa Catarina de forma que atualmente há um banco de informações considerável no que 

tange este grupo, em especial na metade leste, na chamada vertente Atlântica do Estado, 

abrangendo a Floresta Ombrófila Densa entre a Serra Geral e o oceano (PIACENTINI et al., 

2006).  

Recentemente, houve um passo importante para a conservação da avifauna 

catarinense através da iniciativa de um grupo de pesquisadores que se reuniu para compilar 

uma lista atualizada das espécies de aves e a partir desta informação, além de elaborar uma 

lista de espécies ameaçadas de extinção em Santa Catarina. Como resultado deste esforço, foi 

confirmada a presença de 661 espécies de aves para o estado, das quais 109 espécies 
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encontram-se sob algum grau de ameaça. Tal lista encontra-se em fase de reconhecimento na 

Fatma (Adrian Eisen Rupp, com. pes.).  

Os estudos envolvendo a avifauna do Vale-do-Itajaí estão concentrados na região sul 

do município de Blumenau, em áreas que hoje estão inseridas no Parque Nacional Serra do 

Itajaí (PNSI) (BORCHARDT-JR, 2005; KRIECK et al., 2003; KRIECK, 2006; FINK, 2006; SICK et al., 

1978; ZIMMERMANN, 1992; ZIMMERMANN, 1995; ZIMMERMANN et al., 2003). Entre os 

outros estudos realizados em Blumenau pode-se citar os levantamentos avifaunísticos 

realizados por ZIMMERMANN (1993), no Morro Spitzkopf; ZIMMERMANN (1999) e MÜLLER 

(2001), no Parque Natural Municipal São Francisco de Assis; NEPPEL (2000), no Morro do 

Cachorro; MÜLLER (2001), na Reserva Florestal da Cia Hering; e BRANDT (2005), na Reserva 

Particular do Patrimônio Natural Bugerkopf. 

 Estes estudos comprovam a importância do maciço florestal (do qual o município de 

Blumenau faz parte) para as aves da Floresta Atlântica, revelando uma riqueza de 265 

espécies. Além disso, por abrigar espécies ameaçadas de extinção e espécies endêmicas, a 

região é considerada uma IBA (Important Bird Area) pela BirdLife International (BENCKE et al., 

2006).  

Os fatores de risco à avifauna da região estão todos diretamente ligados à presença 

ou ampliação da ocupação humana como, por exemplo, o corte e alteração da vegetação; a 

caça; a criação em cativeiro, principalmente de espécies canoras (Passeriformes em geral) ou 

cinegéticas (cracídeos e anatídeos); e a poluição de solos ou rios (AZEVEDO, 2006). 

Assim, o conhecimento da avifauna local se torna extremamente necessário para o 

auxílio de proposição de medidas mitigadoras e compensatórias para a conservação deste 

grupo na região do empreendimento. 

 

5.2.3.1.  A Avifauna da área do empreendimento 

A nomenclatura utilizada seguiu as recomendações do COMITÊ BRASILEIRO DE 

REGISTROS ORNITOLÓGICOS (2011). O status de conservação das espécies seguiu MMA 

(2003), ao nível nacional e IUCN (2010), ao nível global. A relação de espécies endêmicas 

seguiu BENCKE et al. (2006). 

Foram compiladas 174 espécies de aves com possível ocorrência para a área do 

empreendimento. Destas, 35 espécies foram amostradas in loco e o restante foi registrado em 

outros trabalhos. Um total de 66 espécies é considerado endêmico da Mata Atlântica, não 

ocorrendo além dos limites deste bioma. Dez espécies são globalmente consideradas quase 

ameaçadas de extinção (tabela 04). 
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Tabela 04 - Lista de aves para a área do residencial Mara Giovana. End.: espécies endêmicas 
da Mata Atlântica. Status: grau de ameaça de extinção segundo a IUCN (BENCKE et al. 2006) 
e IBAMA (MMA, 2003) - NT: espécie quase ameaçada. (*): espécies registradas em campo. As 

demais estão listadas nos demais trabalhos realizados no município de Blumenau/SC. 

FAMÍLIA/Nome científico Nome popular End. Status 

TINAMIDAE    
Tinamus solitarius Macuco 1 NT 
Crypturellus obsoletus inhambuguaçu   
Crypturellus tataupa inhambu-chintã   
CRACIDAE    
Ortalis guttata* aracuã 1  
ODONTOPHORIDAE    
Odontophorus capueira Uru 1  
CATHARTIDAE    
Coragyps atratus urubu-de-cabeça-preta   
ACCIPITRIDAE    
Accipiter striatus gavião-miúdo   
Elanoides forficatus gavião-tesoura   
Rupornis magnirostris* gavião-carijó   
Buteo brachyurus gavião-de-cauda-curta   
Spizaetus tyrannus gavião-pega-macaco   
FALCONIDAE    
Caracara plancus caracará   
Milvago chimachima carrapateiro   
Micrastur ruficollis falcão-caburé   
Falco sparverius quiriquiri   
RALLIDAE    
Aramides saracura saracura-do-mato 1  
CHARADRIIDAE    
Vanellus chilensis* quero-quero   
COLUMBIDAE    
Columbina talpacoti* rolinha-roxa   
Columba livia pombo-doméstico   
Patagioenas plumbea pomba-amargosa   
Leptotila verreauxi* juriti-pupu   
Leptotila rufaxilla Juriti-gemedeira   
Geotrygon montana pariri   
PSITTACIDAE    
Pyrrhura frontalis tiriba-de-testa-vermelha 1  
Forpus xanthopterygius* Tuim   
Brotogeris tirica periquito-rico 1  
Pionopsitta pileata cuiú-cuiú 1  
Pionus maximiliani maitaca-verde   
Triclaria malachitacea sabiá-cica 1 NT 
CUCULIDAE    
Piaya cayana alma-de-gato   
Crotophaga ani anu-preto   
STRIGIDAE    
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FAMÍLIA/Nome científico Nome popular End. Status 

Megascops choliba corujinha-do-mato   

Pulsatrix koeniswaldiana 
murucututu-de-barriga-
amarela 1  

Strix virgata coruja-do-mato   
Glaucidium brasilianum caburé 1  
Asio clamator  coruja-orelhuda   
CAPRIMULGIDAE    
Lurocalis semitorquatus Tuju   
Hydropsalis torquata bacurau-tesoura   
APODIDAE    
Streptoprocne zonaris taperuçu-de-coleira-branca   
Chaetura cinereiventris andorinhão-de-sobre-cinzento   
TROCHILIDAE    
Ramphodon naevius beija-flor-rajado   
Phaethornis squalidus rabo-branco-pequeno   

Phaethornis eurynome 
rabo-branco-de-garganta-
rajada 1  

Florisuga fusca beija-flor-preto 1  
Thalurania glaucopis beija-flor-de-fronte-violeta 1  
Amazilia versicolor* beija-flor-de-banda-branca   
Clytolaema rubricauda beija-flor-rubi 1  
TROGONIDAE    
Trogon surrucura surucuá-variado 1  
Trogon rufus surucuá-de-peito-amarelo   
ALCEDINIDAE    
Ceryle torquata martim-pescador-grande   
MOMOTIDAE    
Baryphthengus ruficapillus juruva-verde 1  
RAMPHASTIDAE    
Ramphastos dicolorus tucano-de-bico-verde 1  
Selenidera maculirostris araçari-poca 1  
PICIDAE    
Picumnus temminkii pica-pau-anão-de-coleira 1  
Veniliornis spilogaster* picapauzinho-verde-carijó 1  
Melanerpes flavifrons benedito-de-testa-amarela 1  
Piculus aurulentus pica-pau-dourado 1 NT 
Colaptes campestris pica-pau-do-campo   
THAMNOPHILIDAE    
Myrmeciza squamosa papa-formiga-de-grota 1  

Myrmotherula gularis 
choquinha-de-garganta-
pintada 1  

Myrmotherula unicolor choquinha-cinzenta 1 NT 
Dysithamnus stictothorax choquinha-do-peito-pintado 1 NT 
Dysithamnus mentalis* choquinha-lisa   
Herpsilochmus rufimarginatus chorozinho-de-asa-vermelha   
Thamnophilus caerulescens* choca-da-mata   
Hypoedaleus guttatus chocão-carijó 1  
Batara cinerea matracão   
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FAMÍLIA/Nome científico Nome popular End. Status 

Mackenziaena leachii borralhara-assobiadora 1  
Pyriglena leucoptera papa-taoca-do-sul 1  
Drymophila ferruginea trovoada 1  
Drymophila rubricollis trovoada-de-bertoni   
Drymophila malura choquinha-carijó 1  
CONOPOPHAGIDAE    
Conopophaga lineata chupa-dente 1  
Conopophaga melanops cuspidor-de-máscara-preta 1  
GRALLARIIDAE    
Grallaria varia tovacuçu   
Hylopezus nattereri pinto-do-mato 1  
RHINOCRYPTIDAE    
Scytalopus speluncae tapaculo-preto 1  
FORMICARIIDAE    
Chamaeza campanisona tovaca-campainha   
Chamaeza ruficauda tovaca-de-rabo-vermelho 1  
SCLERURIDAE    
Sclerurus scansor vira-folha 1  
DENDROCOLAPTIDAE    
Dendrocincla turdina arapaçu-liso 1  
Sittasomus griseicapillus arapaçu-verde   
Xiphorhynchus fuscus* arapaçu-rajado 1  
Lepidocolaptes falcinellus arapaçu-escamado-do-sul 1  
Dendrocolaptes platyrostris* arapaçu-grande   
Xiphocolaptes albicollis arapaçu-de-garganta-branca   
FURNARIIDAE    
Xenops rutilans bico-virado-carijó   
Furnarius rufus* joão-de-barro   
Lochmias nematura joão-porca   
Automolus leucophthalmus barranqueiro-de-olho-branco 1  
Anabazenops fuscus trepador-coleira 1  
Philydor lichtensteini  limpa-folha-ocráceo 1  
Philydor atricapillus limpa-folha-coroado 1  
Philydor rufum limpa-folha-de-testa-baia   
Heliobletus contaminatus trepadorzinho 1  
Anabacerthia amaurotis limpa-folha-miúdo 1 NT 
Syndactyla rufosuperciliata trepador-quiete   
Cichlocolaptes leucophrus trepador-sombrancelha 1  
Synallaxis ruficapilla pichororé 1  
PIPRIDAE    
Ilicura militaris tangarazinho 1  
Chiroxiphia caudata tangará 1  
TITYRIDAE    
Oxyruncus cristatus araponga-do-horto   
Schiffornis virescens flautim 1  

Tityra cayana 
anambé-branco-de-rabo-
preto   

Pachyramphus castaneus caneleiro   
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FAMÍLIA/Nome científico Nome popular End. Status 

COTINGIDAE    
Procnias nudicollis araponga   
Carpornis cucullata corocochó 1 NT 
Insertae modis    
Platyrinchus mystaceus patinho   
Piprites chloris papinho-amarelo   
RYNCHOCYCLIDAE    
Mionectes rufiventris abre-asa-de-cabeça-cinza 1  
Leptopogon amaurocephalus cabeçudo   
Hemitriccus obsoletus catraca 1  
Phylloscartes ventralis borboletinha-do-mato   
Tolmomyias sulphurescens* bico-chato-de-orelha-preta   
Poecilotriccus plumbeiceps* tororó   
Myiornis auricularis miudinho 1  
TYRANNIDAE    
Camptostoma obsoletum risadinha   
Elaenia flavogaster guaracava-de-barriga-amarela   
Elaenia mesoleuca tuque   
Phyllomyias fasciatus piolhinho   
Phyllomyias griseocapilla piolhinho-serrano 1 NT 
Attila phoenicurus capitão-castanho   
Attila rufus capitão-de-saíra 1  
Legatus leucophaius* bem-te-vi-pirata   
Myiarchus swainsoni Irré   
Pitangus sulphuratus* bem-te-vi   
Myiodynastes maculatus* bem-te-vi-rajado   
Megarynchus pitangua neinei   

Myiozetetes similis 
bentevizinho-de-penacho-
vermelho   

Tyrannus melancholicus* suiriri   
Myiophobus fasciatus* Filipe   
Cnemotriccus fuscatus guaracavuçu   
Lathrotriccus euleri enferrujado   
Contopus cinereus papa-moscas-cinzento   
Muscipipra vetula tesoura-cinzenta   
Empidonomus varius    
VIREONIDAE    
Cyclarhis gujanensis pitiguari   
Vireo olivaceus* juruviara   
Hylophilus poicilotis* verdinho-coroado 1  
HIRUNDINIDAE    
Pygochelidon cyanoleuca* andorinha-pequena-de-casa   
Progne tapera andorinha-do-campo   
Progne chalybea andorinha-doméstica-grande   
TROGLODYTIDAE    
Troglodytes musculus* corruíra   
TURDIDAE    
Turdus flavipes sabiá-una   
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FAMÍLIA/Nome científico Nome popular End. Status 

Turdus rufiventris* sabiá-laranjeira   
Turdus amaurochalinus* sabiá-poca   
Turdus albicollis sabiá-coleira   
COEREBIDAE    
Coereba flaveola* cambacica   
THRAUPIDAE    
Saltator fuliginosus pimentão   
Saltator similis trinca-ferro-verdadeiro   
Orchesticus abeillei sanhaçu-pardo 1 NT 
Orthogonys chloricterus catirumbava 1  
Tachyphonus coronatus* tiê-preto 1  
Lanio melanops tiê-de-topete   
Tangara seledon saíra-sete-cores 1  
Tangara cyanocephala saíra-militar 1  
Tangara desmaresti saíra-lagarta 1  
Tangara sayaca* sanhaçu-cinzento   
Tangara cyanoptera sanhaçu-de-encontro-azul 1 NT 
Tangara palmarum sanhaçu-do-coqueiro   
Stephanophorus diadematus sanhaçu-frade   
Dacnis cayana saí-azul   
Hemithraupis ruficapilla saíra-ferrugem   
EMBERIZIDAE    
Zonotrichia capensis* tico-tico   
Sicalis flaveola* canário-da-terra-verdadeiro   
PARULIDAE    
Parula pitiayumi mariquita   
Basileuterus culicivorus* pula-pula   
ICTERIDAE    
Cacicus chrysopterus* tecelão   
Molothrus bonariensis vira-bosta   
FRINGILLIDAE    
Sporagra magellanica pintassilgo   
Euphonia violacea gaturamo-verdadeiro   
Euphonia pectoralis ferro-velho 1  
ESTRILDIDAE    
Estrilda astrild* bico-de-lacre   
PASSERIDAE    
Passer domesticus* pardal   

 
 

É válido considerar que o número total de espécies com possível ocorrência para a 

área de estudo baseou-se em trabalhos realizados em áreas relativamente pouco alteradas 

pelas ações antrópicas, fator bem diferente do verificado para a área do empreendimento. De 

fato, o entorno do local onde o residencial será implantado é basicamente urbano, sendo 

composto de residências, criações de aves, monoculturas e vegetação em diversos estágios de 
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sucessão ecológica. Este foi um dos motivos para que fosse registrado um número bem 

inferior de espécies in loco em comparação ao verificado em outros trabalhos. Soma-se a isto o 

pequeno esforço de campo e o fato de que grande parte da área onde o empreendimento será 

criado já estar desprovida de vegetação. 

São esperados poucos impactos diretos sobre a avifauna local já que  haverá pouca 

retirada de vegetação na área. No entanto, deve-se considerar os impactos indiretos que a 

construção do empreendimento poderá ocasionar à avifauna local, tais como: afugentamento 

da avifauna do entorno devido ao barulho; caça de espécies de médio porte (como, por 

exemplo, a aracuã (Ortalis guttata); e a captura de algumas espécies para uso em gaiola.  

 

5.2.4.  Mastofauna 

Dos mamíferos descritos atualmente, cerca de 524 espécies ocorrem em território 

brasileiro, o que representa cerca de 13% da mastofauna do mundo. Esses números fazem 

com que o Brasil possua a maior riqueza de mamíferos de toda a região neotropical (FONSECA 

et al., 1996).  

Na Mata Atlântica ocorrem cerca de 250 espécies de mamíferos, sendo que 55 delas 

são endêmicas e 69 estão oficialmente ameaçadas, o que representa 10% das 688 espécies 

nativas de mamíferos que ocorrem no país, segundo a mais recente compilação disponível 

(REIS et al., 2011). A grande maioria das espécies ameaçadas (40 espécies) está incluída na 

categoria Vulnerável (VU), quase um terço (18 espécies) está na categoria Criticamente em 

Perigo (CR) e as 11 espécies restantes situam-se na categoria Em Perigo (EN), segundo critérios 

de avaliação adotados para a elaboração da lista em 2002 União Mundial para a Natureza – 

IUCN, 2001 e publicados em Machado et al. (2005).  

A perda e a fragmentação de habitat, resultantes de atividades humanas, constituem 

as maiores ameaças aos mamíferos terrestres no Brasil. Elas estão relacionadas ao 

desenvolvimento econômico através do crescimento de áreas cultivadas e urbanas, aumento 

da densidade populacional, poluição atmosférica e aquática e aumento da malha rodoviária. 

Mamíferos terrestres de grande e médio porte sofrem ainda a pressão de caça, ainda que essa 

atividade seja ilegal no país há mais de 35 anos (COSTA et al. 2005). 

Os mamíferos estão entre os grupos zoológicos mais importantes em termos de 

conservação biológica, pois são tanto polinizadores como dispersores de sementes, além de 

exercerem um valioso papel nas teias alimentares. Com mais de 7000 espécies descritas, os 

mamíferos são considerados um importante componente dos ecossistemas, principalmente 

pela sua grande variedade de espécies e adaptações ao ambiente. São animais considerados 

bons indicadores de qualidade ambiental (D'ANDREA et al., 1999). 
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O grau de ameaça e a importância ecológica do grupo tornam evidente a necessidade 

de incluir informações sobre os mamíferos terrestres de médio e grande porte em inventários 

e diagnósticos ambientais (PARDINI et al., 2004). 

 

5.2.4.1.  Mastofauna de Santa Catarina 

Santa Catarina é um dos estados brasileiros menos conhecidos quanto a sua 

mastofauna (AVILA-PIRES, 1999 apud CHEREM et al. 2004 ), trabalhos com mamíferos 

terrestres só têm sido publicados nos últimos 22 anos e mais restritos à região litorânea 

(CHEREM et al. 2004).  

Na região do Vale do Itajaí, os trabalhos se concentram no Parque Nacional da Serra 

do Itajaí (GRUENER, 2008). Segundo a lista dos mamíferos de Santa Catarina elaborada por 

Cherem et al. (2004) na região podem ser encontradas espécies de mamíferos de médio e 

grande porte, como o puma (Puma concolor), o que ressalta a importância dos fragmentos 

bem conservados do Vale do Itajaí. Na região  ocorrem algumas espécies vulneráveis conforme 

a Lista Brasileira de Espécies Ameaçadas de Extinção (MMA, 2003), tais como: jaguatirica 

Leopardus pardalis, gato-do-mato-pequeno L. tigrinus, gato-maracajá L. wiedii, puma Puma 

concolor (Felidae); veado bororó Mazama nana (Cervidae)  

 

5.2.4.2.  Mastofauna da área do empreendimento 

Para o levantamento dos mamíferos de médio e grande porte do empreendimento 

foi consultada a Lista de Mamíferos de Santa Catarina, (CHEREM et al. 2004) a qual foi 

elaborada tomando-se por base exemplares depositados em coleções, museus e referencias 

bibliográficas.  Também foi consultado o estudo realizado na região do PNSI (GRUENER, 2008), 

que abrange municípios vizinhos a Pomerode.  

Para distinguir as espécies com algum grau de ameaça foi consultada a Lista Brasileira 

de Espécies da Fauna Ameaçadas de Extinção (MMA, 2003). 

Foram compiladas através da bibliografia disponível, 70 espécies de mamíferos com 

possível ocorrência para a área do empreendimento (tabela 05).  

 

Tabela 05 - Espécies de mamíferos com possível ocorrência na área do empreendimento 
conforme os dados secundários obtidos em CHEREM et al. (2004) e GRUENER (2009). Status 

de ameaça segundo a Lista Brasileira da Fauna Ameaçada de Extinção (MMA, 2003), DD: 
deficiente em dados, NT: quase ameaçada, VU: vulnerável. 

Ordens Espécies 
Nome 
popular Status de ameaça 
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Didelphimorphia Didelphis 
albiventris 

Gambá-de-
orelha-
branca  

 Didelphis aurita Gambá-de-
orelha-preta  

 
Philander frenata 

Cuíca-de-
quatro olhos  

 Lutreolina 
crassicaudata 

Cuíca-
d’água  

 Gracilinanus 
microtarsus 

Cuíca 
  

 Micoureus 
demerarae 

cuíca 
 

 Micoureus 
guianensis 

cuíca 
 

  
Monodelphis sp.             

cuíca 
DD 

Xenarthra Dasypus 
novemcinctus 

Tatu-galinha 
  

 Cabassous 
tatouay 

Tatu-do-
rabo-mole DD 

  Tamandua 
tetradactyla 

Tamanduá-
mirim   

Primate Alouatta guariba 
clamitans 

Bugio 
                                              NT 

  Cebus nigritus Macaco-
prego   

Chiroptera Anoura caudifera Morcego  
 Anoura geoffroy Morcego  
 Sturnira lilium Morcego  
 Sturnira tildae Morcego  
 Carollia 

perspicillata 
Morcego 

 
 Platyrrhinus 

lineatus 
Morcego 

 
 Artibeus 

fimbriatus 
Morcego 

 
 Artibeus lituratus Morcego  
 Artibeus 

jamaicensis 
Morcego 

 
 Artibeus obscurus Morcego  
 Pygoderma 

bilabiatum 
Morcego 

 
 Vampyressa 

pussilla 
Morcego 

 
 Micronycteris 

megalotis 
Morcego 

 
 Mimon bennettiii Morcego  
 Chrotopterus 

auritus 
Morcego 

 
 Desmodus 

rotundus 
Morcego 
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 Diphylla ecaudata Morcego DD 
 Eptesicus 

diminutus 
Morcego 

 
 Lasiurus cinereus Morcego  
 Myotis nigricans Morcego  

  

Molossus 
molossus 
Tadarida 
brasiliensis 

Morcego 
 
Morcego 

  
Carnivora Leopardus wiedii Gato-

maracajá VU 
 Leopardus tigrinus Gato-do-

mato-
pequeno  

 Leopardus 
pardalis 

Jaguatirica 
VU 

 Puma concolor Puma VU 
 Puma 

yagouaroundi 
Gato-
mourisco  

 Procyon 
cancrivorus 

Mão-pelada 
 

 Lontra 
 Longicaudis             

Lontra 
 

 Eira barbara Irara  
 Cerdocyon thous Cachorro-

do-mato  
 Nasua nasua Quati  
  Galictis cuja Furão   
Rodentia Dasyprocta 

azarae 
Cutia 

NT 
 Cuniculus paca Paca  
 Hydrochoerus 

hydrochaeris 
Capivara 

 
 Sciurus aestuans Esquilo  
 Sphiggurus 

villosus 
Ouriço-
cacheiro  

 Kannabateomys 
amblyonyx 

Rato-da-
taquara  

 Oxymycterus 
judex 

Roedor 
 

 Oxymycterus sp. Roedor  
 Akodon montensis Roedor  
 Juliomys pictipes Roedor  
 Oryzomys 

russatus 
Roedor 

 
 Oryzomys raticeps Roedor  
 Oligoryzomys  

nigripes 
Roedor 

 
 Brucepathersonius 

iheringi 
Roedor 

 
 Delomys dorsalis Roedor  
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 Delomys 
sublineatus 

Roedor 
 

 Nectomys 
squamipes 

Roedor 
 

 Rhagomys 
rufescens 

Roedor 
VU 

  Thaptomys nigrita Roedor   
Artiodactyla Mazama 

americanca 
Veado-
mateiro  

 Mazama nana Veado-
bororó VU 

 Mazama 
gouazoupira 

Veado-
catingueiro  

 Tayassu tajacu Cateto  
  Tayassu pecari Queixada   

 
Visto que o empreendimento encontra-se inserido numa zona urbana, onde a 

floresta original está alterada, espécies com grandes requerimentos ecológicos, como as 

ameaçadas de extinção, dificilmente devem ocorrer na área, porém deve ser considerada a 

possibilidade de ocorrência das espécies mais generalistas e oportunistas. Tais espécies são 

favorecidas pelas novas condições ambientais e espaciais resultantes da fragmentação da 

paisagem, bem como pela ausência de grandes predadores de topo (LAURANCE et al. 2002 

apud CASTILHO, 2010), como a jaguatirica e o puma. Desta forma, cabe ressaltar que como 

para os grupos citados acima (herpetofauna e avifauna) o número total de espécies pode estar 

superestimado. 

A urbanização modifica a estrutura física e biótica do hábitat, podendo afetar 

diversos processos ecológicos que envolvem a fauna e a flora nestas áreas. Como resultado da 

intervenção antrópica, a paisagem urbana geralmente se apresenta fragmentada em um 

mosaico de diferentes ambientes e, tanto a estrutura da vegetação, quanto a sua composição 

florística, costumam diferir daquela originalmente presente, disponibilizando, portanto, 

condições e recursos distintos a serem explorados pela fauna (MENDONÇA; ANJOS, 2005 apud 

BRUM et al., 2007). 

O gambá é descrito em diferentes tipos de habitat, perturbados ou não, inclusive em 

centros urbanos. Esses mesopredadores são capazes de se manterem em paisagens 

fragmentadas, sendo inclusive encontrados em diferentes tipos de matriz, além de se 

demonstrarem tolerantes ao efeito de borda. Os gambás apresentam uma dieta onívora e 

oportunista, com a inclusão de invertebrados, sementes, frutos e até pequenos vertebrados 

em sua dieta (CASTILHO, 2010). 

O cachorro-do-mato é um animal onívoro e oportunista e é capaz de se deslocar por 

grandes distâncias, adaptando-se bem a diferentes tipos de habitat e de matriz (CASTILHO, 

2010). O mão-pelada também é um animal onívoro, e apresenta certo grau de sinantropia.   
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O cachorro doméstico é uma espécie freqüente nos ambientes urbanos e isso é uma 

condição preocupante para a fauna local, pois tais animais podem predar e competir com as 

espécies nativas, como podem ser fontes transmissoras de (CASTILHO, 2010). 

Algumas espécies de morcegos possuem capacidade de resistir a pressão antrópica, 

seja permanecendo em fragmentos florestais urbanos ou estabelecendo-se diretamente em 

ambientes urbanos (REIS et al. 1993; 2003; SAZIMA et al., 1994; ZORTÉA; CHIARELLO 1994; 

PEDRO et al., 1995; BREDT; UIEDA, 1996; SILVA et al., 1996; ESBÉRARD, 2003).  

A importância funcional de morcegos para a dinâmica dos ecossistemas tropicais se 

dá pela diversidade e densidade relativas de espécies, os quais podem alimentar-se de frutas, 

néctar e pólen, insetos e/ou pequenos vertebrados e sangue (MARINHO FILHO, 1991). 

Aproximadamente 250 das 986 espécies de morcegos conhecidas são parcial ou totalmente 

dependentes das plantas como fonte alimentar. A dispersão de sementes por morcegos 

frugívoros contribui muito para o estabelecimento de muitas espécies de plantas pioneiras, 

auxiliando a regeneração e sucessão secundária em florestas tropicais (HUMPHREY; 

BONACCORSO, 1979; CHARLES-DOMINIQUE, 1986; GORCHOV et al., 1993), sendo responsáveis 

por até 25% da dispersão das árvores em algumas regiões (HUMPHREY; BONACCORSO, 1979 

apud REIS, 1982).  Os morcegos são importantes polinizadores, com aproximadamente 500 

espécies de plantas neotropicais parcial ou totalmente dependentes da polinização por 

morcegos (HEITHAUS et al., 1975). Além de serem importantes na polinização, tanto em matas 

como em capoeiras, são grandes controladores de populações de insetos (REIS, 1982).  

Como o único grupo de mamíferos verdadeiramente alados, os morcegos possuem 

grande mobilidade e capacidade de dispersão (ESTRADA et al., 1993; WALSH; HARRIS, 1996; 

LAW et al., 1999).  Contudo, fatores como a distância entre fragmentos florestais, a natureza e 

a configuração dos hábitats modificados do entorno, e requerimentos ecológicos específicos 

tornam certas espécies de morcegos mais vulneráveis à fragmentação (FENTON et al., 1992; 

COSSON et al., 1999).  Schulze et al. (2000) e Estrada; Coates (2001) mencionam que morcegos 

podem utilizar os fragmentos florestais como “stepping stones” (trampolins ecológicos) e/ou 

como locais de forrageio, o que pode reduzir o efeito do isolamento florestal. 

Isto sugere que a área verde do empreendimento é importante, não só para a 

manutenção de alguns morcegos locais, mas também que outros fragmentos florestais 

dependem das interações destes animais, mantendo assim as populações abertas, permitindo 

fluxo gênico e exploração de recursos (BARROS et al.,  2006). 

A arborização urbana possibilita também a continuidade da trama biológica e das 

características climáticas e ambientais, sendo, desta forma, evitadas as ilhas de calor, desertos 
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biológicos e o desconforto ambiental que caracterizam as cidades sem proteção vegetal 

adequada (Silva; Magalhães, 1993 apud Brum et al., 2007). 

 

6.  AVALIAÇÃO IMPACTO DE VIZINHANÇA  
A seguir será apresentado o estudo de Avaliação do Impacto de Vizinhança, 

contemplando os aspectos socioeconômicos do município de Pomerode e região em estudo, a 

partir do cruzamento com os potenciais impactos positivos e negativos incidentes, 

decorrentes da implantação e operação do empreendimento do tipo Loteamento. 

 

6.1.  USO E OCUPAÇÃO DO SOLO  

6.1.1.  Características Históricas do vale do Itajaí e do Município de Pomerode 

O Vale do Itajaí foi colonizado a partir de Blumenau, principalmente por agricultores 

alemães e italianos e em menor proporção, por poloneses e portugueses. Vindos da Europa 

na década de 1850 e acostumados ao clima, vegetação e solo totalmente diferentes, 

instalaram-se às margens do rio Itajaí Açu. No interior da densa e bela floresta, viviam 

milhares de índios das tribos Xokleng, Kaingang e Guarani. Tanto a floresta quanto os índios 

foram considerados obstáculos aos objetivos e ao modelo de “desenvolvimento” almejado 

pelos imigrantes europeus. 

O modelo agrícola adotado na região desde a época da colonização, baseado no 

desmatamento com posterior queimada, sem respeito às áreas de preservação permanente e 

nenhum controle de erosão e, a partir da segunda metade do século XX, com a introdução dos 

adubos químicos e agrotóxicos, reduziu drasticamente a cobertura florestal, a fertilidade dos 

solos e a quantidade e qualidade das águas. 

Até a década de 1980, a indústria madeireira exerceu forte papel na economia da 

região, sendo a principal responsável pela devastação das espécies nobres das florestas. A 

agricultura, especialmente a do fumo foi, e de certa forma continua sendo, grande responsável 

pela destruição das florestas da região. 

Já o Alto Vale do Itajaí foi colonizado a partir do século XX e em menos de 100 anos de 

“crescimento econômico” foram destruídas aproximadamente 80% das florestas da região, 

reduzindo várias espécies de animais e extinguindo outras localmente, como a onça-pintada e 

a anta. 

As enchentes, fenômeno recorrente na região, passam a ocorrer cada vez com mais 

frequência. Isso pode ser explicado devido a diminuição da infiltração da água no solo e o 

assoreamento dos rios, resultado direto da falta de cobertura florestal – especialmente matas 

ciliares, do não controle de erosão e a impermeabilização do solo. 
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Dados gerais do município de Pomerode: 

Localização: Médio Vale do Rio Itajaí-Açú 

Data de fundação: 19 de dezembro de 1958 

Emancipação político-administrativa: 21 de janeiro de 1959  

Município de Origem: Blumenau 

Cidades próximas: Blumenau, Rio dos Cedros, Timbó, Indaial e Jaraguá do Sul. 

Área total: 216 km2 (fonte: IBGE)  

Zona Urbana: 76,5 km2  

Zona Rural: 139,5 km2 

Altitude: 58m acima do nível do mar  

Clima: mesotérmico úmido 

Temperatura média: entre 15ºC e 25ºC  

Chuvas: média de 1.7mm/ano 

População: 27.759 mil habitantes (IBGE 2010)  

População projetada para 2013: 30.009 (IBGE 2013) 

Número de eleitores: 20.552 (01/2/2011 - TRE/SC) 

Colonização: Alemã  

Principais etnias: Alemã 

Ranking de IDH: 14º lugar no estado e 39º no Brasil (fonte: ONU/2000) 

Alfabetizados: 99,16% 

População entre 06 e 14 anos na escola: 97,42% 

População com acesso água cloro-fluoretada: 58,54% 

Principais atividades econômicas: indústria do vestuário, indústria metal mecânica, indústria 

de plásticos, indústria da porcelana, indústria de produção de cimento, fabricação de produtos 

em madeira e artesanato, fabricação de alimentos(queijo fundido, chocolate) e empresas de 

transporte  

Ocupação de mão-de-obra por setor: Agricultura (10%), Indústria (72%) , Comércio (15%), 

Serviços (3%) 

Média Renda per capita: R$ 564,00 

Desemprego: 4,82% 

Em 1861, algumas famílias vindas da Província da Pomerânia, no norte da Alemanha, 

chegaram ao Médio Vale do Itajaí e instalaram-se ao longo do rio do Testo, dando origem ao 

município.  
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Desmembrada de Blumenau em 1959, Pomerode mantém o fascínio de uma 

pequena comunidade e a forte influência alemã em seus costumes - a dedicação ao trabalho, o 

respeito à fé religiosa, a arquitetura enxaimel, as sociedades de caça e de tiro, as danças 

folclóricas, as bandinhas e delícias culinárias que só são encontradas na cidade.  

A maior prova de apego às tradições da terra natal é sentido no uso frequente do 

idioma alemão pela maioria dos moradores e por manterem como feriado o dia posterior à 

Páscoa e o Natal, como é costume na Alemanha. 

 

6.1.2.  Uso e Ocupação do Solo Atual na AID 

O uso e ocupação do solo atual da área em estudo remetem ao modo de vida urbano 

e rural, com uma ocupação residencial. 

A cobertura vegetal presente na maior parte de implantação do empreendimento 

encontra-se totalmente descaracterizada, ou seja, o loteamento será implantado em áreas 

com ausência de vegetação arbórea natural.  

Na porção do terreno com presença de floresta foi implantado a área verde 

conforme Termo de Averbação de Área Verde em anexo a este documento (Anexo 2). O 

proprietário também está recuperando uma área de cerca de 0,25ha como forma de 

pagamento por retirada sem autorização de floresta, conforme projeto de recuperação em 

anexo (Anexo 03). 

A seguir será apresentado o mapa de uso e ocupação do solo atual na área de 

influência direta do empreendimento, assim como um registro fotográfico dos 

estabelecimentos acima citados. (figura 08). 
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Figura 08- Uso Residencial da Área de Influencia Direta 
 
 

6.1.3.  Empreendimento  

Conforme já descrito anteriormente, o empreendimento em analise consiste em um 

Loteamento, que será composto pelo total de 13 lotes residenciais, 01 rua, 01 áreas verdes, 01 

área social e 01 área institucionais; ocupando uma área de aproximadamente 2,6 ha.  

Tendo em vista que á área já é ocupada e o empreendimento trata-se da 

regularização da ocupação já iniciada, não modificará completamente o uso e ocupação do 

solo na gleba e entorno. 

 



 
Pág. 45 

 

6.1.3.1.  Zoneamento 

Conforme Anexo I- Macrozoneamento da LC 162/20089, alterado pelo o Art. 17. da 

LC 225/2011, o empreendimento está inserido na Macrozona Urbana de Qualificação.  

De acordo com o art. 28 e 29 da LC 162/2008, a  Macrozona Urbana de Qualificação 

apresenta as seguintes características: a - Maior parte da área localizada no perímetro urbano, 

marcada pela ocupação humana menos densa e diversificada que a presente na Macrozona de 

Consolidação. Tem como objetivos mínimos orientar as políticas públicas no sentido de 

melhorar as condições de infra-estrutura para servir a futuras necessidades de urbanização e 

adensamento populacional. 

 

6.1.4 Potenciais Impactos  

6.1.4.1.  Positivos  

O Loteamento Residencial vem ajustar uma ocupação já iniciada, possibilitando  a 

regularização no que se refere à demanda serviços, equipamentos urbanos e comunitários; 

bem como na destinação de áreas verdes e institucionais.  

Foram destinadas 01 Áreas Institucionais, doada para a Prefeitura, onde poderão se 

instalar possíveis equipamentos institucionais e comunitários.  

6.1.4.2. Negativos  

Em relação ao uso do solo da área e entorno, trata-se de uma região com ocupações 

rarefeita, que remete ao modo de vida rural e urbanização em processo de expansão, onde se 

observam ainda grandes áreas de produção agrícola e extensas pastagens.  

Por esse motivo pode-se dizer que o empreendimento proporcionará pequeno 

contraste com o entorno imediato.  

Haverá um adensamento populacional, decorrente  dos moradores/freqüentadores, 

fazendo com que haja um aumento pequeno no fluxo de pessoas e veículos no local. 

 

6.2 ADENSAMENTO POPULACIONAL  
A utilização do espaço urbano deve ser feita da maneira mais eficiente possível, pois 

esse espaço é um recurso extremamente limitado, sua expansão é cara e exige planejamento e 

dele depende, não apenas o bem estar, mas as condições de trabalho, saúde e lazer de grande 

parte da população. 

 

6.2.1 Aspectos Gerais  

A caracterização demográfica que segue apresenta dados do município de 

Pomerode e região em estudo, no que se refere aos aspectos territoriais, contagem 
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populacional, distribuição da população, densidade demográfica, taxa anual de crescimento, 

entre outros; bem como número de domicílios permanentes e próprios. 

 

6.2.2.  Aspectos populacionais 

6.2.2.1. População total  

A população de Pomerode apresentou um aumento de 21,1% desde o último censo 

demográfico realizado em 2000. De acordo com as estimativas do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) para o ano de 2010, a população da cidade é composta de 27.772 

habitantes, o equivalente a 0,4% da população do estado. Pomerode é a 43ª cidade no ranking 

populacional catarinense. O Gráfico 1 demonstra a evolução populacional do município nos 

últimos anos.  

 

Gráfico 01 – População total de Pomerode no período 1980/2009  

 

 

Fonte: IBGE, Diretoria de Estatística, Geografia e Cartografia. Notas: 1 Censos Demográficos 1980, 1991 
e 2000. 2 Contagem Populacional 1996 e 2007. Estimativas populacionais de 2005 e 2009. 

 

6.2.2.2. Taxa média anual de crescimento da população 

O comparativo dos dados do Censo Demográfico de 2000 e das estimativas 

populacionais do IBGE para 2009 demonstram que Pomerode tem apresentado nos últimos 9 

anos uma taxa média de crescimento populacional da ordem de 2,1% ao ano. Considerando o 

período avaliado, o município apresentou uma taxa acumulada de crescimento populacional 

de 21,1%.  

6.2.2.3. Densidade Demográfica 

Baseado nas estimativas populacionais para 2009, Pomerode possui uma densidade 

demográfica de 124,4 hab/km2. 
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6.2.2.4. Distribuição populacional segundo o gênero e localização  

A distribuição populacional por gênero segundo dados do IBGE extraídos do 

Contagem Populacional 2007 aponta que, no município, os homens representam 49,8% da 

população e as mulheres, 50,2%. A Tabela 07 e o Gráfico 02 apresentam dados populacionais 

segundo sexo e situação do domicílio no município.  

 
Tabela 06 – Participação relativa da população residente por situação do domicílio e sexo, 

em Blumenau, no período 1980/2007 

 

Fonte: IBGE, Diretoria de Estatística, Geografia e Cartografia. Notas: 1 Censos Demográficos 1980, 1991 

e 2000. 2 Contagem Populacional 1996 e 2007. 

 

Tabela 07 – Participação relativa da população residente por sexo e situação do domicílio, em 

Pomerode em 2000 

 

Fonte: IBGE, Diretoria de Estatística, Geografia e Cartografia, Censo Demográfico 2000. 

 

Gráfico 02 – Participação relativa da população por situação do domicílio, segundo Brasil, Santa 

Catarina e Pomerode - 2000 . 

 

Fonte: IBGE, Diretoria de Estatística, Geografia e Cartografia, Censo Demográfico 2000. 
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6.2.2.5. Faixa etária da população 

A estrutura etária de uma população habitualmente é dividida em três faixas: os 

jovens, que compreendem do nascimento até 19 anos; os adultos, dos 20 anos até 59 anos; e 

os idosos, dos 60 anos em diante. Segundo esta organização, no município, em 2007, os jovens 

representavam 27,9% da população, os adultos 60,4% e os idosos, 11,7%.  

 

Gráfico 03 – Distribuição relativa por faixa etária da população de Blumenau - 2000  

 

 

Fonte: IBGE, Diretoria de Estatística, Geografia e Cartografia, Censo Demográfico 2000. 

 

Ainda relacionado a faixa etária da população compete mencionar a questão da 

população economicamente ativa (PEA), que se caracteriza por abranger todos os indivíduos 

de um lugar que, em tese, estariam aptos ao trabalho, ou seja, todos os indivíduos ocupados e 

desempregados.  

No Brasil, o IBGE calcula a PEA como o conjunto de pessoas que estão trabalhando 

ou procurando emprego. Apesar do trabalho de crianças ser proibido no Brasil, o IBGE calcula 

a PEA considerando pessoas a partir dos 10 anos de idade, uma vez que a realidade no país 

mostra uma situação diferente do que prega a lei.  

Tomando por base a metodologia do IBGE, a PEA de Pomerode no ano de 2007 

representava 87,7% dos habitantes.  

 
 

6.2.3 Empreendimento  

Após a regularização do loteamento serão no total 13 lotes de uso residencial a 

serem ocupados.  A área total do empreendimento possui  26.784,00 metros quadrados, ou 

2,6 ha.  

Considerando o uso a que se destina o empreendimento, residencial, foram previstas 

4 habitantes para cada domicilio e o índice de ocupação médio calculado adotado por 

domicílio foi 4 habitantes para utilização na seguinte equação: 

Hab = nº domiclios * Ind. Oc. 
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Hab= 13 * 4 
Hab= 52 

 
A densidade habitacional inicial em estudo pode ser calculada como sendo o número 

de habitantes pela área total em hectares. 

D = 52/ 2,62 
D = 20 hab/ha 

 

6.2.4.  Potenciais Impactos  

Os impactos devido ao adensamento populacional ocorrem em duas etapas distintas: 

durante a fase de implantação e durante a fase de ocupação/utilização pelos proprietários dos 

terrenos.  

6.2.4.1. Fase de Implantação  

Na fase de implantação a ocupação é temporária, com pequeno número de 

funcionários que permanecem no local apenas durante o dia, em horário de trabalho.  

 

É também durante a fase de implantação que ocorre aumento no número de 

equipamentos, maquinas e veículos de grande porte no local do empreendimento.  

Veículos de cargas como caminhões, carretas, circularão pelas ruas, transportando 

material para a construção e levando entulhos; haverá barulho das máquinas em operação; 

poeira levantada pelas escavações e movimentação de terra. 

 

Em relação à densidade demográfica, pode-se adiantar que a dinâmica populacional 

dos bairros considerados não será alterada durante o período de construção. 

 

6.2.4.2.  Fase de ocupação/utilização  

Considerando que o empreendimento trata-se de uma regularização, não haverá 

impactos significativos, já que o s lotes 01, 02, 03, 04, 11, 12 e 13 já possuem edificações 

ocupadas.   

Após terminadas, com a ocupação dos demais lotes, a população aumentará em 24 

habitantes, considerando um índice de ocupação de 4.  

Esse aumento no número de moradores não criará uma demanda por serviços e 

infra-estrutura local, tais como: transporte público, equipamentos de saúde e educação, 

abastecimento de água/energia e geração de efluentes líquidos e resíduos sólidos, 

considerável.  
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6.3.  EQUIPAMENTOS URBANOS  

6.3.1 Aspectos Gerais 

Saneamento Básico  
O saneamento básico no município de Pomerode dispõe dos serviços de limpeza 

urbana e manejo de resíduos sólidos, infra-estrutura de drenagem pluvial e abastecimento de 

água.  

A tabela abaixo sintetiza dados de saneamento básico em Pomerode e municípios 

vizinhos divulgados pelo IBGE (2010), com exceção de drenagem urbana. 

 

Tabela 07 - Dados de saneamento básico de Pomerode e municípios vizinhos. 

Municipio Domicilios 
Total 

Água % Esgoto % Lixo % 

Blumenau 101.087 94.096 93,08 92.590 91,59% 100.851 99,77 

Timbó 11.648 9.897 84,97 6.999 60,09 11.596 99,55 

Pomerode 8.560 6.543 76,44 7.908 92,38 8.406 98,20 
Fonte: IBGE 2010 

 
 

6.3.1.1.  Abastecimento de Água  

O município em 2010 possuía 6.543 domicílios ligados a rede geral de abastecimento 

de água, representando 76,44% do total de domicílios existentes em Pomerode. Outros 

23,56% dos domicílios recebiam água através da canalização de poços e nascentes. 

 

6.3.1.2. Esgotamento Sanitário  

Rede Coletora 

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 XV 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). As ruas que contam com a rede 

coletora são as seguintes: 

·         As travessas das ruas Curt Hering, Vila Nova, Hermann Schwanke, Heinrich 

Passold, Frederico Weege, entre as ruas Luiz Abry e a Avenida 21 de Janeiro; 

·         As travessas das ruas Alfredo Hoge; Alexandre Buerger, Independência, entre a 

rua XV de Novembro e a Avenida 21 de Janeiro; 
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·         Rua Anna Utpadel; 

·         Rua Arno Weege; 

·         Rua Pastor Runte; 

·         Rua Paulo Zimmermann; 

·         Rua Fritz Wacholz; 

·         Rua Alex Wacholz; 

·         Heinrich Kamchen; 

·         Parte da Luis Abry; Desde Restaurante Schroeder até Filial Farmalan. 

·         Parte da XV de novembro; Desde Restaurante Schroeder até Rua Anna Utpadel. 

  
 

O sistema de coleta e tratamento de esgoto do município tem sua caracterização 

conforme descreve a Tabela 06. 

 

Tabela 08 – Indicadores municipais de saneamento básico em Pomerode - 2000 

Indicadores de Esgotamento Sanitário Domicílios % 

rede geral de esgoto ou pluvial 570 6,66 
fossa séptica 7.338 85,72 

fossa rudimentar 392 4,58 

Vala 122 1,42 
rio, lago ou mar 72 0,84 

Outros 56 0,65 
Não tinham banheiro 10 0,12 

Total de Domicílios 8.560 100 
Fonte:  IBGE 2010 

 

 

6.3.1.3. Coleta de Resíduos Sólidos 

A coleta de resíduos sólidos no município de Pomerode é realizada pela SAMAE 

Pomerode. A coleta de resíduos orgânicos abrange 100% do território do município, é 

realizada de porta a porta, sendo duas vezes (2x) por semana no centro e uma vez (1x) por 

semana no restante. O município não conta com estação de transbordo e o destino final dos 

resíduos orgânicos é o aterro sanitário do município vizinho de Timbó. 

O município também conta com a Coleta Seletiva abrangendo 100% do município, 

também é realizada de porta a porta uma vez (1x) por semana.  A separação dos materiais 

recicláveis é feita pela própria população, em seus domicílios, e também na Usina de Triagem 

(UST) que fica localizada Ribeirão Claras.  

Segundo SAMAE contato via e-mail (Anexo 04) o Lixo orgânico são coletados e 

levados para o aterro sanitário  de Timbó, sendo aproximadamente 270 a 280 toneladas mês. 
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E a venda do material reciclado fica entre 85 a 90 toneladas/mês.  Sendo números para o ano 

de 2013 e os primeiros meses deste ano (2014) ficam na média com o ano de 2013. 

  

6.3.1.4. Drenagem Urbana 

Drenagem urbana é o conjunto de medidas que têm como finalidade a minimização 

dos riscos que a sociedade está sujeita e a diminuição dos prejuízos causados pelas 

inundações, possibilitando o desenvolvimento urbano da forma mais harmônica possível, 

articulado com as outras atividades urbanas. (MACHADO, 2004).  

Segundo Tucci (2001), um dos principais, se não o principal problema de recursos 

hídricos no país é o impacto resultante do desenvolvimento urbano, tanto a nível interno dos 

municípios como a nível externo, exportando poluição e inundações para jusante.  

Para minimizar esse impacto e promover o desenvolvimento sem comprometer a 

qualidade do escoamento e conseqüentemente a qualidade ambiental da região, deve-se 

utilizar de ferramentas como o Plano Diretor de Drenagem Urbana.  

Esse plano é o conjunto de diretrizes que determinam a gestão do sistema de 

drenagem minimizando o impacto ambiental devido ao escoamento das águas pluviais. Na 

elaboração do PDDU deve ser mantida a sua coerência com as outras normas urbanísticas do 

município, com os instrumentos da Política Urbana e da Política Nacional de Recursos Hídricos.  

 

6.3.1.5. Abastecimento de Energia Elétrica 

Em Pomerode, o número de unidades consumidoras de energia elétrica apresentou 

um aumento de 13,6% no período de 2004 a 2008. A evolução do consumo de energia no 

mesmo período foi de 35,5%.  

No município a classe de consumidores residenciais representa 18,2% do consumo 

de energia elétrica, a industrial 67,3% e a comercial 8,4% . 

 

6.3.1.6 Programas e projetos governamentais previstos para a área do 
empreendimento 

Segundo comunicação realizada pela SEPLAN Pomerode (Anexo 07) os seguintes 

programas e projetos estão em análise por esta secretaria próximos ao local do 

empreendimento: 

 

 A curto prazo existe a pavimentação da Rua Alfonso Koch 

 A médio prazo existe a construção de um novo Centro de Educação Infantil 

Professora Waltrut Siewert a ser localizada em terreno ao lado da EBM Olavo 
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Bilac e a consequente transferência da Unidade de Saúde da Família Dr. 

Horst Berhardt para o lugar do atual CEI Waltrut Siewert. 

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

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

 

6.3.2.  Empreendimento  

Conforme já descrito anteriormente, o Loteamento Residencial, será composto por 

13 lotes residenciais, uma (01) rua; sendo que para estimativa de consumo de recursos 

considerou-se uma ocupação com população prevista de 52 usuários/consumidores na fase de 

operação do empreendimento.  

Em relação ao abastecimento de água no Loteamento, o mesmo será realizado pela 

SAMAE Pomerode.  

A média do consumo diário de água pelos brasileiros varia entre 150 a 400 litros 

por pessoa, dependendo da região do país. Adotando-se a média de 200 litros/dia e o 

número previsto de 52 habitantes, o empreendimento terá um consumo de 

aproximadamente 10.400(4,33m³/h) litros por dia quando estiver totalmente ocupado.  

Em relação ao esgotamento sanitário o tratamento será feito através de soluções 

individuais com fossa séptica, filtro anaeróbio e sumidouro (Anexo 05 – Declaração de que 

não há rede de esgoto no empreendimento).   

O abastecimento de energia elétrica do empreendimento será realizado pela 

empresa CELESC (Anexo 06 – Consulta de Viabilidade da CELESC).  

O consumo anual de energia por habitante está em geral relacionado com o 

padrão de vida da população. Hoje em dia, os países menos desenvolvidos do mundo, com 

2,2 mil milhões de habitantes, têm um consumo anual de energia primária, per capita, 20 

vezes menor do que o dos países industrializados (com 1,3 mil milhões de habitantes).  

No Brasil, o consumo de energia elétrica referentes às edificações corresponde à 

22% de edifícios residenciais, 14% comerciais e 8% públicos.  

Já em relação ao consumo de eletricidade para o empreendimento, tomando-se 

como base uma média diária de 8,0 kwh por habitante, o mesmo terá um consumo diário 

aproximado de 416kwh. 

Em relação aos resíduos sólidos, o Brasil apresenta uma produção média per 

capita de 0,6 kg/hab/dia. Tomando-se essa média nacional, o empreendimento contribuirá 

com o aproximado a 33 quilos por dia na demanda municipal. A coleta de Resíduos 

Sólidos, tanto orgânicos quanto recicláveis é de responsabilidade da SAMAE Pomerode. 
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O loteamento contará com sistema de drenagem pluvial composto por tubos de 

concreto (aprovados pela ABNT), com diâmetros de 40cm e 30cm e futuramente será 

ligado a rede a ser instalada na Rua Norberto Ruedenz.  

Em função da Rua Norberto Ruedenz não ser pavimentada, a rua projetada no 

loteamento também não receberá pavimentação, sendo delimitada com meio-fio de 

concreto pré-moldado.  

 

6.3.3 Potenciais Impactos  

A implantação e operação do empreendimento acarretarão o aumento do fluxo e 

permanência de pessoas no local, o que reflete no aumento da demanda por infra-

estruturas urbanas. Empreendimentos residenciais consolidam-se como geradores de 

resíduos sólidos e efluentes líquidos diversos, assim como no consumo de água e  energia 

elétrica, o que contribui para o aumento na demanda local.  

Porém, como se trata de um empreendimento pequeno, e já ocupado 

parcialmente, o aumento da demanda não será considerável, sendo as ações previstas nos 

projetos de implantação do loteamento suficientes para a mitigação dos impactos 

gerados. 

 

6.4.  EQUIPAMENTOS COMUNITÁRIOS  

6.4.1 Aspectos Gerais  

A caracterização dos equipamentos comunitários no município de Pomerode visa 

apresentar informações relacionadas à saúde, educação e lazer. 

6.4.1.1.  Saúde 

Taxa Bruta de Natalidade  
Em 2002, a taxa bruta de natalidade de Pomerode era de 11,5 nascidos vivos por mil 

habitantes. Em 2006, esta taxa passou para 12,1 nascidos vivos por mil habitantes, 

representando no período uma alta de 5,2%. No mesmo período, Santa Catarina apresentou 

uma queda de 9% desta taxa.  

 

Taxa de Mortalidade Infantil  
Em 2006, a taxa de mortalidade infantil do município era de 16,8 óbitos para cada 

1.000 nascidos vivos, enquanto que a média catarinense e brasileira era de respectivamente 

12,6 e 16,4 óbitos para cada 1.000 nascidos vivos. 
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Unidades de Saúde no Município 
Pomerode conta com 36 unidades de saúde. A tipologia dos estabelecimentos 

presentes no município é detalhada conforme a Tabela xx.  

 

Tabela 09 – Número de unidades de saúde por tipo de estabelecimento, segundo 

Brasil, Santa Catarina e Pomerode – dez./2007 

 

Fonte: Ministério da Saúde, Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES). 

 

6.4.1.2.  EDUCAÇÃO 

Alunos Matriculados por Dependência Administrativa  
Pomerode tem 5.640 alunos matriculados, sendo este número resultado do balanço 

do Ministério da Educação relativo ao ano de 2007. Na comparação dos dados de 2003 a 2007 

houve um decréscimo de 2,9% no número de matrículas no município. 
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É oportuno mencionar que na maioria dos municípios brasileiros tem-se observado 

uma redução do número de matrículas. Este fato pode ser, em parte, explicado por dois 

fatores. O primeiro deles está relacionado ao ajuste da metodologia de contagem do Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira (INEP), que evita a duplicidade da contagem de 

matrículas, e o segundo está ligado à desaceleração do número de nascimentos, o que 

segundo o próprio Ministério da Educação exerce um efeito direto sobre o número de 

matriculados. 

Com relação a oferta destas matrículas, a rede municipal e estadual juntas 

respondem por 85,9% do número de matriculados no município. 

 

Índice da Educação Básica – IDEB 
O IDEB é calculado a partir de dois componentes: taxa de rendimento escolar 

(aprovação) e médias de desempenho nos exames padronizados aplicados pelo INEP. Este 

índice permite traçar metas de qualidade educacional para a educação. 

Em 2007, a média do IDEB alcançada pelo município foi de 5,2 para os anos iniciais 

do ensino fundamental e 4,7 para os anos finais. Para 2007, a meta projetada era de 4,7 para 

os anos iniciais e finais do ensino fundamental. 

 
 

6.4.2 Empreendimento  

O entorno do empreendimento, conforme apresentado anteriormente, apresenta 

ocupações residenciais e áreas sem ocupação, que remetem ao modo de vida rural e urbano.  

A escola Municipal mais próxima ao empreendimento é a Escola de Educação Básica 

Municipal Professora Noemi Vieira de Campos Schroeder, na Rua dos Atiradores, 5427 – Bairro 

Texto Central, ficando a aproximadamente 3,5 Km de distância do empreendimento. 

A Unidade de Saúde mais próxima é a Unidade de Saúde da Família Dr. HORST 

WILHELM BERNHARDT, na Rua 15 de Novembro, 9535 – Bairro Testo Central , ficando a 

aproximadamente 3,1km de distância do empreendimento (figura 09). 
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Figura 09 - Unidade de Saúde da Família Dr. HORST WILHELM BERNHARDT 

 
 

6.4.3 Potenciais Impactos  

A princípio, o empreendimento em questão não acarretará em uma demanda 

significativa para os equipamentos comunitários do entorno imediatamente a sua 

implantação.  

Na fase de operação, o aspecto que mais poderá receber um aumento na demanda é 

quanto à educação, em função da necessidade de escolas e creches, dos moradores na 

operação do loteamento, com as futuras ocupações. 

No entanto, como o empreendimento já está com 46% do lotes ocupados, por se 

tratar de uma regularização, o aumento da demanda após a ocupação total (52 habitantes) 

total será absorvida pela rede educacional existente. 

Em relação aos serviços de saúde, pode-se dizer que na operação do loteamento 

haverá um pequeno aumento um na demanda nos estabelecimentos de saúde em geral, 

porém não haverá impacto significativo a nível municipal, uma vez que há estabelecimentos 

que atendem à demanda espontânea da população de Pomerode.  

 

6.5. SISTEMA VIÁRIO E TRANSPORTE COLETIVO  

6.5.1.  Aspectos Gerais  

O município de Pomerode conta com uma importante Rodovia de âmbito estadual, a 

SC-421, responsável pelo acesso aos municípios vizinhos. 

 



 
Pág. 58 

 

6.5.2.  Empreendimento  

O loteamento Residencial oferecerá 13 lotes de uso que atrairão veículos de 

permanência fixa, ocupantes dos lotes residenciais. Esses veículos utilizarão o sistema viário 

local como acesso e escoamento do tráfego. O sistema viário envolvido no acesso ao 

loteamento é formado por uma via estadual e algumas vias municipais.  

A SC-421 fica cerca de 2 Km da área do empreendimento e é a estrada principal do 

Município. É considerada uma rodovia de ligação, pavimentada, ligando o município 

de Pomerode e os bairros Testo Salto e Badenfurt, em Blumenau, numa extensão de 17 km, 

terminando na BR-470. As vias municipais, Afonso Kock e Norberto Raduenz, se comunicam 

com a SC-421 de onde se fazem os acessos à área do empreendimento (figura 09).  

 

Figura 09 – Sistema Viário 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Rodovia_de_Liga%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pomerode
http://pt.wikipedia.org/wiki/Blumenau
http://pt.wikipedia.org/wiki/Km
http://pt.wikipedia.org/wiki/BR-470
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Durante a implantação do empreendimento o movimento principal imposto às vias 

locais será de veículos de carga, transporte de materiais, máquinas e tratores.  

Após a ocupação total do empreendimento, prevê-se que existirão cerca de 26 

veículos trafegando diariamente no empreendimento, de moradores, considerando uma 

média de 02 veículos por domicílio. 

Quanto ao transporte coletivo, a empresa Volkmann, possui linha de que passa na 

Rua Atiradores, saindo da empresa Malwe com três horários diários: 04:00, as 12:15 e as 

23:24. 

 

6.5.3.  Potenciais Impactos  

A implantação do empreendimento vai gerar um incremento reduzido no trafego 

local. O acesso ao empreendimento Residencial não comprometerá o fluxo normal da via 

principal.  

Esse movimento não terá a sua dinâmica alterada pelo empreendimento, uma vez 

que os acessos dos veículos ao loteamento serão pontuais e disciplinados através da 

sinalização de transito. Ao contrario disso, a população que hoje utiliza o acostamento da 

rodovia SC 408 de forma precária e perigosa para realização de caminhadas, terá a sua 

disposição um espaço mais adequado, visto que poderá utilizar as ruas internas do bairro que 

está surgindo. Para a realização de atividades seguras. 

 
 

6.6  ÁREA INTERESSE HISTÓRICO, CULTURAL E PAISAGISTICO  

6.6.1 Aspectos Gerais 

 
Histórico 

Na história, há duas versões para o surgimento do nome Pomerode. Em alguns 

livros consta que deriva de Pommeroda, designação de um Ribeirão formado pelos 

Ribeirões Rauffmann e Ribeirão do Saco (Pomerode Fundos) afluente do Rio do Testo, 

próximo ao centro da cidade.  

Em outras obras, se registra que o nome está relacionado à origem dos 

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. De fato, os primeiros imigrantes 

que chegaram ao Brasil e ao Estado se dedicaram ao trabalho na terra e à agricultura 

familiar.  
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Os imigrantes que quisessem chegar até os seus lotes coloniais deveriam seguir a 

estrada de chão batido, partindo da sede da colônia Blumenau e alcançar a localidade de 

Salto Weissbach. Lá, atravessavam a balsa em direção ao Badenfurt e ao Rio do Testo. Em 

seguida rumavam a pé ou em carroças pela estrada de chão batido à margem esquerda do 

rio, denominada Rua dos Atiradores e conhecida como Kleineseite. 

 Por muitos anos essa rua foi o importante elo entre Blumenau e o Vale do Rio do 

Testo. A realidade mudou a partir de 1915, pois o governo municipal de Blumenau edificou 

a ponte coberta no centro de Pomerode (atual Rua Paulo Zimmermann), onde se observou 

o desenvolvimento das ruas centrais do município. 

 

Colonização 

A partir de 1861, emigrantes da Pomerânia vieram em busca da terra própria e de 

liberdade para viver. No Vale do Itajaí, eles se estabeleceram na Itoupava Central 

(Blumenau), Warnow (Indaial), Estrada Pomeranos (Timbó) e no Vale do Rio do Testo 

(atual Pomerode).  

O início da colonização remonta ao ano de 1863, quando os primeiros imigrantes, 

liderados pelo colonizador Ferdinand Hackradt, decidiram subir um afluente do Rio Itajaí-

Açú desde o bairro Badenfurt, em Blumenau. Eram abertas picadas ao longo do curso do 

rio, que foi chamado Rio do Testo.  

As primeiras edificações eram rústicas construções de pau a pique, cobertas com 

folhas de palmeiras. Em 1870, a primeira escola alemã foi instalada na localidade de Testo 

Central (atual Escola Básica Municipal Olavo Bilac). 

 

A Alemanha brasileira 

Situada no Vale Europeu, Pomerode é um belo lugar para se conhecer e viver. 

Intitulada desde a década de 1980 como a cidade mais alemã do Brasil, possui um vasto 

patrimônio cultural herdado dos seus primeiros colonizadores, que chegaram à região por 

volta de 1860, vindos em sua maioria da Pomerânia, região ao norte da Alemanha. 

Séculos se passaram e a tradição germânica ainda faz parte do cotidiano da sua 

comunidade de cerca de 27 mil habitantes. A cultura e os costumes, de geração a geração, 

são vistos desde os jardins floridos à arquitetura de ruas e casas, à vocação industrial da 

economia e forte religiosidade das famílias. 

O legado dos imigrantes também é vivo através dos 16 clubes de caça e tiro, dos 

grupos folclóricos e musicais e dos eventos típicos, como a Festa Pomerana, as 

celebrações tradicionais de Páscoa e o aconchegante festival de inverno. 
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Famosa por abrigar atrações como o primeiro zoológico do Estado, a cidade conta 

com museus, restaurantes e confeitarias de alta qualidade, charmosas pousadas e um 

recém-inaugurado teatro municipal, que oferece ampla programação com apresentações 

teatrais, musicais e de dança. 

Aliado à beleza de suas paisagens bucólicas, à preservação do uso da língua 

alemã e dos costumes religiosos, ao patrimônio histórico e ao artesanato representativo, 

são vários os motivos que fazem de Pomerode uma referência no mapa do turismo étnico-

cultural nacional. 

 

Artesanato típico 

Genuína demonstração da cultura herdada dos colonizadores, o artesanato de 

Pomerode é muito rico, variado e representativo da cultura e da tradição alemã. Há uma 

grande diversidade de materiais, técnicas e produtos, agradando a todos os gostos.  

Dos trabalhos surpreendentes, feitos por artistas e artesãos locais, se destacam a 

pintura Bauernmalerei,  os Fensterbildern, a pintura em cascas de ovos e o artesanato em 

madeira. 

Bauernmalerei: uma técnica de pintura que tem origem entre os camponeses da 

Áustria, Alemanha e Suíça, nos séculos 17 e 18. O folclore desse estilo de pintura foi uma 

forma alegre e barata que a população rural encontrou para decorar as suas casas. A 

pintura camponesa retrata a visão simples da natureza, como as flores e os pássaros, em 

cores fortes e contrastantes. Essa tradição atravessou as gerações e pode ser reconhecida 

até hoje em construções, peças de mobília e decoração. 

 Fensterbildern: figuras de madeira vazada e recortada, as Fensterbildern, muito 

comuns na Alemanha, são tradicionalmente empregadas na ornamentação de janelas. 

 Pintura em cascas de ovos: a pintura em cascas de ovos – de galinha, de pato, de 

ganso, de avestruz e até de lagartixa – bem como de ovos torneados de madeira é uma 

especialidade do artesanato de Pomerode. A artesã Silvana Pujol desenvolve esse refinado 

trabalho artesanal, que exige muita paciência e precisão quase cirúrgica. A inspiração da 

artesã Silvana são os traços da ourivesaria, profissão de seu pai. Esse trabalho já foi 

premiado nacionalmente. 

 Artesanato em madeira: o artesanato em madeira também é muito difundido 

em Pomerode. Caixas, baús, brinquedos e objetos utilitários compõem o rol de 

produtos. A técnica chamada de Drechslerei, muito comum na Alemanha, caminha para a 

popularização em Pomerode. Nela, a madeira é torneada em um torno específico para 
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depois receber um fino acabamento em tinta. A Drechslerei é principalmente utilizada 

para criar personagens de presépios, bonecos "quebra-nozes", entre outros. 

 

Arquitetura típica 

O patrimônio histórico arquitetônico de Pomerode é constituído essencialmente 

por imóveis edificados em técnica enxaimel.  Uma das mais belas heranças coloniais dos 

imigrantes alemães, a construção em enxaimel é uma das mais perfeitas adaptações da 

arquitetura européia no Brasil. 

  O maior acervo de construções em enxaimel existente fora da Alemanha é 

encontrado em Pomerode: são mais de 240 edificações deste tipo em todo o município. 

Destas, a maior concentração fica situada na localidade de Testo Alto, na chamada "Rota 

do Enxaimel". 

 

Praças municipais 

 Rica em cultura e paisagens naturais, Pomerode é famosa pela arquitetura de 

suas ruas e casas, bem como por seus jardins floridos. Também as praças se colocam como 

destinos onde se podem apreciar as belezas e conhecer mais sobre as heranças e os 

costumes do povo pomerodense.  

 

Praça Jorge Lacerda 

O Poder Executivo, através do Decreto 177/69 de 15 de julho de 1969, 

desapropriou as terras destinadas à instalação da Praça Dr. Jorge Lacerda, que foi 

governador do Estado de Santa Catarina de 31 de janeiro de 1956 ate 16 de junho de 

1958, quando ocorreu um desastre de avião em São José dos Pinhais (PR).  

 

Praça de Greifswald 

Conhecido por encantar turistas e moradores pelas belas flores durante o ano 

inteiro, o jardim da Prefeitura Municipal de Pomerode é também símbolo da amizade 

entre dois países. Após receber detalhes de um novo 

ajardinamento, desde 2009, o espaço assumiu o nome de “Greifswalderplatz”. Em 

português, o termo significa “Praça de Greifswald”, nome que homenageia os laços 

fraternos com a cidade co-irmã do município de Pomerode desde 2005. 

 

 

http://vemprapomerode.com.br/turismo/atrativos/pagina/rota-do-enxaimel
http://vemprapomerode.com.br/turismo/atrativos/pagina/rota-do-enxaimel
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Praça de Torgelow - Monumento à Imigração Alemã 

Inaugurada em 30 de setembro de 2010, a Praça de Torgelow ("Torgelowplatz") 

recebeu esse nome para homenagear a cidade alemã co-irmã de Pomerode. O local conta 

com esculturas feitas de concreto, revestidas por uma pintura de bronze. As peças 

representam, em tamanho natural, diversos personagens e objetos relacionados ao 

trabalho do imigrante alemão em Santa Catarina. As figuras incluem o homem agricultor, 

mulher agricultora, menino, boi com arado, cavalos, carroça e animais domésticos. 

 

Praça Marlene Dietrich 

Localizada em frente ao Teatro Municipal, a praça homenageia Marie Magdalene 

Dietrich, uma das maiores artistas alemãs do cinema mundial. Nascida em 1901, em 

Berlim. De 1922 a 1978, atuou em 55 filmes. Durante este tempo, deu início à bem 

sucedida carreira de cantora. Sua voz rouca e sensual deleitou plateias, inclusive no Brasil. 

Esteve no Rio do Janeiro em 1959, quando gravou o LP “Dietrich in Rio”. Marlene morreu 

em 06 de maio de 1992, em Paris.  

 

Praça Hans Erns Schmidt 

Durante o período em que era denominado Distrito do Rio do Testo do Município 

de Blumenau, foi inaugurada em Pomerode a Praça 25 de Julho em data não conhecida. 

Após a emancipação política, houve a alteração do nome, através da Lei nº 14 de 14 de 

julho de 1961, para “Praça Hans Ernst Schmidt”, que foi precursor da indústria da 

porcelana, falecido em 10 de junho de 1961, sendo que, o mesmo recebeu o título de 

cidadão benemérito “Pós Morte” pela Lei nº 88 de 10 de novembro de 1964.  

 

Praça Erwin Zastrow 

Foi inaugurada em 4 de setembro de 1984. O homenageado foi proprietário de 

um dos primeiro salões de festa da região, sendo que o baile que era realizado no dia 06 

de setembro,festejando o aniversário de sua irmã Tecla, era conhecido em toda a região. 

Foi vereador no município de Blumenau no ano do centenário. Faleceu em 15 de maio de 

1973.  

 

Praça Lauro Guenther 

Foi denominada através da Lei nº 1382/1998 de 03 de julho de 1998.O 

homenageado era natural de Gaspar, e veio para o Distrito do Rio do Testo com 18 anos 
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pra trabalhar na Indústria Hermann Weege. Com o fruto deste trabalho, alugou e depois 

comprou o açougue de seu tio Leopold Blaese. Após muito labor, construiu um patrimônio 

que abrangia casa comercial, açougue, atafona, moinho de fubá e um salão de baile, onde 

eram realizados casamentos da comunidade. Foi idealizador da Associação Cultural 

Esportiva 1º de maio, na localidade de Pomerode Fundos.  

 

Praça Egon Bahr 

Foi denominada pela Lei nº 1533/00 em 06 de dezembro de 2000, sendo o 

homenageado um importante empresário na região de Testo Central.  

 
 

6.6.2 Empreendimento e Potenciais Impactos 

Na área de Influencia Direta não há nenhum patrimônio histórico, não havendo 

impactos na paisagem histórica e cultural do município, característica marcante de 

Pomerode. 

 

6.7.  POLUIÇÃO SONORA, ATMOSFÉRICA E HÍDRICA  

6.7.1 Aspectos Gerais e Potenciais Impactos  

A implantação do empreendimento Residencial produzirá emanações sonoras 

durante a fase das obras de infra-estrutura, quando a presença de máquinas de grande porte, 

caminhões, tratores e escavadeiras será predominante.  

A implantação do empreendimento produzirá também emanação atmosférica de 

fumaça de motores de máquinas, tratores, caminhões e veículos diversos, além de materiais 

particulados da construção civil.  

Ressalta-se que os referidos impactos estão previstos no Estudo Ambiental 

Simplificado - EAS. 

 

6.7.2 Empreendimento  

6.7.2.1 Emissões de ruídos  

As emanações sonoras oriundas da implantação do Loteamento não alcançam os 

arredores do empreendimento nas áreas com ocupação residencial.  

As obras com geração de ruídos ocorrem predominantemente na implantação das 

infraestruturas relacionadas ao sistema viário interno já existente.  
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Durante a ocupação e uso dos lotes do empreendimento, cada atividade a se instalar 

deverá ter sua emanação sonora avaliada para necessidade de possíveis controles específicos a 

serem adotados.  

Porém deverá ser observado a LEI COMPLEMENTAR Nº 162/08, DE 12 DE DEZEMBRO 

DE 2008, Art. 207 onde fica estabelecido o seguinte padrão básico de emissão de ruído em 

decibéis - dB(A) para Macrozona Urbana de Qualificação, sendo diurno a emissão de 45 dB(A) 

e noturno de 40 dB(A). Os proprietários ficam responsáveis e dispostos a obedecer a presente 

Lei. 

 

6.7.3 Medidas Mitigadoras 

O ruído deve ser evitado pelos trabalhadores e funcionários que operam as máquinas 

e equipamentos através do cumprimento dos horários e normas de segurança do trabalho 

para tarefas em ambientes ruidosos.  

A poluição hídrica por contaminação do lençol freático durante a operação dos lotes 

será evitada com o tratamento adequado dos efluentes gerados pelas atividades 

desenvolvidas.  

A regulagem e manutenção dos motores evita a produção de gases poluentes como o 

monóxido de carbono em níveis acima dos permitidos para motores a combustão.  

 

6.8  ILUMINAÇÃO E VENTILAÇÃO  

6.8.1.  Aspectos Gerais  

Como a atividade principal em questão é o parcelamento do solo, não haverá 

edificação construída que cause interferências na iluminação ou na ventilação local.  

As edificações com volume construído que possam causar alguma influência nas 

ocupações próximas do empreendimento, serão construídas após a conclusão do 

empreendimento e deverão ter avaliação específica das possíveis interferências causadas. 

 

6.9.  PAISAGEM URBANA  

6.9.1 Aspectos Gerais  

O empreendimento será implantado no bairro Testo Central, em lote já ocupado por 

08 domicílios, com uso residencial.  

A paisagem próxima ao empreendimento é caracterizada por ocupações residenciais 

rarefeitas, sistema viário municipal de acesso sem pavimentação (figura 10), e áreas 

desocupadas.  
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Figura 10 – Rua de Acesso ao empreendimento – Rua Norberto Raduez 
 

O gabarito máximo observado no entorno de 150m do empreendimento é de 02 

pavimentos (figura 11). 

 

 
Figura 11 – Foto de edificação no entorno 
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6.9.2 Empreendimento  

O empreendimento composto por 13 lotes residenciais é predominantemente 

residencial unifamiliar, sendo que 46% dos lotes já estão ocupados (figura 12).  

 

Figura 12 – Foto de edificação no empreendimento 
 

6.9.3 Potenciais Impactos  

A alteração mais significativa na paisagem se dará pela inserção de edificações 

unifamiliares de dois pavimentos no loteamento, se destacando da paisagem futura; o que já é  

uma tendência no entorno. 

 
 

6.10.  IMPACTOS SÓCIO-ECONÔMICOS  
Após avaliação dos potenciais impactos decorrentes da implantação e operação do 

empreendimento do tipo loteamento de uso residencial, com as variáveis sócio-econômicas 

direta ou indiretamente afetadas foram descritos os impactos positivos e negativos de maior 

magnitude, identificados e analisados pelo presente EIV.  

A seguir será apresentado um quadro com as ações impactantes de maior relevância, 

os potenciais impactos positivos e negativos e suas características espaciais e temporais; bem 

como proposição de medidas mitigadoras, no caso dos impactos negativos. 
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IMPACTOS POSITIVOS 

AÇÕES IMPACTOS  CARACTERÍSITCAS 

Incremento mercado 

imobiliário 

Aumento na oferta de 

imóveis 

Destinação de Áreas Verdes, 

Institucionais e Sociais 

Permanente, Local 

 

IMPACTOS NEGATIVOS 

AÇÕES IMPACTOS  CARACTERÍSITCAS MEDIDAS 

MITIGADORAS 

Construção de 

edificações 

Contraste com a 

paisagem atual; 

Permanente/ Local Destinação de 

Áreas verdes 

Ocupação dos Lotes Aumento na 

demanda por 

infraestrutura 

(abastecimento de 

água e energia 

elétrica; produção de 

resíduos sólidos e 

efluentes).  

 

Permanente/ Local Otimização no 

consumo de água 

e energia 

elétrica;  

Incentivo à 

coleta seletiva. 

 

Mobilidade Urbana Tráfego de veículos 
pesados na fase de 
implantação das 
obras;  
 

Temporário Ordenamento do 
tráfego nas 
obras;  
 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
  

A atividade requerida de loteamento de uso residencial está de acordo com as 

diretrizes do uso do solo proposto para a localidade, atendendo ao Código Urbanístico do 

município de Pomerode (Lei Complementar n° 162/2008).  

Em geral, pode-se dizer que a implantação do empreendimento Residencial 

ocasionará poucas interferências, gerando impactos de caráter negativo e positivo, sobre a 

área de influência direta e para o município de Pomerode.  
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Os impactos positivos na área de influência direta - AID decorrem de uma 

regularização de uma ocupação urbana já existente, prevendo  ampliação da infra-estrutura 

para instalações residenciais e institucionais.  

Ressalta-se que o empreendimento contemplará 01 áreas verdes, 01 área social  e 01 

áreas Institucionais, a serem utilizadas pela Prefeitura Municipal.  

Os impactos negativos são reduzidos por se tratar de uma regularização de um 

empreendimento que já possui uma ocupação. O aumento populacional, pequeno, não 

impacta na demanda por equipamentos urbanos e comunitários disponíveis,  nem provoca 

aumento significativo no tráfego na localidade. 

 

8. RESPONSÁVEIS TÉCNICOS  
 
Nome: Fabiana Dallacorte 

Formação Profissional: Bióloga, Msc Engenharia Ambiental 

CRBIO/SC: 41.923-03 

Endereço: Luiz Bittelbrunn nº. 368, Bairro Velha, Município de Blumenau, CEP 89040-080. 

Fone: (47) 9963-9858 e (47) 3330-8311. 

E-mail: dallacorte.bio@terra.com.br 

 

Nome: Luana Schmitt Montero 

Formação Profissional: Arquiteta e Urbanista 

CAU/BR: A48.6301-01 

Endereço: Rua João Batista Derner Neves, 123-apto 304, Bairro Kobrasol, Município de São 

José,  CEP 88270-102. 

Fone: (48) 9602-0987. 

E-mail: luana.montero@gmail.com 

 
August Benjamin Stultzer Riedtmann 
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mailto:dallacorte.bio@terra.com.br
mailto:luana.montero@gmail.com
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