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1 APRESENTAÇÃO  

 

1.1 Objetivo 

O objetivo do presente Estudo de Impacto de Vizinhança é identificar e avaliar os 

impactos positivos/negativos e conflitos que podem ser causados pela implantação de um 

empreendimento de impacto na cidade. A partir deste Estudo pretende-se prever medidas 

que propiciem o controle, a redução e/ou a anulação dos impactos negativos 

identificados, além de criar possibilidades de intermediação entre os interesses dos 

empreendedores e da população diretamente afetada. 

 

1.2 Justificativa 

De acordo com a Lei nº 10.257/01, denominada Estatuto da Cidade, o Estudo de 

Impacto de Vizinhança é previsto como um instrumento de política urbana Municipal. Esta 

Lei regulamenta os artigos 182 e 183 da Constituição Federal, relacionados à política 

urbana, e estabelece normas de ordem pública e interesse social que regulam o uso da 

propriedade em prol do bem coletivo, da segurança e do bem-estar dos cidadãos, bem 

como o equilíbrio ambiental. 

A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções 

sociais da cidade e da propriedade urbana, mediante diretrizes gerais, das quais 

destacam-se: garantia de cidades sustentáveis, entendido como direito à terra urbana, a 

moradia, ao saneamento ambiental, a infraestrutura, ao transporte e aos serviços 

públicos, ao trabalho e lazer, para as presentes e futuras gerações; Gestão democrática; 

cooperação entre governos, principalmente quanto ao atendimento ao interesse social; 

Planejamento do desenvolvimento das cidades, da distribuição espacial da população e 

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

crescimento urbano e seus efeitos negativos sobre o meio ambiente.  

O Estatuto da Cidade confere ao EIV – Estudo de Impacto de Vizinhança a função 

de contemplar os efeitos da implantação de um empreendimento de grande porte. Estes 

efeitos podem ser positivos e negativos e devem analisar a qualidade de vida da 

população residente na área e suas proximidades, incluindo a análise de questões como 

adensamento populacional, equipamentos urbanos e comunitários, uso e ocupação do 
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solo, valorização imobiliária, geração de tráfego e demanda por transporte público, 

ventilação e iluminação e paisagem urbana e patrimônio natural e cultural.  

Este instrumento está previsto no Art. 253 da Lei Complementar n° 162/08, a qual 

institui o Código Urbanístico do Plano Diretor do Município de Pomerode. De acordo com 

este artigo “Os empreendimentos de impacto são aqueles que podem causar danos ou 

alterações nos ambientes socioeconômico, natural ou construído, ou sobrecarga na 

capacidade de atendimento de infraestrutura básica, quer sejam construções públicas ou 

privadas, habitacionais ou não-habitacionais.” 

De acordo com o Art. 254 da Lei Complementar 162/08, são considerados 

empreendimentos de impacto os empreendimentos habitacionais horizontais com área 

superior a 20.000 m² (vinte mil metros quadrados), sendo necessário, portanto, a 

apresentação do Estudo de Impacto de Vizinhança do Loteamento Residencial "GREEN 

PARK", com seus 70.459,68 m² de área de parcelamento. 

A partir deste Estudo de Impacto de Vizinhança serão abordadas diversas 

questões do entorno da implantação do empreendimento bem como da cidade de 

Pomerode. Após estes levantamentos, é realizada a avaliação dos impactos e 

identificados aspectos positivos e negativos da implantação do empreendimento. Através 

da obtenção destes aspectos podem-se propor medidas potencializadoras e 

compensatórias.   

Este estudo é democrático, onde as informações provenientes deste estudo serão 

apresentadas a comunidade por meio de Audiência Pública, orientando o processo 

decisório da comunidade sobre a implantação do empreendimento de impacto.  

 

1.3 Empreendedor 

� Razão Social: PYTHONN Incorporadora Ltda ME  

� CNPJ: 22.646.862/0001-29 

� Endereço: RUA RIBEIRÃO HERDT, 1161 SL 01 - BEIRÃO HERDT - POMERODE 
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2 CARACTERÍSTICAS DO EMPREENDIMENTO 

2.1 Descrição  

Trata-se de um parcelamento de solo urbano com fins residenciais (loteamento), 

totalizando 63 lotes e demais áreas legalmente exigidas (Verde, Pública, Interesse Social 

e Arruamentos). 

O Parcelamento de Solo Urbano é uma atividade considerada Potencialmente 

Causadora de Degradação Ambiental no Estado de Santa Catarina, sendo condicionada 

ao devido licenciamento ambiental junto aos órgãos ambientais competentes, conforme 

disposto na Resolução CONSEMA n° 98/17. 

Diante deste fato, e considerando o disposto nas Resoluções CONSEMA n° 99/17 

e 100/17, o empreendedor iniciou o devido licenciamento ambiental do empreendimento, 

junto ao Município de Pomerode em parceria técnica com o Consórcio Intermunicipal do 

Médio Vale do Itajaí – CIMVI Ambiental, obtendo a devida Licença Ambiental Prévia – 

LAP (Anexo 08). 

2.2 Localização 

2.2.1 Macro 

O Loteamento Residencial "GREEN PARK" será implantado próximo ao centro do 

município de Pomerode, na direção Sul de seu ponto central [Figuras 1 e 2].  

Figura 1 – Macrolocalização do empreendimento. 

 
 

 

SANTA CATARINA POMERODE      EMPREENDIMENTO 
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Figura 2 – Localização de Pomerode em relação às principais rodovias de Santa Catarina. 

  

 

Fonte: Google Maps – Editado pelos autores. 

2.2.2 Micro 

O Loteamento Residencial "GREEN PARK" estará localizado a 1,5 km do início 

da Rua Ribeirão Herdt, na sua margem esquerda, em frente à edificação residencial de 

número 1.028 desta via.  

A Figura 3 a seguir destaca os limites do terreno onde será implantado o 

empreendimento, apresentando alguns pontos de referência para melhor localização. 

Figura 3 – Localização do empreendimento com pontos de referência. 

 
Fonte: Google Earth – Editado pelos autores. 
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2.3 Terreno 

O terreno onde será implantado o Loteamento Residencial "GREEN PARK" está 

devidamente registrado na Comarca de Pomerode, em nome de PYTHONN 

Incorporadora Ltda ME, portadora do CNPJ n° 22.646.862/0001-29 (Anexo 02), sob a 

Matrícula n° 14133 (Anexo 03), e regular junto a municipalidade (Anexo 04).  

Apresenta uma Área Escriturada de 77.664,00 m², dos quais 61.879,93 m² úteis, 

em virtude do comprometimento com a manutenção de 15.784,07 m² de áreas 

consideradas de preservação permanente, pela presença de três nascentes d´água, 

sendo duas encontradas no interior do terreno e outra nas proximidades. 
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2.4 Implantação  

2.4.1 Área Diretamente Afetada - ADA 

Refere-se à área de implantação do empreendimento, limitando-se neste caso, ao 

interior do terreno de propriedade do empreendedor [Figura 4]. 

Figura 4 – Implantação do empreendimento. 

 
Fonte: Eng.ª Civil Sheila Aline Nardelli – Edição dos autores. 
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A Figura 4 anterior, que pode ser melhor visualizada no Anexo 06, apresenta a 

ocupação pretendida pelo empreendimento no terreno, demonstrando a abrangência do 

mesmo sobre a área do imóvel.  

Verifica-se portanto que o empreendimento irá ocupar 91% da área do terreno, ou 

seja, 70.459,68 m² dos 77.664,00 m² de área escriturada, restando 7.204,32 m² de Área 

Remanescente, para outras finalidades. 

 

2.4.2 Quadro de áreas 

A Tabela 1 a seguir descrimina as áreas do empreendimento, conforme indicado na 

planta planialtimétrica (Anexo 06). 

Tabela 1 – Quadro de áreas do empreendimento. 

 
Fonte: Eng.ª Civil Sheila Aline Nardelli – Edição dos autores. 

 

Com a Tabela 1 acima podemos confirmar o atendimento as Leis de 

Parcelamento do Solo Urbano (Federal n° 6.766/79 e Estadual n° 6.063/82), quando se 

verifica a destinação em percentual superior a 30% da área à lotear, para: Arruamento, 

Área Verde, Área Pública e Área de Interesse Social. 
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2.5 Incrementos estimados 

2.5.1 De pessoas 

Em consulta ao Estudo Ambiental Simplificado – EAS elaborado para o 

licenciamento ambiental do empreendimento junto a CIMVI Ambiental, verificamos que 

poderá haver um incremento de até 315 pessoas na região do estudo, residindo no 

empreendimento, se considerarmos os critérios utilizados pela equipe técnica, de 5 

pessoas por lote, considerando 63 lotes disponíveis para habitação.  

Mas se considerarmos os dados obtidos no Censo Demográfico 2010 do IBGE, 

existem 8.553 domicílios particulares permanentes em Pomerode. Considerando que a 

população total era de 27.759 habitantes, obtém-se a média de 3,24 moradores para cada 

domicílio particular permanente. Desta forma, chegamos a uma estimativa de 204 

residentes no empreendimento, o que acreditamos ser mais próximo do real. 

2.5.2 De veículos 

Estima-se que no empreendimento, após a ocupação da totalidade dos lotes 

projetados [63 unidades], poderá haver um incremento de até 176 veículos. 

O cálculo acima foi baseado nos dados extraídos do portal do IBGE: 

• Domicílios particulares permanentes - Total 8.553 domicílios 

• Total de Veículos 23.976 veículos 

• Fonte: Censo IBGE, 2010 
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sc/pomerode/panorama  

Analisando esta estimativa frente aos parâmetros estabelecidos no Artigo 244 da 

Lei Complementar n° 162/08 (Código Urbanístico), que classificam as atividades em pólos 

geradores de tráfego, constatamos que o empreendimento em estudo representa um pólo 

gerador de Alto Impacto, já que necessita de mais de 51 vagas de estacionamento. 

Considerando que o imóvel possui testada para a Rua Ribeirão Herdt (via 

considerada Coletora), de acordo com o Anexo VII da mesma Lei (Código Urbanístico), 

temos que: 
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Desta forma, a medida mitigadora proposta é o “acesso indireto simples ou duplo” 

às vagas de estacionamento, o que, de fato, está projetado no parcelamento, pois todas 

as parcelas (lotes) possuirão testada para as vias “A” e “B” projetadas. Ou seja, em cada 

futura residência existirá um acesso para estacionamento a partir da via projetada. 

A partir da Rua Ribeirão Herdt, para acessar a via projetada, os veículos se 

utilizarão do acesso indireto projetado no empreendimento. 

 

2.6 Levantamento planialtimétrico 

A Figura 5 a seguir, que pode ser melhor visualizada no Anexo 06, demonstra que 

o imóvel onde será implantado o Loteamento Residencial "GREEN PARK" apresenta 

relevo suavemente-ondulado, com cotas variando da altitude 59 m na porção mais baixa 

do terreno [parte frontal] até os 95 m na sua porção central e partes dos fundos. Esta 

elevação de 37 m verificada no levantamento topográfico planialtimétrico realizado, se 

estende por um comprimento aproximado de 300 m, o que confere ao terreno um relevo 

ondulado, embora suave, resultando em uma inclinação inferior a 30°, limite máximo 

estabelecido para permitir o parcelamento do solo urbano. 
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Figura 5 – Relevo na área do empreendimento. 

 
Fonte: Eng.ª Civil Sheila Aline Nardelli – Edição dos autores.  
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3 CARACTERÍSTICAS DA VIZINHANÇA 

3.1 Equipamentos públicos de infraestrutura urbana e capacidade de atendimento 

3.1.1 Água 

A região do empreendimento é atendida pela rede pública de abastecimento de 

água potável, infraestrutura atualmente sob responsabilidade do SAMAE – Serviço 

Autônomo Municipal de Água e Esgoto.  

Segundo manifestação do SAMAE (Anexo 09), o empreendimento será atendido 

com uma pressão média de 41 mca.  

Visando não prejudicar o abastecimento dos demais moradores da localidade, foi 

estabelecido que o empreendedor doará equipamentos para permitir melhorias na rede 

existente.  

3.1.2 Esgoto 

A região do empreendimento não apresenta rede pública de coleta de esgoto, 

infraestrutura atualmente sob responsabilidade do SAMAE – Serviço Autônomo Municipal 

de Água e Esgoto.  

Diante deste fato, o empreendedor prevê a instalação do Sistema de Tratamento 

Individual de Esgoto, composto por Fossa Séptica e Filtro Biológico, conforme também 

orientado pelo SAMAE (Anexo 09). Tal sistema é acompanhado de rede de transporte, 

que destina o efluente tratado à nova rede de drenagem pluvial a ser implantada pelo 

empreendedor (vide item 3.1.3). 

3.1.3 Drenagem pluvial 

Embora a Rua Ribeirão Herdt possua rede de drenagem de águas pluviais no 

trecho da via pública em estudo, a Secretaria de Obras informou através de Ofício (Anexo 

12), que atualmente a referida rede já apresenta problemas de vazão.  

Diante deste fato, e visando atender à solicitação da Secretaria, no que diz 

respeito à apresentação de solução para não agravar o problema já existente, o 

empreendedor apresentou proposta de implantação de uma nova rede de drenagem junto 

a Rua Hermann Schroeder (Anexo 18), passando pelo terreno de Marciana Radunz 

(Anexo 19), a qual foi analisada e aceita pela equipe técnica da Secretaria de Obras, 

demonstrando assim a sua viabilidade. 
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3.1.4 Energia Elétrica e Iluminação pública 

O município de Pomerode é atendido pela CELESC – Centrais Elétricas de Santa 

Catarina S.A., através da Gerência Regional de Blumenau, que disponibiliza redes de alta 

e baixa tensão para o município, destinadas ao consumo nas indústrias, comércios, 

residências e iluminação de vias.  

A região do empreendimento é atendida pelas redes públicas de energia elétrica, 

administrada pela CELESC – Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A., e iluminação 

pública, administrada pela Prefeitura Municipal, sendo garantido, conforme prova 

constante no Anexo 10, o devido fornecimento de energia elétrica para sua operação.  

3.1.5 Telefonia 

A região do empreendimento é atendida pela rede de telefonia, administrada no 

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

telefônica para as futuras unidades habitacionais do empreendimento.  

3.1.6 Coleta de Lixo 

No município de Pomerode a Coleta do Lixo Urbano é atribuição do SAMAE - 

Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto, sendo distinta em Orgânico e Reciclável. 

O Lixo Orgânico é recolhido semanalmente e encaminhado ao Aterro Sanitário de 

Timbó, mantido pelo Consórcio de Municípios (CIMVI), enquanto o Lixo Reciclável é 

encaminhado ao Centro de Triagem existente no município de Pomerode, localizado em 

Ribeirão Clara, onde é separado por tipo e destinado à Comercialização. 

Considerando que se trata de um empreendimento de habitação, o resíduo a ser 

gerado na sua operação é do tipo urbano (orgânico e reciclável), e segundo manifestação 

do SAMAE (Anexo 09), a região do empreendimento é contemplada por esta coleta. 

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

Municipal n° 162/08 (Código Urbanístico), que trata do conceito de “infraestrutura 

básica” na legislação municipal, e o disposto no §1°, Artigo 304, da mesma Lei, que 

relaciona os equipamentos públicos considerados urbanos, verificamos que a 

região do empreendimento apresenta total condições de suporte para sua 

implantação, mesmo se considerarmos a inexistência de rede pública de coleta de 

esgoto, uma vez que a empresa apresenta alternativa para tal em seu projeto 

técnico.  
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3.2 Condições viárias 

3.2.1 Sistema viário 

O imóvel onde será implantado o Loteamento Residencial "GREEN PARK" está 

localizado à margem esquerda da Rua Ribeirão Herdt, situado a 1,5 km do seu início, 

ainda no trecho asfaltado desta via. Possui gabarito de 12 m, sendo 8 m de pista e 2 m de 

passeio, em ambas as margens [Figura 6].  

Figura 6 – Trecho da Rua Ribeirão Herdt em frente ao empreendimento. 

 
Fonte: Acervo dos autores. 

 

A Rua Ribeirão Herdt é classificada como “Coletora” pelo Plano Diretor do 

Município de Pomerode – Anexo II do Código Urbanístico [LC nº 162/2008], assim como 

as Ruas Hermann Schroeder e Julio Wollick próximas [Figura 7]. 

Segundo o Inciso V do Artigo 63 da Lei Complementar n°162/08 (Código 

Urbanístico), as vias coletoras são responsáveis pela condução do tráfego entre as vias 

locais e as demais vias hierarquicamente superiores do Sistema Viário Urbano. 

Na Figura 7 a seguir é possível verificar a interligação direta das vias coletoras 

próximas ao empreendimento, com as vias hierarquicamente superiores (Avenida 21 de 

Janeiro [Arterial] e SC-421 [Rodovia]), que permitem o escoamento rápido do fluxo de 

veículos naquela região.   
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Figura 7 – Hierarquia do sistema viário nas proximidades do empreendimento. 

 
Fonte: Google Earth – Editado pelos autores. 

 
Vale ressaltar que no empreendimento estão projetadas duas vias públicas, 

denominadas “A” e “B”, que após implantadas passarão a ser consideradas “Locais”, pois 

permitirão o acesso dos lotes às vias Coletoras. 

 

3.2.2 Transporte coletivo 

A região onde será implantado o Loteamento Residencial "GREEN PARK" é 

servida por 04 horários de ônibus circulares municipais, dos quais: 02 matutinos e 02 

vespertinos, conforme Tabela 2 a seguir. 

Tabela 2 – Linhas de transporte coletivo circular disponíveis na região do empreendimento. 
 

Período 
 

Horário 
 

Matutino 
 

07:00 - 11:30 

Vespertino 
 

12:30 - 17:00 

Fonte: Empresa de Transporte Coletivo Volkmann Ltda. 

 

Nas proximidades do empreendimento, junto ao CEIM “Amalia Gertrudres da 

Silva Anders”, há um abrigo de passageiros de ônibus circular [Figura 8]. 

  

Rodovia 

Arterial 

Coletora 
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Figura 8 – Abrigo para passageiros de ônibus circular próximo ao empreendimento. 

 
Fonte: Acervo dos autores. 

 

Vale ressaltar que em virtude da proximidade do empreendimento com a Rodovia 

SC-421, os abrigos de passageiros de ônibus existentes nas imediações do início da Rua 

Ribeirão Herdt [Figura 9], atendem as linhas intermunicipais, o que amplia de modo 

considerável o atendimento do transporte público coletivo já existente na localidade. 

Figura 9 – Abrigo para passageiros de ônibus intermunicipal junto a Rodovia SC-421. 

 
Fonte: Acervo dos autores. 

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

16), representante da Empresa de Transporte Coletivo Volkmann Ltda, constatamos que 
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as linhas de ônibus que atuam na região do empreendimento apresentam plenas 

condições de absorver um possível aumento na demanda por transporte público naquela 

região, uma vez que suas capacidades máximas não foram atingidas. Ele afirma ainda 

que, caso o sejam, as linhas podem ser ampliadas. 

3.2.3 Vias de Acesso 

O principal acesso ao empreendimento se dá pela Rodovia Estadual SC-421 [Rua 

15 de Novembro] e posteriormente pela Rua Ribeirão Herdt [Figura 10]. 

A Rodovia Estadual SC-421 é a principal via de acesso da cidade de Pomerode a 

partir da BR-470 [Blumenau], sendo que apresenta fluxo expresso e intenso de veículos.  

Já a Rua Ribeirão Herdt, que apresenta pavimento asfáltico no trecho em frente 

ao empreendimento, é a principal via da localidade de Ribeirão Herdt, apresentando fluxo 

leve de veículos, passando a moderado nos horários de pico (início da manhã e final da 

tarde). 

Figura 10 – Acesso à Rua Ribeirão Herdt junto a Rodovia SC-421. 

 
Fonte: Acervo dos autores. 

 

Alternativamente, existe a possibilidade de se acessar o empreendimento pela 

Avenida 21 de Janeiro ou pelas Ruas Hermann Schroeder e Júlio Wollick.  

A Avenida 21 de Janeiro [Figura 11] encontra-se pavimentada com lajotas 

sextavadas e apresenta fluxo leve de veículos naquele trecho.  
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Figura 11 – Acesso alternativo ao empreendimento via Avenida 21 de Janeiro. 

 
Fonte: Google Earth/Street View. 

 

Já as Ruas Hermann Schroeder e Júlio Wollick encontram-se apenas 

macadamizadas [Figura 12], e, portanto, apresentam menor fluxo de veículos [se 

comparadas à via anterior], em virtude também de apresentarem elevações ao longo de 

sua extensão.  

Figura 12 – Acesso alternativo ao empreendimento via Rua Hermann Schroeder. 

 
Fonte: Acervo dos autores.  
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3.3 Equipamentos públicos comunitários 

São instalações destinadas ao uso da comunidade, relacionadas às áreas de 

Educação, Cultura, Saúde, Esporte, Lazer e Assistência Social. 

3.3.1 Educação 

O Município de Pomerode conta com 11 Escolas Municipais, 3 Escolas Estaduais, 

4 Escolas Privadas e 11 Centros de Educação Infantil. 

Na direção Norte do empreendimento, junto a Rua Hermann Guenther, n° 700, 

encontramos a Escola Básica Municipal “Hermann Guenther” [Figura 13], destinada ao 

Ensino Fundamental das crianças daquela região. 

Figura 13 – Escola Básica Municipal “Hermann Guenther”. 

 
Fonte: Acervo dos autores. 
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Já na direção Leste, junto a Rua Ribeirão Herdt, n° 679, encontramos o Centro de 

Educação Infantil Municipal “Amalia Gertrudes da Silva Anders” [Figura 14], responsável 

pelo atendimento educacional pré-escolar daquela região.  

 

Figura 14 – Centro de Educação Infantil Municipal “Amalia Gertrudes da Silva Anders”. 

 
Fonte: Acervo dos autores. 

 
 

3.3.2 Cultura 

Para conservar as tradições dos imigrantes, a região do empreendimento conta 

com  Clubes Culturais/Recreativos e Igrejas. 

Os Clubes cultuam as tradições dos imigrantes, reunindo a comunidade em 

grandes “bailes” (festas embaladas pelas músicas e danças típicas), local onde também 

se praticam inúmeras atividades esportivas da época (Tiro, Bolão, etc.).  

Na direção Leste do empreendimento, atravessando a Rodovia SC-421, 

encontramos junto a Rua Vale do Selke Pequeno, n° 30, o Clube Desportivo Cultural 

“Testo Central Alto” [Figura 15]. 
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Figura 15 – Clube Desportivo Cultural “Testo Central Alto”. 

 
Fonte: Google Earth/Street View. 

 

Já na direção Norte, junto a Avenida 21 de Janeiro, encontramos o Pavilhão 

Municipal de Eventos [Figura 16]. 

Figura 16 – Pavilhão Municipal de Eventos. 

 
Fonte: Google Earth/Street View. 

 
 

A religião sempre se mostrou muito forte nas comunidades do município. As duas 

principais comunidades religiosas que atendem a localidade de Ribeirão Herdt são a 
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IECLB Ribeirão Herdt (Protestante) [Figura 17] e a Capela Nossa Senhora das Graças 

(Católica) [Figura 18].  

É importante destacar a Capela Nossa Senhora das Graças, a qual é protegida 

pelo “Inventário do patrimônio socioambiental – Imóveis de valor histórico, arquitetônico, 

artístico e cultural” pela sua importância histórica, sendo a primeira igreja a ser construída 

em Pomerode. No local existe o cemitério, bem como um espaço para confraternização 

da comunidade.   

Figura 17 – Igreja Evangélica de Confissão 
Luterana Ribeirão Herdt. 

 
Fonte: Acervo dos autores. 

Figura 18 – Capela Nossa Senhora das 
Graças. 

 
Fonte: Acervo dos autores. 
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3.3.3 Saúde 

O Município de Pomerode conta com 09 Unidades de Saúde da Família, 01 Centro 

de Apoio Psico-social (CAPS) e uma unidade do SAMU. Os atendimentos em caráter de 

urgência e emergência são realizados pelo Hospital e Maternidade Rio do Testo, durante 

24 horas, sendo os atendimentos de Especialidades encaminhados ao município de 

Blumenau.  

Na direção Norte do empreendimento, na esquina das Ruas Karl Guenther e Ana 

Guenther, encontramos a Unidade de Saúde da Família “Benedickt Wolleck” [Figura 19], 

responsável pelo atendimento de saúde daquela região. 

 

Figura 19 – Unidade de Saúde da Família “Benedickt Wolleck”. 

 
Fonte: Acervo dos autores. 
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3.3.4 Esporte e Lazer 

A comunidade de Ribeirão Herdt, principalmente os indivíduos da melhor idade, 

tem a sua disposição uma academia ao ar-livre [Figura 20]. Os equipamentos estão 

instalados na Praça Fritz Fischer, localizada no início da Rua Ribeirão Herdt, na esquina 

formada entre esta via e a Rodovia SC-421.  

Figura 20 – Academia ao ar-livre. 

 
Fonte: Acervo dos autores. 

 

Já para as crianças, a prática de esportes e recreação é possível tanto na quadra 

do CEIM “Amalia Gertrudes da Silva Anders”, apresentada na Figura 14 anterior, quanto 

na quadra coberta da Escola Básica Municipal “Hermann Guenther” [Figura 21]. 
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Figura 21 – Quadra de Esportes da Escola Básica Municipal “Hermann Guenther”. 

 
Fonte: Google Earth/Street View. 

 

Há também a infraestrutura do Pavilhão Municipal de Eventos, Figura 16 anterior, 

localizado na Avenida 21 de Janeiro, que possui diversas alternativas para esportes ao ar 

livre e quadra de esportes, assim como espaços destinados a eventos de grande 

concentração de público. 

3.4 Área de Influência Direta - AID 

Refere-se à área territorial que sofrerá a influência da instalação do 

empreendimento, no que diz respeito à utilização da infraestrutura pública. É formada por 

um polígono que totaliza aproximadamente 4 km², que se estende, no sentido oeste-leste, 

das imediações do terreno até a Rodovia SC-421, e no sentido sul-norte, das imediações 

do terreno até a Rua Karl Guenther, pois é neste polígono que se localiza a infraestrutura 

pública que absorverá a demanda de serviços públicos gerada pelo novo 

empreendimento. 

3.5 Planos, programas e projetos governamentais 

De acordo com o Ofício da Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente – 

SEPLAN (Anexo 13), na área de implantação do empreendimento não há previsão de 

planos ou programas governamentais.   
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3.6 Caracterização do Espaço Urbano 

3.6.1 Zoneamento e análise do projeto de implantação 

De acordo com o Anexo I [Mapa de Zoneamento] do Código Urbanístico – Lei 

Complementar n° 162/08 do Plano Diretor do Município de Pomerode, o empreendimento 

está inserido nas Macrozonas Urbana de Qualificação [MUQ] e Rural de Ocupação 

Orientada 2 [MRO2] (Figura 22), sendo considerado para fins de parâmetros mínimos, os 

estabelecidos para a Macrozona Urbana de Qualificação [MUQ], conforme informado na 

Consulta de Viabilidade (Anexo 05).  

De acordo com o Art. 29 da Lei Complementar 162/08, a Macrozona Urbana de 

Qualificação [MUQ] tem como objetivos mínimos orientar as políticas públicas no sentido 

de melhorar as condições de infraestrutura para servir as futuras necessidades de 

urbanização e adensamento populacional, além de proteger a paisagem urbana existente, 

marcada pela ocupação horizontal e de baixa densidade. 

Figura 22 – Zoneamento em que o empreendimento está inserido. 

 
Fonte: Trecho retirado do Anexo I – Mapa de Zoneamento do Código Urbanístico (Lei Complementar 

162/08) – Editado pelos autores. 
 
LEGENDA: 
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De acordo com o Anexo III – Parâmetros Urbanísticos para a ocupação do solo 

nas macrozonas, zonas, setores e eixos, integrante da Lei Complementar n°162/08, para 

o local de implantação do loteamento vigoram os seguintes parâmetros para 

parcelamento do solo: 

� Lote mínimo: 450,00 m² 

� Testada mínima: 15,00 m 

Tabela 3 – Quadro de áreas do empreendimento. 

 

Fonte: Acervo dos autores. 

Já as futuras edificações ficarão sujeitas aos seguintes parâmetros urbanísticos: 

� Coeficiente de Aproveitamento [máximo]: 2,00 

� Taxa de Permeabilidade do Solo [mínima]: 40,00% 

� Taxa de Ocupação [máxima]: 60,00% 

� Altura máxima permitida [pavimentos]: 4 pavimentos 

� Vagas mínimas para estacionamento: 1 vaga p/ 1 unidade habitacional 

� Recuo frontal [mínimo]: 4,00 metros 

� Recuo lateral e fundos [mínimo]: 1,50 metros 

Quanto aos tipos de usos permitidos, conforme o Código de Obras, serão 

permitidos os usos abaixo: 

� edificações residenciais – unifamiliar 

� edificações residenciais - uso multifamiliar 

� edificações de comércio varejista 

� edificações para comércio atacadista 

� edificações para indústria [*] 

� edificações de prestação de serviço 

� edificações para fins culturais 

� edificações para fins recreativos e esportivos 

� edificações para fins religiosos 

� edificações para fins educacionais 

[*] padrões "não incômodo" e "incômodo tipo 1". 
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3.6.2 Uso e ocupação do solo urbano 

Para análise do uso e ocupação do entorno do empreendimento, adotou-se uma 

abrangência com raio de 600m, partindo do centro do terreno em estudo [Figura 23]. 

A partir desta definição, realizamos o levantamento de campo, onde foi 

constatado que o entorno do empreendimento possui baixa densidade populacional e 

ainda apresenta fortes características rurais, devido a sua utilização predominantemente 

agropastoril [Figuras 24 e 25]. 

Já a ocupação nesta área apresenta-se predominantemente residencial.  

Foram constatadas as seguintes situações: 

�  Edificações industriais: constatamos a presença de 02 edificações com fins 

industriais; 

�  Edificações comerciais: constatamos a presença de 04 edificações com fins 

comerciais (produtos/serviços); 

�  Edificações institucionais: constatamos a presença de 02 edificações com fins 

institucionais, uma pertencente ao município (CEIM) e a outra a Comunidade Protestante 

(Igreja).  

�  Edificações residenciais: constatamos a presença de 88 edificações com fins 

residências.  

 A altura das edificações existentes varia de 1 até 2 pavimentos, sendo 

predominante as edificações de 1 pavimento. 

Figura 23 – Ocupação no entorno do empreendimento. 

 
Fonte: Google Earth – editada pelos autores. 

RESIDÊNCIAS 

COMÉRCIOS 

INSTITUCIONAIS 

INDUSTRIAS 
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Figura 24 – Vista da Rua Ribeirão Herdt, à direita do empreendimento. 

 
Fonte: Acervo dos autores. 

 
 

Figura 25 – Vista da Rua Ribeirão Herdt, à esquerda do empreendimento. 

 
Fonte: Acervo dos autores.  
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3.7 População 

3.7.1 Características populacionais do município 

A população de Pomerode, de acordo com o Censo Demográfico 2010 do IBGE, 

é de 27.759 habitantes. Na Tabela 4 estão representadas as diversas faixas etárias 

avaliadas pelo IBGE. 

 

Tabela 4 – Classificação da População Residente de Pomerode em 2010. 

Faixa Etária Pomerode 
Masculino Feminino Total 

Menor de 1 157 174 331 
1 a 4 671 623 1.294 
5 a 9 870 817 1.687 

10 a 14 961 924 1.885 
15 a 19 1.080 1.057 2.137 
20 a 29 2.601 2.472 5.073 
30 a 39 2.459 2.351 4.810 
40 a 49 2.090 2.076 4.166 
50 a 59 1496 1.504 3.000 
60 a 69 910 959 1.869 
70 a 79 457 633 1.090 

80 e Mais 152 265 417 
Total 13.904 13.855 27.759 

Fonte: IBGE. 

 
A Tabela 4 acima apresenta uma desaceleração do crescimento populacional, 

com um percentual de crianças e adolescentes (população residente com menos de 19 

anos), representando 28,21% de toda população municipal. Observa-se também o grande 

percentual de pessoas economicamente ativas, que compreende a faixa dos 20 aos 60 

anos, representando 62,13% de toda população do Município de Pomerode, 

compreendendo ainda 9,66% de idosos, superior a média estadual.  

A pirâmide construída com os dados censitários de 2010 [Gráfico 1] apresenta 

uma conformação que vai diminuindo na base e alargando-se no meio, indicando uma 

presença significativa de adultos jovens, refletindo também, neste caso, a redução no 

crescimento populacional. O Gráfico 1 a seguir aponta para o relativo envelhecimento da 

população que deve acontecer de maneira gradual e contínua e reflete a melhoria da 

qualidade de vida. 
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Gráfico 1 – Pirâmide Etária da população de Pomerode em 2010. 

 
Fonte: IBGE. 

A progressão e a acentuação deste processo de envelhecimento da população 

são esperadas e já acontecem de forma significativa no conjunto da sociedade brasileira, 

que por sua vez, segue o comportamento verificado nas populações de países 

desenvolvidos. A observação desta tendência no processo de planejamento e definição 

de políticas públicas é fundamental para garantir a sua adequação à satisfação das 

necessidades básicas da população que são diferentes conforme a idade, dentre outros 

fatores. 

3.7.2 Características populacionais no entorno do empreendimento 

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

particulares permanentes em Pomerode. Considerando que a população total foi estimada 

em 27.759 habitantes, obtém-se a média de 3,24 moradores para cada domicílio 

particular permanente. 

Reportando-nos a Figura 23 anterior, visando uma análise da área de influência 

mais próxima, verifica-se a existência de aproximadamente 88 domicílios particulares 

permanentes, o que representa uma População Diretamente Atingida [PDA] de 285 

pessoas. 
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3.8 Patrimônio Histórico e Áreas de relevância ambiental 

3.8.1 Identificação dos bens tombados ou cadastrados no patrimônio histórico 

De acordo com o Anexo V do Código Urbanístico – Lei Complementar n° 162/08 –

do Plano Diretor de Pomerode, denominado “Inventário do patrimônio socioambiental – 

Imóveis de valor histórico, arquitetônico, artístico e cultural”, nas proximidades do 

Loteamento Residencial "GREEN PARK"  (considerado um raio de 500 m partindo do 

centro do terreno – Figura 26) não encontramos edificações inventariadas. 

Figura 26 – Imóveis tombados no entorno do empreendimento. 

 
Fonte: Google Earth – editada pelos autores. 

3.8.2 Áreas de relevância ambiental 

No interior do terreno encontram-se três áreas de extrema relevância ambiental. 

Tratam-se de áreas consideradas de preservação permanente [Figura 27], em virtude da 

proteção que exercem em nascentes d´água. Estas áreas são caracterizadas pela 

necessidade de preservação de uma área no entorno das nascentes, cuja abrangência 

apresenta um raio de 50 m partindo do ponto de afloramento do lençol freático (olho 
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d´água), e seguem com uma faixa de 60 m [30 m para cada margem] ao longo de seu 

curso, conforme exigência contida nas Leis ambientais em vigor (Federais n° 12.651/12 e 

12.727/12 – Código Florestal Brasileiro; Estadual n° 14.675/09 – Código Estadual de Meio 

Ambiente; Municipal n° 165/08 – Código Municipal de Meio Ambiente). 

Figura 27 – Áreas de Relevância Ambiental no empreendimento. 

 
Fonte: Eng.ª Civil Sheila Aline Nardelli – Edição dos autores. 

 
A figura acima pode ser melhor visualizada no Anexo 06 deste estudo. 
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3.9 Características climáticas e ambientais 

3.9.1 Insolação 

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

temperatura média anual entre 15,5ºC e 24,5ºC, sendo que no verão a temperatura oscila 

entre 30ºC e 40ºC, apresentando temperatura média anual de 20,6ºC. Apresenta umidade 

média relativa do ar em torno de 85% e índice pluviométrico anual em torno de 1.570mm.  

Devido à inexistência de dados, utilizou-se para a análise a carta solar da cidade 

de Blumenau [Figura 28], devido a sua proximidade e semelhança com Pomerode.  

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

incidência solar ocorre no verão, sendo, portanto, no inverno que ocorre maior 

sombreamento [Figuras 29 e 30].  

O entorno do empreendimento não é prejudicado em termos de iluminação 

natural e insolação em decorrência dos seguintes fatores: 

1. Quanto ao nível em que se encontra o empreendimento, em cota muito acima 

das edificações limítrofes; 

2. Estima-se que a altura das futuras edificações do loteamento serão térreas [um 

pavimento] ou dois pavimentos, seguindo o padrão existente no entorno. 

Figura 28 – Carta Solar de Blumenau como representação para Pomerode. 

 

Fonte: Acervo dos autores. 
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Figura 29 – Carta Solar de Pomerode com representação das alturas do sol em diferentes 
períodos. 

 

Fonte: Acervo dos autores. 

 

Figura 30 – Esquema de insolação no local do empreendimento a partir da carta solar. 

 
Fonte: Google Earth – editado pelos autores. 
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3.9.2 Ventos dominantes 

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

predomínio de ventos nordeste durante o verão, início de outono e final da primavera, 

predominância de ventos de sudoeste no outono e inverno, e vento leste na primavera e 

verão. A velocidade média dos ventos situa-se entre 1 e 2 m/s e, de acordo com a escala 

de Beaufort, a velocidade do vento é considerada fraca. 

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

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

encontradas, e o vento sudoeste como o vento frio a ser barrado no inverno. 

Devido à característica climática úmida da cidade de Pomerode, é importante a 

presença de ventilação permanente nas edificações, principalmente por questões 

sanitárias.  

No caso do empreendimento analisado, sua implantação está disposta de modo 

que possibilita a ventilação natural na sua totalidade, pois não possui nenhuma barreira 

edificada ou natural nas orientações desejáveis para ventilação [Figura 31].  

A partir da análise das condições de ventilação natural é possível concluir que as 

futuras construções pouco influenciarão nas edificações vizinhas.  

 

Figura 31 – Esquema de ventos dominantes no local do empreendimento. 

 
Fonte: Google Earth – Editado pelos autores. 
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3.9.3 Vegetação 

O município de Pomerode está inserido na área de abrangência do Bioma Mata 

Atlântica, cuja proteção legal está prevista na Lei Federal n° 11.428/06 (Lei da Mata 

Atlântica).  

O Ecossistema verificado no município é denominado de Floresta Ombrófila Densa, 

com predominância da Fitofisionomia Sub-Montana, que pode ser visualizada por todo o 

território municipal, principalmente nas encostas dos morros.  

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

nativa, ainda que em regeneração (Floresta Secundária), a área do imóvel escolhida para 

implantação do Loteamento Residencial "GREEN PARK" apresenta-se fortemente 

antropizada pelo uso pretérito na prática da pastagem [Figura 32].  

Segundo a análise ambiental realizada para o licenciamento ambiental da atividade 

em estudo, a implantação do projeto exigirá a remoção de vegetação nativa em uma área 

de apenas 568 m², ou seja, uma área inferior a 1% do total do projeto. 

Figura 32 – Utilização atual da área do empreendimento. 

 
Fonte: Acervo dos autores. 

 
 

  



Loteamento Residencial GREEN PARK 

Estudo de Impacto de Vizinhança 

 

- 39 - 

 

3.10 Bacia Hidrográfica  

O que se sabe sobre a sub-bacia do Ribeirão Herdt, é que ela abrange uma área 

de aproximadamente 11,48 Km², o que equivale a 5,27 % do território Pomerodense.  

O seu principal curso d´água, o Ribeirão Herdt, apresenta uma extensão total 

aproximada de 6 km, contados desde a sua nascente até a foz no Rio do Testo. 

A Figura 33 a seguir apresenta um trecho desta sub-bacia onde o empreendimento 

está inserido, destacando o traçado do Ribeirão Herdt, e apresentando alguns de seus 

córregos afluentes. 

Figura 33 – Hidrografia presente na área do empreendimento. 

 
Fonte: Google Earth – editada pelos autores. 

 
Na Figura 27 é possível visualizar a delimitação das áreas de preservação 

permanente que incidem sobre a área do terreno. 

Vale destacar que em virtude da intensa utilização do solo verificada na região do 

empreendimento, através das práticas agropastoris, as áreas de preservação permanente 

dos cursos d´água ali existentes encontram-se fortemente degradadas [Figura 34]. 
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Figura 34 – Situação das margens do Ribeirão Herdt em um trecho a jusante do 
empreendimento. 

 
Fonte: Acervo dos autores. 

 

3.10.1 Manifestação da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil 

De acordo com a manifestação da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, foi 

verificado que “não encontramos áreas de risco mapeadas no local”, portanto, o mesmo 

está apto à ocupação, conforme prova constante no Anexo 11. 
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3.11 Legislação incidente 

De acordo com o Inciso II, Artigo 254 da Lei Complementar Municipal n° 162/08 

(Código Urbanístico), Lei integrante do Plano Diretor do Município de Pomerode, os 

empreendimentos habitacionais horizontais com área superior a 20.000 m² (vinte mil 

metros quadrados) passam a ser consideradas empreendimentos de impacto. 

Desta forma, o projeto de implantação do empreendimento, cuja área projetada é 

de 70.459,68 m², passa a ser considerado um empreendimento de impacto, e, portanto, 

deve apresentar o respectivo EIV – Estudo de Impacto de Vizinhança. 

Para a elaboração deste Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV – foram 

analisadas diversas Leis, nas esferas Municipal, Estadual e Federal, em especial a Lei 

Complementar Municipal n° 162/08 (Código Urbanístico) e a Lei Complementar Municipal 

n° 165/08 (Código Municipal de Meio Ambiente), além das demais referências citadas na 

conclusão deste estudo.  
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4 IDENTIFICAÇÃO DOS IMPACTOS DURANTE A OBRA 

4.1 Da implantação 

Os projetos de implantação da infraestrutura, assim como da terraplenagem, 

foram desenvolvidos pela engenheira civil Sheila Aline Nardelli, CREA/SC 080479-9. 

A implantação do loteamento ocorrerá da seguinte forma: 
 

• Limpeza do terreno e corte de árvores: à definir 

• Terraplenagem: Madasc Madeiras e Terraplanagem Ltda 

• Rede de drenagem pluvial: a definir 

• Rede coletora de esgotos sanitários: a definir 

• Rede de abastecimento de água: a definir 

• Pavimentação asfáltica: GTA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA ME 

• Rede de distribuição de energia elétrica: a definir 

Destacamos que as empresas já definidas e acima citadas possuem larga 

experiência no ramo, sendo reconhecidas no mercado que atuam. 

4.2 Remoção de vegetação nativa 

Vide parágrafo 4 do item 3.9.3. 

4.3 Movimentação de terra 

De acordo com os ajustes realizados no projeto de terraplenagem – Anexo 07 – 

de autoria da engenheira civil Sheila Aline Nardelli, CREA/SC 080479-9, os novos dados 

de movimentação de terra indicam uma área de corte um pouco maior (22.717,54 m²) do 

que a área de aterro (20.217,94 m²). Embora a área de aterro se apresente um pouco 

menor (-2.499,60 m²), quando se fala em volume, verifica-se que não há mais excedente 

de material, como pode ser comprovado no memorial de cálculo e volume existente junto 

à planta de cortes transversais do Anexo 07. 

Diante destes novos números, verificamos que os ajustes realizados no projeto 

buscaram minimizar os efeitos das intervenções de corte e aterro de solo. Desta forma, 

todo o material proveniente de corte será utilizado no aterro de áreas do empreendimento, 

não necessitando, portanto, dispor material excedente em Bota Fora, ou obter material em 

áreas de empréstimo. 
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Figura 35 – Exemplo de intervenção de terraplenagem para regularização do relevo. 

 
Fonte: Eng.ª Civil Sheila Aline Nardelli – Edição dos autores. 

Embora, segundo o projeto de terraplenagem elaborado, não se considere a 

necessidade de utilização de Bota Fora e Área de Empréstimo, há de se destacar alguns 

impactos potenciais, inerentes a qualquer movimentação de solo: 

4.3.1 Exposição de solo 

O primeiro impacto da movimentação de solo prevista será a geração de áreas 

onde o solo estará exposto, podendo torna-los desprotegidos. 

4.3.2 Surgimento de processos erosivos 

As áreas onde o solo estará exposto/desprotegido ficarão suscetíveis à ação de 

intempéries (chuvas e ventos), podendo facilitar o surgimento de processos erosivos, 

responsáveis pelo carreamento de partículas sólidas. 

4.3.3 Assoreamento de nascentes e cursos d´água 

O carreamento de sedimentos para as áreas baixas do terreno poderá ocasionar 

o assoreamento (acúmulo de sedimentos) nas nascentes e nos seus respectivos cursos 

d´água desprotegidos, existentes no terreno e no seu entorno. 

4.3.4 Dispersão de poeira 

A movimentação de veículos e máquinas pelas vias abertas durante a fase de 

implantação do empreendimento poderá ocasionar dispersão de poeira em períodos de 

estiagem. 

4.3.5 Emissão de ruídos 

A utilização de maquinário pesado durante a terraplenagem poderá gerar ruído 

elevado. 
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4.4 Geração de resíduos da construção civil 

Na fase de implantação do empreendimento são gerados, principalmente, 

resíduos de construção civil. Estes resíduos são denominados entulhos e atualmente sua 

disposição é considerada um problema urbano, uma vez que são compostos por materiais 

inertes, de grandes volumes e difícil reaproveitamento. Vale ressaltar que a empresa 

executora tem experiência na implantação de obras de infraestrutura, e portanto, está 

ciente da legislação relativa a resíduos da construção civil, sendo que tomará todas as 

providências necessárias para a correta destinação dos resíduos do canteiro de obras. 

Segundo a Política Nacional de Resíduos Sólidos – Lei Federal nº 12.305, de 2 de 

agosto de 2010 – as empresas de construção civil são sujeitas a elaboração de um Plano 

de Gerenciamento de Resíduos Sólidos. Para tanto, podem utilizar como consulta a 

Resolução CONAMA nº 307, de 5 de julho de 2002, que estabelece as diretrizes, critérios 

e procedimentos para a gestão de resíduos da construção civil e classifica os resíduos 

sólidos como mostra a tabela 5. 

Tabela 5 – Classificação dos resíduos da construção civil. 

Classe Descrição Destinação Exemplos 

A Alvenaria, concreto, 
argamassas e solo. 

Reutilização ou reciclagem com 
uso na forma de agregados, 
com disposição em aterros. 

• Cerâmicas, porcelanas, louças, etc. 

• Entulhos da construção civil. 
 

B Madeira, plástico, 
vidro, metal e papel. 

Reutilização, reciclagem ou 
armazenamento temporário. 

• Embalagens plásticas, plásticos em geral. 

• Galões plásticos e metálicos. 

• Vidros em geral. 

• Sucatas de ferro e metal em geral. 

• Madeiras. 

C Produtos sem 
tecnologia disponível 
para recuperação. 

Conforme norma técnica 
específica. 

• Isopor. 

• Telas de proteção danificadas. 

• Gesso. 

D Resíduos perigosos 
como, tintas, óleos, 
solventes, etc. * 

Conforme norma técnica 
específica. 
*Conforme classificação da 
NBR 10004:2004. 

• Produtos químicos presentes em 
embalagens plásticas e de metal. 

• Instrumentos de aplicação como broxas, 
pincéis, trinchas e outros. 

• Materiais auxiliares como panos, trapos, 
estopas etc. 

Fonte: Res. CONAMA n° 307/02. 

Destacamos que às futuras edificações que serão construídas nos lotes, deverão 

ser devidamente autorizadas pela municipalidade, através do competente Alvará de 

Construção. Ao empreendedor caberá à adoção das medidas necessárias quanto ao 

correto destino dos resíduos gerados na implantação da infraestrutura, que serão 

destinados ao Bota-fora licenciado (Aterro Classe III - LAO n° 2109/2015) existente no 

município (final da Rua Ernst Klemann), operado pela Terraplenagem KNOPF Ltda. 
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4.5 Estimativa de veículos envolvidos 

Durante a fase de implantação do empreendimento a movimentação de veículos e 

máquinas será inconstante, sendo o fluxo diretamente vinculado às etapas da 

implantação. 

Estimamos que sejam utilizados: 

FASE DE IMPLANTAÇÃO N° VEÍCULOS 

Limpeza Terreno / Corte Árvores 
Até 02 veículos leves  
02-03 veículos pesados 

Terraplenagem 
Até 02 veículos leves 
03-05 veículos pesados 

Redes diversas (Pluvial, Esgoto, 
Água Potável, Elétrica) 

Até 02 veículos leves  
02-03 veículos/maquinários 
pesados 

Pavimentação 
Até 02 veículos leves  
02-03 veículos/maquinários 
pesados 

 

No total, estimamos que durante toda a implantação, poderão circular até: 

� 08 veículos leves; 

� 14 veículos/máquinas pesados(as) – caminhões caçamba, escavadeiras, 

trator de esteiras, outros; 

Vale ressaltar que esta estimativa leva em consideração o momento de execução 

de cada etapa, não se encontrando tais veículos de forma simultânea (ao mesmo tempo) 

na implantação. 

 

4.6 Potencialidades de danos físicos às estruturas públicas 

Durante a fase de implantação do loteamento serão tomadas as seguintes 

precauções: 

• Correto escoamento de águas pluviais superficiais, de forma a preservar a 
rede de águas pluviais existente; 

• Respeito ao preconizado no Código de Trânsito Brasileiro, à sinalização de 
trânsito e, principalmente aos limites de velocidade do local, do peso máximo 
permitido conforme a tipologia dos veículos e os limites máximos de altura; 

Mesmo diante destas precauções, se verificado algum dano causado à 
infraestrutura existente durante esta etapa, fica o empreendedor comprometido com o 
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devido reparo e/ou manutenção, conforme disposto no Artigo 66, §2° e §3° da LC n° 
163/08. 

Na fase seguinte – de ocupação dos lotes – os futuros moradores e 

empreendedores deverão também: 

• Atentar ao correto escoamento de águas pluviais superficiais, de forma a 
preservar a rede de águas pluviais existente; 

• Respeitar o preconizado no Código de Trânsito Brasileiro, à sinalização de 
trânsito e, principalmente aos limites de velocidade do local, do peso máximo 
permitido conforme a tipologia dos veículos e os limites máximos de altura; 

• Gerir de forma adequada os resíduos de construção civil por eles gerados, 
conforme detalhado no item 4.3 acima, evitando-se danificar a infraestrutura 
do loteamento. Um exemplo comum é o despejo de água proveniente da 
limpeza de betoneiras e carrinhos de mão contendo cimento, o que pode 
obstruir uma galeria de aguas pluviais. 

 

4.7 Impossibilidade de interligação dos sistemas de drenagem pluvial 

Após consulta a Secretaria de Obras, verificou-se a indisponibilidade de 

interligação da rede de drenagem pluvial do empreendimento com a rede pública de 

drenagem existente na Rua Ribeirão Herdt. Desta forma, foi necessário encontrar uma 

alternativa, para não agravar ainda mais o problema já existente.  

A solução encontrada pelo empreendedor foi à implantação de uma nova rede, 

que interligará a rede projetada para o empreendimento com o Ribeirão Herdt (vide Anexo 

18). Ela seguirá paralelamente as Ruas Ribeirão Herdt e Hermann Schroeder e cruzará o 

terreno de Marciana Raduenz, até desembocar no Ribeirão Herdt. 

Esta nova rede de drenagem pluvial possuirá tubulação de 1 m de diâmetro por 

uma extensão de aproximadamente 130 m. 
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5 IDENTIFICAÇÃO DOS IMPACTOS APÓS A CONCLUSÃO DA OBRA 

5.1 Sociais / Econômicos 

5.1.1 Estimativas do número de pessoas que habitarão a área 

Ver item 2.5.1. 

5.1.2 Estimativa de veículos 

Ver item 2.5.2. 

5.1.3 Demanda de serviços públicos 

5.1.3.1 Saúde e Educação 

Conforme descrito anteriormente, com a implantação do empreendimento, estima-

se um incremento de 204 novos residentes na região do estudo. 

Analisando os dados do IBGE – item 3.7.1 – e considerando a população 

economicamente ativa na faixa de 15-59 anos, a cidade de Pomerode totaliza 19.186 

pessoas. Dos mesmos dados extraímos as crianças em idade escolar: 

• 1.294 crianças na faixa 1-4 anos – ensino infantil 

• 3.572 crianças na faixa 5-14 anos – ensino fundamental 

Desta forma, concluímos que a relação pessoas economicamente ativas X 

crianças, gera uma demanda de 0,067 vaga para alunos no ensino infantil e 0,186 vaga 

para alunos no ensino fundamental. Assim sendo, avaliamos que serão necessárias 

14 [quatorze] vagas em Centro de Educação Infantil e 38 [trinta e oito] vagas para 

alunos em escolas de ensino fundamental. 

De acordo com a Secretaria de Educação e Formação Empreendedora – SED, as 

unidades de educação que atenderão esta possível demanda são: CEIM Amalia 

Gertrudes da Silva Anders (educação infantil) e EEBM Hermann Guenther (educação 

fundamental), conforme pode ser verificado no Anexo 15.  

Já a Secretaria de Saúde – SESA informa que a USF Benedickt Wolleck, 

responsável pelo atendimento de saúde na região do empreendimento, está com 

população acima do recomendado, mas a finalização da nova unidade próximo a EEBM 

Olavo Bilac, permitirá o remanejamento dos moradores, de forma que será possível 

atender essa demanda gerada pelo empreendimento, conforme pode ser verificado no 

Anexo 14.  
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5.1.3.2 Transporte público 

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

representante da Empresa de Transporte Coletivo Volkmann Ltda, verificamos que as 

linhas de ônibus que atendem a região do empreendimento não estão com sua 

capacidade máxima preenchida, e caso ocorra superlotação em virtude do aumento no 

número de usuários, a empresa se dispõe a ampliar o número de linhas atuais e a 

quantidade de ônibus disponíveis, passando assim a atender ao possível acréscimo na 

demanda por transporte público na localidade. 

5.1.3.3 Saneamento / Drenagem 

A Rua Ribeirão Herdt é desprovida de rede pública de coleta de esgoto sanitário. 

Desta forma, como já informado, será utilizado o sistema individual de tratamento de 

esgoto, composto por tanque séptico e filtro biológico, implantado durante a aprovação 

municipal de cada uma das 63 edificações que irão ser construídas no empreendimento. 

No tocante à drenagem pluvial, em virtude da atual rede existente na Rua 

Ribeirão Herdt já apresentar problemas de vazão, o empreendedor apresentou como 

solução a implantação de uma nova rede (Anexo 18), que irá conduzir as águas coletadas 

no empreendimento, diretamente ao Ribeirão Herdt, por uma nova tubulação (1m de 

diâmetro), paralela a Rua Hermann Schroeder, que ao final, irá passar pelas terras de 

Marciana Raduenz (Anexo 19), desembocando no Ribeirão Herdt. Desta forma, o 

empreendimento não irá agravar a deficiência atual de vazão existente na drenagem 

pública da Rua Ribeirão Herdt. 

5.2 Paisagísticos / Ambientais 

5.2.1 Estimativa da geração de resíduos e efluentes 

Resíduos sólidos orgânicos – consiste na geração de resíduos da alimentação e 

higiene pessoal, estimada em 2,2 ton/mês (204 moradores X 10,8 kg/mês), que serão 

coletos pelo SAMAE. Fonte: http://www.pomerode.sc.gov.br/Noticia.asp?id_Noticia=1268 e Censo IBGE 2010. 

Resíduos sólidos recicláveis – consiste na geração de resíduos aproveitáveis pela 

cadeia produtiva, relativos principalmente às embalagens dos produtos, estimada em 0,4 

ton/mês (204 colaboradores X 1,8 kg/mês), os quais também serão coletados pelo 

SAMAE. Fonte:http://www.samaepomerode.com.br/MenuInstitucional=>OpçãoResíduosSólidos e CensoIBGE2010. 

Efluentes gasosos – não haverá geração. 
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Efluentes líquidos – consiste na geração de efluentes na forma de esgotamento 

sanitário, estimados em aproximadamente 795,6 m³/mês (204 colaboradores X 130 

litros/pessoa/dia), que serão tratados conforme citado no item 5.1.3.3. Fonte: Tabela 1 da NBR 

7229:1993. 

Efluentes industriais – não haverá geração. 

5.2.2 Níveis de ruídos emitidos 

A implantação do empreendimento ocorrerá na Macrozona Urbana de 

Qualificação – MUQ, onde os limites máximos de emissão de ruídos são: 45 dB diurno e 

40 dB noturno.  

Considerando que se trata de um empreendimento destinado a habitação, 

verificamos o atendimento do mesmo frente aos parâmetros de ruídos estabelecidos para 

esta macrozona urbana. 

5.2.3 Modificação do ambiente paisagístico (tipologia / eixos / panorâmicas) 

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

constantes mudanças, sejam por razões sociais, econômicas ou políticas. O responsável 

por essa dinâmica é a população, que vai recriando espaços de acordo com as suas 

necessidades.  

A cidade de Pomerode possui como principal fator delimitador de espaços suas 

condições ambientais como a topografia acidentada, a qual distribui a cidade ao longo de 

um vale, assim como a presença de muitos cursos d´água em toda a extensão do 

município. A localidade do empreendimento apresenta características semelhantes às da 

cidade de Pomerode, mas com baixa densidade demográfica, com ocupação 

predominantemente residencial. 

Conforme pode ser observado na Figura 23 anterior, o entorno do empreendimento 

apresenta baixa densidade na ocupação, mas com algumas regiões já iniciando um maior 

adensamento, o que já vem, de forma gradativa, alterando o cenário local, tipicamente de 

características rurais. 

Além disso, o impacto será amenizado com o grande recuo frontal do 

empreendimento em relação ao alinhamento da via pública.  
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6 AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS DO EMPREENDIMENTO E 

PROPOSTAS DE MEDIDAS MITIGADORAS 

6.1 Sociais / Econômicos 

6.1.1 Expectativa geral da população quanto ao empreendimento 

A implantação do loteamento atrairá e concentrará novas pessoas na região do 

estudo, gerando demanda por produtos e serviços mais próximos, que podem ser 

aproveitadas pelos residentes do entorno, através da abertura de novos negócios. 

• Classificação do impacto gerado: Positivo 

• Duração: Permanente 

• Magnitude: Baixo 

6.1.2 Dinamização do setor econômico, uso e ocupação do solo 

Devido à inserção do empreendimento em local desprovido de ocupação, o mesmo 

favorece a ocupação de um vazio urbano, dotado de infraestrutura.  

• Classificação do impacto gerado: Positivo 

• Duração: Permanente 

• Magnitude: Baixo 

6.1.3 Adensamento populacional 

O adensamento populacional realizado de forma organizada, como é o caso, 

atendendo as diretrizes estabelecidas nos Planos Diretores, tende a trazer benefícios à 

região onde ocorre, quando otimiza o uso da infraestrutura pública existente. 

• Classificação do impacto gerado: Positivo 

• Duração: Permanente 

• Magnitude: Baixo 

6.1.4 Valorização imobiliária 

Acreditamos que a implantação do loteamento promoverá a valorização 

imobiliária na região, agregando assim valor aos imóveis do entorno.  

• Classificação do impacto gerado: Positivo 

• Duração: Permanente 

• Magnitude: Médio 
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6.1.5  Pressão sobre o sistema viário e de transporte

  A  implantação  do  empreendimento  trará  aumento  no  tráfego  local,  contudo, 

conforme  mencionado  nos  itens  2.5.2  (estimativa  de veículos)  e  3.2.3  (vias  de  acesso), 

mesmo o empreendimento sendo classificado como um polo de “alto impacto” na geração 

de  tráfego,  de  acordo  com  o  Art.  244  do  Código  Urbanístico  [Lei  Complementar  nº 

162/08],  acreditamos  que  as  várias  vias  de  acesso  ali  existentes  poderão  diluir  este 

aumento no fluxo de veículos e a rótula projetada auxiliar na entrada e saída do 

empreendimento.

Vale  ressaltar  que  a  Gerência  Municipal  de  Trânsito –  GETRAN  manifestou-se

(Anexo 17) no sentido de orientar as ações do empreendedor no local, evitando-se assim 

prejuízos à circulação nas vias próximas.

• Classificação do impacto gerado: Negativo

• Duração: Permanente

• Magnitude: Médio

� Medida Mitigadora:

o Utilização de vias alternativas e implantação de rótula de acesso;

� Reclassificação do impacto gerado: Baixo

6.1.6  Pressão sobre o sistema público de saúde e educação

  Com a implantação do empreendimento é esperado um aumento na demanda de 

atendimentos  nos  estabelecimentos  de  educação  e  saúde  daquela  localidade,  conforme 

detalhamos no item 5.1.3.1.

  De acordo com as declarações emitidas pelas Secretarias de Educação e Saúde 

do  Município,  constatamos  a  capacidade  de  atendimento  por  parte  do  sistema  de 

Educação  e,  embora  haja  momentânea  incapacidade  de atendimento  pelo  sistema  de 

Saúde,  esta  capacidade  será  reestabelecida,  se  considerarmos  o  remanejamento  da 

população após a finalização da unidade situada próximo a EEBM Olavo Bilac.

• Classificação do impacto gerado: Negativo

• Duração: Permanente

• Magnitude: Baixo

� Medida Mitigadora:

o Capacidade de atendimento;

� Reclassificação do impacto gerado: Neutro
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6.2  Paisagísticos/ Ambientais

6.2.1  Remoção de cobertura vegetal nativa

  No tocante à cobertura vegetal, ressaltamos que a área destinada à implantação do 

empreendimento  já  se  encontra,  quase  na  sua  totalidade,  desprovida  de  vegetação 

arbórea, restando apenas uma área de 568 m² que terá sua cobertura vegetal removida.

• Classificação do impacto gerado: Negativo

• Duração: Permanente

• Magnitude: Baixo

� Medida Compensatória:

o Conservação de Área Verde pública;

o Recuperação  das  APP´s  degradadas,  substituindo  através  de  plantio,

as  gramíneas  atualmente  existentes  no  entorno  de  algumas  das 

nascentes  existentes,  por  mudas  arbóreas  nativas,  de  forma  que  a 

mata-ciliar se reestabeleça e proteja estes locais, conforme Projeto de 

Recuperação  (PRAD)  exigido  e  apresentado  na  etapa  LAI  da  licença 

ambiental do empreendimento;

� Reclassificação do impacto gerado: Neutro

6.2.2  Exposição de solo

  Segundo  o  memorial  do  projeto  de  terraplenagem  constante  no  Anexo  7,  para 

reduzir  a  exposição  de  solo  com  a  terraplenagem,  a camada  superficial  do  mesmo  será 

removida e resguardada, para depois ser recolocada, de forma a acelerar a ocupação da 

área  pelas  gramíneas  e  ervas,  pois  trata-se  da  camada  fértil  do  solo,  onde  estão 

presentes um rico banco de sementes.

  Complementar  a  esta  ação,  os  taludes  gerados  receberão  uma  proteção 

adicional, através do plantio de grama em leivas.

• Classificação do impacto gerado: Negativo

• Duração: Temporário

• Magnitude: Médio
� Medida Mitigadora:

o Reutilização  da  camada fértil  do  solo  e  plantio  de grama em  leiva  nos

taludes;

� Reclassificação do impacto gerado: Baixo

- 52 -

 



Loteamento Residencial GREEN PARK 

Estudo de Impacto de Vizinhança 

 

- 53 - 

 

6.2.3 Surgimento de processos erosivos 

Segundo o memorial do projeto de terraplenagem constante no Anexo 7, para 

minimizar a ação de processos erosivos, serão abertas valas de drenagem temporárias, 

que permitirão direcionar e então controlar o escoamento das águas superficiais. 

• Classificação do impacto gerado: Negativo 

• Duração: Temporário 

• Magnitude: Médio 
� Medida Mitigadora:  

o Abertura de valas de drenagem temporárias; 

� Reclassificação do impacto gerado: Baixo 

6.2.4 Assoreamento de nascentes e cursos d´água 

Segundo o memorial do projeto de terraplenagem constante no Anexo 7, para 

controlar o carreamento de sedimentos para as nascentes e cursos d´água, serão 

implantadas bacias de sedimentação junto as valas de drenagem temporárias. 

• Classificação do impacto gerado: Negativo 

• Duração: Temporário 

• Magnitude: Médio 
� Medida Mitigadora:  

o Implantação de bacias de sedimentação; 

� Reclassificação do impacto gerado: Baixo 

6.2.5 Dispersão de poeira 

Será utilizado caminhão pipa para molhar as vias quando verificada excessiva 

dispersão de poeira, devido à circulação de veículos em momentos de estiagem. 

• Classificação do impacto gerado: Negativo 

• Duração: Temporário 

• Magnitude: Baixo 
� Medida Mitigadora:  

o Molhar as vias de circulação com caminhão pipa; 

� Reclassificação do impacto gerado: Neutro 
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6.2.6 Aumento no consumo de recursos renováveis 

Haverá aumento no consumo de água potável e energia elétrica após a 

implantação do empreendimento. 

Tanto a CELESC quanto o SAMAE declaram possuir capacidade de fornecimento 

de ambos os recurso ao empreendimento.  

Ressaltamos apenas na manifestação do SAMAE, que mesmo sendo possível o 

fornecimento de água potável, ficou acertado que o empreendedor irá auxiliar na 

“melhoria da rede existente”, para que não ocorram prejuízos ao atual abastecimento da 

comunidade naquela localidade. 

• Classificação do impacto gerado: Negativo 

• Duração: Permanente 

• Magnitude: Baixo 

� Medida Mitigadora:  

o Capacidade de atendimento; 

o Auxílio (doação de equipamentos) na melhoria da rede existente 

� Reclassificação do impacto gerado: Neutro 

6.2.7 Pressão sobre o sistema de coleta e disposição final dos resíduos 

Haverá aumento na geração de resíduos sólidos com a implantação do 

empreendimento, mas o SAMAE confirmou o atendimento do serviço ao empreendimento. 

• Classificação do impacto gerado: Negativo 

• Duração: Permanente 

• Magnitude: Baixo 

� Medida Mitigadora:  

o Capacidade de recolhimento dos resíduos sólidos urbanos; 

� Reclassificação do impacto gerado: Neutro 

6.2.8 Contaminação dos recursos hídricos 

O empreendimento prevê a instalação de sistemas individuais de tratamento de 

efluentes, compostos por fossa séptica e filtro biológico.  Depois de tratados, os efluentes 

serão direcionados a rede pluvial a ser implantada e destinados ao Ribeirão Herdt situado 

nas proximidades. 

• Classificação do impacto gerado: Negativo 
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• Duração: Permanente 

• Magnitude: Baixo 

� Medida Mitigadora:  

o Sistema de Tratamento Individual de Efluentes Sanitários; 

� Reclassificação do impacto gerado: Neutro 

6.2.9 Alteração do padrão de insolação, sombreamento e ventilação do entorno 

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

do empreendimento, pode-se concluir que não haverá influência nas edificações vizinhas 

do entorno imediato.  

A ventilação nordeste e sudoeste não são bloqueadas para o entorno e as 

condições são favoráveis para possibilitar a ventilação natural das edificações.  

• Classificação do impacto gerado: Neutro 

6.2.10 Padrões de incomodidade e emissão de ruídos 

Será necessário que as atividades de implantação se enquadrem nos padrões de 

incomodidade permitidos para a Macrozona Urbana de Qualificação – MUQ – conforme 

estabelece o Anexo VI do Código Urbanístico [Lei Complementar nº 162/08]. 

Para tanto, o ruído gerado nas atividades de implantação do empreendimento 

deverá ser monitorado com a utilização de decibelímetro, para permitir a verificação do 

atendimento aos padrões de ruídos estabelecidos para a macrozona. Caso se identifique 

excessos, ações corretivas deverão ser adotadas. 

Quanto à operação do empreendimento, considerando sua finalidade 

habitacional, não verificamos a presença de conflitos com os parâmetros de 

incomodidade e ruídos estabelecidos para esta macrozona urbana. 

• Classificação do impacto gerado: Negativo 

• Duração: Temporário 

• Magnitude: Baixo 
� Medida Mitigadora:  

o Necessidade de atendimento aos padrões estabelecidos para a 

macrozona; 

� Reclassificação do impacto gerado: Neutro 
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6.2.11 Melhorias no entorno 

Conforme descrito anteriormente nos itens 3.1.1 e 3.1.3, o empreendedor 

realizará melhorias na rede de abastecimento de água potável da localidade e não 

sobrecarregará a rede de drenagem pluvial existente na Rua Ribeirão Herdt (já 

deficitária), pois irá implantar uma nova rede, adicional a já existente. 

• Classificação do impacto gerado: Positivo 

• Duração: Permanente 

• Magnitude: Médio 

 

 

Figura 36 - Gráfico dos impactos gerados pelo empreendimento, após a devida atenuação. 

 
 

  Vale  ressaltar  na  análise  do  gráfico  acima,  que  dos 16%  de  impactos  negativos 

que ainda permanecem 75% são de duração temporária, pois ocorrem apenas na fase de 

implantação do empreendimento, não persistindo posteriormente durante a sua operação.
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7 CONCLUSÃO 

O estudo de impacto de vizinhança da implantação do Loteamento Residencial 

"GREEN PARK", que considerou sua inserção na vizinhança e a avaliação dos impactos 

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

são passíveis de mitigação e/ou controle, conforme apresentado na Figura 36.  

Devido a sua localização e porte, a implantação do empreendimento irá viabilizar 

o aumento da disponibilidade de residências no município de Pomerode, permitindo assim 

que mais cidadãos se estabeleçam na cidade, aumentando assim a geração de renda.  A 

sua localização próxima a Rodovia SC-421, responsável pelo grande fluxo intermunicipal 

e interestadual, contribui para a diluição do tráfego local. 

Apesar de existirem impactos ambientais negativos, na sua grande maioria de 

baixa magnitude, é de extrema importância a implantação das medidas mitigadoras, para 

que os mesmos possam ser controlados e/ou reduzidos. 

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

urbanos definidos para sua área de inserção, a implantação do empreendimento atende 

aos dispositivos do Plano Diretor do Município de Pomerode, no sentido de contribuir para 

a afirmação do proposto para a região, com a melhoria das condições de infraestrutura e 

dinamização das atividades locais. 
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9 ANEXOS 
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Loteamento Residencial GREEN PARK Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV)  |  Matriz dos Impactos v.3

Medida Resultado
Negativo Neutro Positivo Mitigadora Esperado

IDENTIFICAÇÃO DOS IMPACTOS DURANTE A OBRA
Empresas executoras (regionais) g Temporário Alto gggggg gggggg

Materiais utilizados (regionais) g Temporário Alto gggggg gggggg

Movimentação de terra g - Neutro Volume Corte = Aterro

Remoção de cobertura vegetal nativa g Permanente Baixo gg
Conservação de Área Verde e 
Enriquecimento Recomposição 
APP´s

Neutro

Exposição de solo g Temporário Médio gggg
Reutilização da camada fértil e 
plantio de leivas em taludes

Baixo gg

Surgimento de processos erosivos g Temporário Médio gggg Valas de drenagem temporárias Baixo gg

Assoreamento de recuros hídricos g Temporário Médio gggg Bacias de sedimentação Baixo gg

Dispersão de poeira g Temporário Baixo gg Caminhão pipa Neutro
Emissão de ruídos g Temporário Baixo gg Monitoramento e correção Neutro
Geração de resíduos da construção civil g Temporário Baixo gg Destinação para local adequado Neutro

Aumento no fluxo de veículos envolvidos g Temporário Baixo gg Implantação de rótula p/ acesso Neutro

Potencialidades de danos físicos às estruturas públicas g Temporário Baixo gg

Correto escoamento de águas 
pluviais, Respeito a sinalização de 
Trânsito, Manutenção Preventiva 
dos Veículos e Impedimento de 
Excesso de Carga

Neutro

Impossibilidade de interligação dos sistemas de drenagem pluvial g Permanente Baixo gg Implantação de nova rede Neutro
IDENTIFICAÇÃO DOS IMPACTOS APÓS A CONCLUSÃO DA OBRA

Sociais / Econômicos

Expectativa geral da população quanto ao empreendimento g Permanente Baixo gg gg

Dinamização do setor econômico, uso e ocupação do solo g Permanente Baixo gg gg

Adensamento populacional g Permanente Baixo gg gg

Valorização imobiliária g Permanente Médio gggg gggg

Pressão sobre o sistema viário e de transporte g Permanente Médio gggg
Distribuição do fluxo de veículos 
pelas vias alternativas de acesso

Baixo gg

Pressão sobre o sistema público de saúde e educação g Permanente Baixo gg Capacidade de atendimento Neutro
Paisagísticos / Ambientais

Aumento no consumo de Recursos Renováveis (Água/Energia) g Permanente Baixo gg Capacidade de Atendimento Neutro

Pressão sobre o sistema de coleta de resíduos urbanos g Permanente Baixo gg Capacidade de Atendimento Neutro
Contaminação dos recursos hídricos g Permanente Baixo gg Sistema Fossa/Filtro Individual Neutro

Alteração do padrão de insolação e ventilação do entorno g - Neutro

Padrões de incomodidade e emissão de ruídos g Temporário Baixo gg
Atendimento aos padrões pré-
estabelecidos no Plano Diretor

Neutro

Melhorias no entorno g Permanente Médio gggg gggg

Sandro Lourival Cardoso  |  Engenheiro Florestal Legendas: g Baixo impacto Negativo

g g Médio impacto Neutro

g g g Alto impacto Positivo

gg

gg

gg

gg

gg

gg

gg

gg

gg

gg

Impacto
Efeito    

Duração Magnitude
dos impactos gerados

Gráfico de barras

gg

Gráfico de barras
da mitigação de impactos

gg

gg

gg

gg

gg
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�z_�{̂ �]�_]��E�̀â �_H�&HpqE]�H�%qEv_��H�

bhdjb3j3;*7824/423L+,-26�-8/3P8+81/4/�
J
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Validade: 30 dias a partir da data de emissão. Certidão emitida em: 26/03/2018 13:25:16

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE POMERODE
Secretaria de Gestão Administrativa e Fazendária

Certidão Negativa de Débito por Imóvel

N° 3294 / 2018

 Dados do Proprietário do Imóvel:
CNPJ/CPF: 029.605.059-80
Código: 195359
Contribuinte: DENIS VOLKMANN
Endereço: RUA RIBEIRAO HERDT, 1149
Bairro: RIBEIRAO HERDT
Matricula: 14.133
Cidade: Pomerode - SC
CEP: 89.107-000

Dados do Imóvel:
Cadastro: 228974
Insc. 
Imobiliária:

01.04.004.1512

Endereço: RUA RIBEIRAO HERDT N°:
Bairro: RIBEIRAO HERDT
Complemento:  
Quadra/Lote: Rem.
Matricula: 14133

Finalidade da Certidão: TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEIS.

CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIA:

Certifico, para os devidos fins que, de conformidade com as informações prestadas pelos órgãos competentes desta Prefeitura, que
para o IMÓVEL acima identificado, NÃO CONSTA DÉBITOS referentes a tributos municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até presente
data.

Reserva-se o direito da Fazenda Municipal cobrar dívidas posteriormente apuradas mesmo as referencias a períodos compreendidos
nesta CERTIDÃO.

A aceitação da presente certidão está condicionada a verificação de sua validade na internet no endereço: www.pomerode.sc.gov.br
ou diretamente na Prefeitura Municipal.

Observação: Esta certidão é valida somente para o IMÓVEL acima citado.
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MUNICÍPIO DE POMERODE
Processo Digital

Relatório Analítico

Pág 1 / 1

IPM Sistemas Ltda Identificador: WPT591101-000-HZTIKK-253367836 11/01/2018 11:57

Processo Nº 10448 / 2017 - [Encerrado]
Código Verificador: 7INE
Requerente: DENIS VOLKMANN
Detalhes: Solicita consulta de viabilidade de uso e ocupação de solo conforme matrícula anexa.
Assunto: CONSULTA DE VIABILIDADES
Subassunto: PARCELAMENTO DE SOLO
Previsão: 03/01/2018

Anexos
Descrição Usuário Data
19122017_0003.pdf ALINE NATANA BUBLITZ 19/12/2017
Denis.pdf VIVIEN VANESSA VOLKMANN 08/01/2018

Histórico

Setor: PROTOCOLO GERAL - Praça do Cidadão

Abertura: 19/12/2017 14:01 Entrada: 19/12/2017 14:01:02

Usuário: ALINE NATANA BUBLITZ Recebido por: ALINE NATANA BUBLITZ

Observação: Solicita consulta de viabilidade de uso e ocupação de solo conforme matrícula anexa.

Setor: PROTOCOLO - Engenheiros - Topografia

Setor Origem: PROTOCOLO GERAL - Praça do 
Cidadão

Setor Destino: PROTOCOLO - Engenheiros - 
Topografia

Saída: 19/12/2017 14:01 Entrada: 11/01/2018 11:19

Movimentado por: ALINE NATANA BUBLITZ Recebido por: DAVID HERZOG

Observação: Solicita consulta de viabilidade de uso e ocupação de solo conforme matrícula anexa.

Setor: PROTOCOLO - Engenheiros - Topografia

Encerramento: 11/01/2018 11:19

Parecer: Deferido

Observação: RELATÓRIO DE ANÁLISE DE CONSULTA DE VIABILIDADE - PARCELAMENTO DE SOLO Localização: Rua Ribeirão 
Herdt - Bairro Ribeirão Herdt Gabarito da via pública (passeio/pista/total): Rua Ribeirão Herdt - 2,00/8,00/12,00 
Zoneamento: MUQ Área mínima de lote: 450,00 m² Unidade autônoma mínima(condomínios): 200,00 m² Testada mínima: 
15,00 m Faixa de domínio/não edificável DEINFRA: não se aplica Área de preservação permanente: 50,00 m para 
nascentes, 30,00 m para o Rio do Testo e 15,00 m para demais corpos d'água Projetos e documentos necessários para 
aprovação: Requerimento de aprovação do projeto Consulta de viabilidade analisada (para desmembramentos) 6 vias do 
projeto topográfico Certidão atualizada do imóvel ART/RRT Comprovante de pagamento da ART/RRT CND municipal 
Declaração de área alagável (para desmembramentos) Autorização do DEINFRA (imóveis confrontantes com rodovias 
estaduais) Manifestação do IPHAN (parcelamento em Área Tombada) Observações: Indicar a infra-estrutura do local - rede 
de água, energia, esgoto sanitário, drenagem pluvial e tipo de pavimento do leito da rua. Indicar as edificações existentes no 
imóvel. Casos onde não será possível o parcelamento de solo - vide Art. 302 do Código Urbanístico. Desmembramentos de 
imóveis no Perímetro Urbano que resultem em mais de 10 (dez) lotes - vide Art. 308 do Código Urbanístico. 
Desmembramento de imóveis de esquina - vide Art. 282 do Código Urbanístico Lotes com testada mínima de 5,00 metros - 
vide Art. 303 do Código Urbanístico Infra-estrutura mínima para loteamentos - vide Art. 310 do Código Urbanístico Infra-
estrutura mínima para desmembramentos - vide Art. 311 do Código Urbanístico Para implantação de condomínios 
horizontais de lotes, observar Art. 315 e seguintes do Código Urbanístico Manifestação do DEINFRA - obrigatória em 
imóveis que confrontem ou interfiram na faixa de domínio e/ou na faixa "non aedificandi" Dependendo da necessidade, a 
Secretaria de Planejamento poderá solicitar documentos complementares. Apresentar planta complementar indicando 
estruturas físicas existentes, tais como muros, postes de entrada de luz, cavaletes de água, deverão ser indicados, mesmo 
que estejam fora do alinhamento oficial fornecido. Residências e construções também deverão ser indicadas, conforme item 
VII do Art. 326 do Código Urbanístico. Quando se tratar de via ainda não pavimentada, deverão ser indicados nas peças 
gráficas os piquetes do alinhamento, com a nomenclatura P.A. . Este alinhamento deverá ser solicitado junto à Secretaria 
de Planejamento e Desenvolvimento da Cidade. A AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS POR CONTRATO NÃO COMPROVA A 
POSSE DO MESMO, SOB PENA DO PROPRIETÁRIO SER RESPONSABILIZADO PELA VENDA E PELA PROMESSA DE 
VENDA SEM APROVAÇÃO E ESCRITURA DO IMÓVEL - CONFORME A LEI FEDERAL LEI Nº 6.766/1979, Art. 50 - 
Constitui crime contra a Administração Pública [...] Parágrafo único. O crime definido neste artigo é qualificado, se cometido: 
I - por meio de venda, promessa de venda, reserva de lote ou quaisquer outros instrumentos que manifestem a intenção de 
vender lote em loteamento ou desmembramento não registrado no Registro de Imóveis competente. Pena: Reclusão, de 1 
(um) a 5 (cinco) anos, e multa de 10 (dez) a 100 (cem) vezes o maior salário mínimo vigente no País. Dependendo da 
necessidade, a Secretaria de Planejamento poderá solicitar documentos complementares. A SECRETARIA DE 
PLANEJAMENTO NÃO SE RESPONSABILIZA PELA INCORREÇÃO E PELA OMISSÃO DE INFORMAÇÕES E PONTOS 
DE REFERÊNCIA, SENDO QUE O REQUERENTE DEVERÁ INFORMAR DE FORMA CORRETA.
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P;{EFEllURA MUNICIPAL DE POMEROOE 

GETRAN - GERÊNCIA DE TRÂNSITO 

Parecer Técnico nº 005/201 8 
Pomerode, 14 de Setembro de 2018 

Á 
Loteamento Residencial Green Park 

Assunto: Análise de acesso ao Loteamento 

Após a apresentação da planta de construção de acesso ao loteamento sob 
responsabilidade do proprietário do empreendimento e com base no parecer 001/2018 já 
emitido anteriormente aprovamos o projeto apresentado, resaltando que; 

• A manifestação favorável pela aprovação do projeto apresentado se da em 

razão do comprometimento do empreendedor em seguir o projeto 

apresentado na sua integralidade. 

• A inexistência de meio fio na ilha central se deve ao fato de facilitar o 

movimento de giro de veículos de grande porte. 

• A sinalização vertical deverá seguir o padrão adotado no mumcip10 com 

.. d 60 cm e preferencialmente seja instalado na área de serviço d1ametro e . 

do passeio . _ 

li Ção de proi·eto de acessos deverá ser analisada pelo orgao 
• Qualquer a era 

. . ai responsável pelo sistema viário. munic1p 

,uJR,s,esclarec,mentos que 
momento. ficamos à disposição para o 

Sem mais para o 

se façam necessária 

Atenciosamente, 
demar Wuerges 
dade de Tráns1 o Auton 




