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LEI   FEDERAL   Nº   10.257   DE   2001 

Contemplar   os   efeitos   positivos   e   negativos   do 
empreendimento ou atividade quanto à qualidade de vida 
da população residente na área e suas proximidades. 

 

 Adensamento populacional; 

  Equipamentos urbanos e comunitários; 

  Uso e ocupação do solo; 

 Valorização imobiliária; 

  Geração de tráfego e demanda por transporte público; 

  Ventilação e iluminação; 

  Paisagem urbana e patrimônio natural e cultural. 

 



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 



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% 



 loteamento residencial com previsão de 13 lotes 

residenciais, uma área institucional, uma área de interesse 

social, uma área verde. 



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 



 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. 

 



CARACTERIZAÇÃO FÍSICA 
 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). 



 Morro do 

Funil: 1.062 

metros (Taió) 

 Morro do 

Spitzkopf: 913 

metros 

(Blumenau e 

Indaial) 

 Morros do 

Baú: 819 

metros 

(Ilhota) 

 



VEGETAÇÃO 

 Termo de 

averbação da 

área verde; 

 Projeto de 

recuperação. 



FAUNA 

 HERPETOFAUNA: 08 espécies de anfíbios anuros foram 
identificados no local e apenas uma espécie de réptil. Foram 
registradas através de dados secundários 30 espécies de 
anfíbios anuros com possível ocorrência e 13 espécies de 
répteis. 

 

 AVIFAUNA: compiladas 174 espécies de aves com possível 
ocorrência para a área do empreendimento. Destas, 35 
espécies foram amostradas in loco. 

 

 MASTOFAUNA: 70 espécies de mamíferos com possível 
ocorrência para a área do empreendimento. Nenhuma espécie 
foi registrada para a área do empreendimento. 

 



USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 

 Ocupação por 

pequenas 

propriedades rurais. 

 



PAISAGEM 

 



 



46% dos lotes já estão ocupados  

 



DENSIDADE POPULACIONAL DO 

EMPREENDIMENTO 

 Índice de ocupação médio calculado adotado por 
domicílio foi 4 habitantes para utilização na seguinte 
equação: 

 Hab = nº domicílios * Ind. Oc. 

 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 



EQUIPAMENTOS URBANOS 

 Estimativa de consumo de recursos considerou-se uma 

ocupação com população prevista de 52 

usuários/consumidores na fase de operação do 

empreendimento. 

 Adotando-se a média de 200 litros/dia e o número 

previsto de 52 habitantes, o empreendimento terá um 

consumo de aproximadamente 10.400 litros por dia 

quando estiver totalmente ocupado.  

 Em relação ao esgotamento sanitário o tratamento será 

feito através de soluções individuais com fossa séptica e 

filtro anaeróbio. 



 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. 

 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. 

 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.  

 Macrozona Urbana de Qualificação, sendo diurno a 

emissão de 45 dB(A) e noturno de 40 dB(A).  



POTENCIAIS IMPACTOS 

 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.  

 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.  Aumento de fluxo de veículos e adensamento 

populacional. 



Fase de Implantação  

 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. 

 

 A dinâmica populacional dos bairros considerados não 

será alterada durante o período de construção. 



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.  

 



IMPACTOS POSITIVOS - SINTESE 

AÇÕES IMPACTOS  CARACTERÍSITCAS 

Incremento 

mercado imobiliário 

Aumento na oferta 

de imóveis. 

Destinação de Áreas 

Verdes, 

Institucionais e 

Sociais 

Permanente, Local. 



IMPACTOS NEGATIVOS - SINTESE 

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;  



MEDIDAS MITIGADORAS E 

COMPENSATÓRIAS 

 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.  

 



 Um lote será destinado para equipamentos comunitários. 

 Área verde já encontra-se averbada. 

 Licença ambiental já emitida. 

 Projetos de pavimentação, drenagem e elétricos 

aprovados. 

 



Técnicos responsáveis 
 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 

 Endereço: rua Benjamin Constant, 2438. Ap: 1307 – Bairro Vila Nova, Blumenau – SC 

 Fone: (47) 84067-156 
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