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DADOS DO MUNICÍPIO DE POMERODE 
 
Histórico 
 
A região onde hoje se situa o município de Pomerode fazia parte da Colônia Blumenau, 
empreendimento privado de colonização do Vale do Rio Itajaí-Açu por imigrantes alemães. A 
ocupação dos primeiros lotes coloniais ao longo do Rio do Testo, dando início ao que viria a ser o 
município de Pomerode, deu-se em 1861, apenas onze anos após a fundação da Colônia 
Blumenau, como parte da estratégia de se estabelecer uma ligação terrestre com a colônia de 
Dona Francisca, na região de Joinvile, no noroeste do Estado, possibilitando assim o incremento 
do comércio entre as duas colônias. 
As regiões de imigração costumavam receber o nome da localidade de onde eram provenientes 
seus colonizadores. Assim se deu com os primeiros lotes ocupados na margem do Rio do Testo, 
próximos à sua confluência com o Rio Itajaí-Açu, em uma região que hoje ainda faz parte de 
Blumenau. Lá foram assentadas inicialmente seis famílias originárias de Baden, na Alemanha, 
razão pela que a região foi denominada de Badenfurt. Da mesma forma o nome Pomerode deriva 
de origem de seus fundadores, pois nos trechos médio e superior do Rio do Testo, onde se 
localiza o município de Pomerode, os lotes coloniais foram ocupados por imigrantes provenientes 
da Pomerânia, no norte da Alemanha, junto ao Mar Báltico. 
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Formação Administrativa 

Divisão territoriais datadas de 31-XII-1936 e 31-XII-1937, figura no município de Blumenau o 
distrito de Rio do Testo. 
No quadro fixado para vigorar no período de 1944-1948, o distrito de Rio Testo permanece no 
município de Blumenau. 
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 1-VII-1955. 
Elevado à categoria de município com a denominação de Pomerode, pela Lei Estadual n.º 380, de 
19-12-1958, desmembrado de Blumenau. Sede o antigo distrito de Rio Testo, atual Pomerode. 
Constituído do distrito sede. Instalado em 21-01-1959. 
Em divisão territorial datada de 1-VII-1960, o município é constituído do distrito sede. 
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2003. 
Alteração Toponímica Distrital 
Rio Testo para Pomerode alterado, pela Lei Estadual n.º 380, de 19-12-1958. 
Fonte: Prefeitura Municipal. 
 

PIB – Produto Interno Bruto 

Segundo dados do IBGE, a cidade dispõe de uma receita bruta de 55.016.493,75 (cinquenta e 
cinco milhões, dezesseis mil, quatrocentos e noventa e três reais e setenta e cinco centavos) com 
um PIB de 761.815,00 (setecentos e sessenta e um mil, oitocentos e quinze reais). Destes 
números, conforme apresentado abaixo, pode-se verificar que a receita do município é 
predominantemente industrial. 
 
 
 

Agropecuária 8.536 

Indústria 402.735 

Serviços 350.544 

EIV – ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA 

Lei Federal 10.257/2001 (Estatuto da Cidade) 

Lei municipal Pomerode - Lei complementar nº 162/08, de 12 de dezembro de 2008. 

DO ESTUDO PRÉVIO DO IMPACTO DE VIZINHANÇA 
 
Art. 250. O Estudo Prévio 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 infraestrutura 
básica, quer sejam empreendimentos públicos ou privados, habitacionais ou não habitacionais. 
... 
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Art. 133. Cada aplicação da Operação Urbana Consorciada será definida por lei municipal  
específica, que deverá conter o Plano de Operação Urbana Consorciada, incluindo, no mínimo: 

III - Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV); 

UNIDADE NEM – NETZSCH EQUIPAMENTOS DE MOAGEM 

A Netzsch Indústria e Comércio de Equipamentos de Moagem Ltda 

pretende a implantação da unidade industrial, com forte atuação em frentes distintas de 
mercado. Por conta da diversidade de aplicações para equipamentos de moagem, a empresa 

vem sendo beneficiada pela evolução qualitativa e quantitativa do mercado industrial, tendo 
recente potencialização pela aquisição de patente e por 10 anos para exploração da linha 

Chocoeasy (produtos para linha de chocolates e confeitos). 

A partir das novas instalações, a empresa pretende ampliar a sua participação 
intercompany, onde hoje atua na fabricação e venda para empresas do grupo localizadas na 

Europa, Estados Unidos e Continente Asiático. Especialmente para o continente americano, a 
unidade industrial deverá atuar como fabricante exclusiva da totalidade da linha destes 

produtos. 

Aspectos adicionais justificam a instalação industrial, além da demanda por 
produtos de tradição do grupo. A expressiva especialização da força de trabalho, com 

capacitação de pessoal para atuação em atividades de metal-mecânica, soma-se à geração 
de emprego e renda com impulso à economia do município. 

 

Procedimentos Resolução SEPLAN 04/2008  

1) EIV – PRÉVIO 

Estudo Prévio de Análise Inicial – Protocolado em 10/08/2013 

2) ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA - DEFINITIVO 

1. DADOS GERAIS 

2. CARACTERÍSTICAS DO EMPREENDIMENTO  

3. CARACTERÍSTICAS DA VIZINHANÇA 

4. AVALIAÇÃO DO IMPACTO DO EMPREENDIMENTO  

 

CAPITULO 1 – DADOS GERAIS 

1. DADOS GERAIS 

Identificação do Empreendimento 
Razão Social:    Netzsch Ind. e Com. de Equip. de Moagem Ltda 
Nome Fantasia:    NEM 

CNPJ:      07.389.050/0001-51 
Representante Legal pela Empresa: Giuliano Albiero  
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CPF:      952.126.049-15 
Endereço:     Rua Emílio Marquardt 

Bairro:      Ribeirão Souto 
Município:     Pomerode 

 

Enquadramento CONSEMA (Resolução 02/06): 
12.80.00 – Serviço industrial de usinagem, soldas e semelhantes e reparação de máquinas 

ou manutenção de máquinas, equipamentos e veículos.  
 
Empreendedor:  
NETZSCH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE MOAGEM LTDA.  
CNPJ/CPF: 07.389.050/0001-51 
Rua Luiz Abry, 2500 – Centro - Pomerode. 
 
PROJETO: JFP ENGENHARIA 
Eng. Jackson Fernando Packer – CREA – 038.277-0 
Rua General Osório, 352. 
Sala 01 - Centro - 89120-000 
Timbó - Santa Catarina 
(47) 3382-0439 
www.jfpengenharia.com.br 
 
EIV: GNT ENGENHARIA  
Eng. Giovani Nicácio Tres – CREA – 105.582-4 
Rua São Paulo, nº 3039.  
Sala 03 – Itoupava Seca  
Blumenau – Santa Catarina 
 (47) 3323-0806 
www.gntengenharia.com.br 
 

CAPITULO 2 – CARACTERÍSTICAS DO EMPREENDIMENTO 
 
CARACTERÍSTICAS DO EMPREENDIMENTO 
 
De Acordo com o Código Urbanístico 

• Zoneamento: MUIS – Macrozona Urbana de Indústria e Serviços 

• Uso: Incomodo - 2 

• Coeficiente de aproveitamento: 1,0 equivale = 26.750,00 m²  

• Taxa de ocupação: 50%, equivale = 13.375,00 m²  

• Taxa Mínima de Permeabilidade do Solo: 40% = 10.700,00 m² 

http://www.jfpengenharia.com.br/
http://www.gntengenharia.com.br/
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Área de implantação do Empreendimento 
 

Do Projeto arquitetônico 

• Área do terreno: 26.750,00 m2 (área escriturada) 

• Coeficiente de aproveitamento: 0,328 equivale = 8.785,80 m² (transferência de potencial 
construtivo).  

• Taxa de ocupação: 35,599%, equivale = 9.880,73 m² .  

• Taxa mínima de permeabilidade do solo: 44,913%, equivale = 12.014,47 m² .  

• População: 300 pessoas entre colaboradores, visitantes e terceirizados.  

• Estacionamento: 42 vagas para motos, 27 para bicicletas, 14 vagas automóveis visitantes 

e 46 vagas para automóveis colaboradores. 

Impacto Visual do Projeto  

O projeto de arquitetura, busca a inovação de materiais, de forma a inserir o empreendimento de 

maneira a causar o menor impacto as características do entorno.  
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IMPLANTAÇÃO GERAL VISTA AÉREA 
 

 
VISTA SUPERIOR AÉREA 
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VISTA PRÉDIO INDUSTRIAL FACHADA FRONTAL 
(lateral que faz divisa com a rua de acesso) 
 

 
VISTA ADMINISTRAÇÃO 
(acesso social) 
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VISTA SUPERIOR ESTACIONAMENTO FUNCIONÁRIOS 
 

CARACTERISTICAS DA OBRA 

• Fundações executadas com sistema de estaca pré-moldada, cravada por pilão. 

• O sistema construtivo das fundações será pré-moldadas e algumas supraestruturas 

moldadas na obra. 

• O aço poderá ser cortado e dobrado na obra ou chegar pronto da usina.  

• Sistema de formas poderá ser metálico ou com chapas de compensados e as escoras 

acompanharão o sistema proposto.  

• O concreto será dosado em central e lançado por meio de um sistema de bombeamento.  

• As paredes poderão ser de alvenaria ou blocos de concreto.  

• O revestimento receberá chapisco e reboco para posteriores camadas de massa fina, 

pintura ou revestimento cerâmico.  
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• Por tratar-se de edifícios baixos as áreas de sobras, no início da manhã e no final da tarde, 

a intervenção de iluminação (sobras) e ventilações nas áreas vizinhas serão 

extremamente baixas.  

• As esquadrias poderão ser em vidro temperado, alumínio com vidro e portas de madeira 

internamente.  

 
Localização do Empreendimento 

 
Implantação do Empreendimento 
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CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO 

10 meses para todas as fases de implantação. Destes 2 meses para a fase de terraplanagem.  

Início em outubro de 2013 e finalizando no segundo semestre de 2014.  

Projeto de TERRAPLANAGEM  

• Volume movimentado 55.000,00m³.  

• A jazida de importação de material do aterro localiza a Rua Norberto Raduenz - Testo 

Central, Pomerode, em nome de DISK GRAMA LTDA - ME, coordenadas UTM E683387 / 

N7034573 conforme processo FATMA MIN nº 499/CVI e LAO nº 268/2009.  

• Sendo totalmente importado de jazida próxima do empreendimento em 

aproximadamente 3,00 km. 

• Previstos 60 dias consecutivos de atividades considerando cinco braços escavadores, PC, 

com capacidade de carga de 1m3 com uma produção diária de 100 m3 a 170 m3, cinco a 

dez caminhões e duas motoniveladoras.  

• O número de dias pode ser reduzido, considerando mais máquinas e/ou com braço 

escavador maior. 

CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA 

• Imóvel encontra-se em área urbana consolidada, com predominância industrial. 

• Possui 26.750,00 m2 e encontra-se totalmente desprovido de vegetação arbórea e 

arbustiva. 

• A área onde está sendo proposta instalação do empreendimento é destinada à ocupação 

industrial, próxima da rodovia SC – 421 e a outras empresas como Obenaus, Supremo 

Cimento e  outras que ainda estão em vias de consolidação como, BCP e ACN. 

Identificação da bacia hidrográfica e corpos d’água 

• O estado de Santa Catarina, segundo a divisão adotada pela Agência Nacional de Águas – 

ANA é drenada por duas grandes vertentes, a vertente do interior e a vertente atlântica. A 

vertente atlântica é formada por um conjunto de doze bacias isoladas, possuindo rios de 

grande importância como o Itajaí e Itapocú, que fluem suas águas para leste e deságuam 

diretamente no Atlântico. 
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Bacias hidrográficas do estado de Santa Catarina.  

• A Região Hidrográfica do Vale do Itajaí, segundo dados do Panorama dos Recursos 

Hídricos de Santa Catarina, é formada apenas pela bacia do rio Itajaí-Açu, drenando uma 

área de aproximada 14.884 Km², sendo assim a principal bacia da vertente atlântica de 

Santa Catarina. Em sua extensão estão localizados vários municípios cuja importância à 

economia regional e estadual é significativa, sobretudo quanto às atividades ligadas à 

agricultura e ao setor industrial.  

• O território da bacia divide-se em três grandes compartimentos naturais - o alto, o médio 

e o baixo vales - em função das suas características geológicas e geomorfológicas. 

• O município de Pomerode localiza-se no médio vale do rio Itajaí-Açu, formado pelas sub-

bacias hidrográficas do Rio Benedito (microbacias do Rio Zinco, Benedito e dos Cedros) e 

pelas microbacias dos Ribeirões Warnow, do Testo, da Itoupava, da Fortaleza, da Velha, 

do Garcia, do Gaspar Grande e do Gaspar Pequeno, como também a sub-bacia do Rio Luiz 

Alves, e parte central da sub-bacia do Rio Itajaí Mirim. Segundo a Fundação do Meio 

Ambiente de Santa Catarina, o rio Itajaí-Açu pertence à Classe 2, conforme seus usos 

preponderantes. 



 

13/35 

 www.gntengenharia.com.br 
Rua São Paulo, 3039 - Sala - 03 – Itoupava Seca – Blumenau-SC  

89030-000 – Fone/Fax: 55 (47) 3323-0806 – gnt@gntengenharia.com.br 
 

 

 
Bacia Ribeirão Souto 
 
 
 
 
 
           

Rio do Testo 
 
 
 
 
 
 
   Ribeirão Souto 
    
 
 
 
 
 
 
Inserção do Empreendimento na micro bacia 
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• Para o empreendimento, segue localização às margens do Ribeirão Souto, identificado na 

figura acima e afluente do Rio do Testo. 

Feições da área 

• O município de Pomerode pertence à Bacia Hidrográfica do Itajaí, geologicamente 

formada por litologias do Embasamento Catarinense (Escudo Catarinense), que incluem 

rochas magmáticas e metamórficas mais antigas, rochas sedimentares e vulcânicas da 

Bacia Sedimentar do Paraná e sedimentos mais recentes ainda não consolidados. 

• Os tipos de solos são constituídos de cambissolos distróficos ou álicos, que se 

caracterizam pela presença de um horizonte B câmbico (incipiente), subjacente a um 

horizonte A do tipo moderado. Apresentam pequeno desenvolvimento, profundidade 

variada e são bem a moderadamente drenados. 

• A feição mais marcante dessa paisagem é a topografia em forma de planalto sedimentar 

escalonado, com topo plano e bordas abruptas, resultante da erosão diferencial sobre 

pacotes de rochas sedimentares. 

Cobertura vegetal 

• A área em estudo situa-se no chamado médio Vale do Rio Itajaí-Açú, onde a vegetação 

original está inserida no bioma da Mata Atlântica. 

• O Estado de Santa Catarina está totalmente inserido no domínio Mata Atlântica, incluindo 

diversas fisionomias florestais e ecossistemas associados. Até o início do século passado, 

menos de 5% das florestas haviam sido destruídas. Hoje, restam apenas 17,46%, área 

equivalente a 1.662.000 hectares, dos quais 280.000 ha podem ser considerados florestas 

primárias, os outros 1.382.000 ha são florestas secundárias em estágio médio ou 

avançado de regeneração. (IBGE, 1993). 

• De acordo com a legislação relacionada (Lei 11.428/06; Decreto 750/93), fazem parte  do 

domínio Mata Atlântica as seguintes formações florestais nativas e ecossistemas 

associados:  

 Floresta Ombrófila Densa, Floresta Ombrófila Mista (Mata de Araucária), 

Floresta Ombrófila Aberta,  

 Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Estacional Decidual,  

 Manguezais, Restingas, Campos de Altitude, 

 Brejos Interioranos, Encraves Florestais do Nordeste. 

• No Manual Técnico da Vegetação Brasileira (IBGE, 1992) a Floresta Ombrófila Densa está 

descrita como “tipo de vegetação caracterizado por fanerófitos, justamente pelas 
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subformas de vida macro e mesofanerófitos, além de lianas lenhosas e epífitos em 

abundância que o diferenciam das outras classes de formações”. 

• Vibrans (2003) acrescenta como características dessa formação florestal: 

 grande riqueza específica; 

 existência de vários estratos; 

 altos valores de biomassa; 

 presença de muitos cipós e lianas e epifitismo; 

 alto grau de endemismo e de espécies raras; 

 grande especialização das relações entre flora e fauna e 

 dominância de vetores animais nas síndromes de polinização e dispersão 

das plantas. 

• Originalmente, na Floresta Ombrófila Densa predominam as seguintes espécies 

consideradas madeira de lei: canela-preta (a mais frequente, com cerca de 40% do total), 

canela-sassafrás (abundante nas altitudes de 500 a 900 metros), peroba vermelha, canela-

fogo e pau-óleo. (FURB, 2009). 

• O terreno é localizado pelas coordenadas geográficas 26º 49’ 19,30” S e 49º 10’ 08,06” O. 

Localizado em área urbana, apresenta predomínio de pastagens por ações antrópicas. 

Área de preservação permanente 

• As áreas de preservação permanente são definidas legalmente de acordo com a Lei 

12651/12 no seu artigo 4º, cabendo, para o caso da implantação industrial, a observação 

a: 

 30 metros, para os cursos d’água de menos de 10 metros de largura; 

• O código possui função de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade 

geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora, além do solo e do bem estar 

das populações. 

• Sequencialmente, o código florestal estabelece os tipos de áreas de preservação 

permanente como as margens de rios, lagoas, lagos, reservatórios, em áreas que 

contenham restinga como fixadora de dunas ou estabilizadoras de mangues, topos de 

morros, montanhas, nas encostas com inclinação superior a 45º, nas bordas dos 

tabuleiros ou chapadas, entre outras. 

• A instalação industrial não se dará próxima a topos e encostas de morros. No caso das 

margens do rio, será respeitado o limite estabelecido de 30 metros, de acordo com as 

diretrizes da Lei 12651/12. 



 

16/35 

 www.gntengenharia.com.br 
Rua São Paulo, 3039 - Sala - 03 – Itoupava Seca – Blumenau-SC  

89030-000 – Fone/Fax: 55 (47) 3323-0806 – gnt@gntengenharia.com.br 
 

 

Uso do solo no entorno 

• Segundo o Plano Diretor Participativo do Município de Pomerode, aprovado em 12 de 

dezembro de 2008 e com início em 12 de março de 2009, a área de estudo enquadra-se 

no limite da Macrozona Urbana de Indústria e Serviços, apresentando as seguintes 

características: 

 Zona cercada por atividades rurais, com baixa densidade populacional; 

 Área historicamente utilizada para fins de agricultura familiar e impactada; 

 Infra-estrutura adequada para fins industriais no abastecimento de água e 

energia. 

Patrimônio Histórico 

• Dentro do raio de 300m, tomando como referência o perímetro do empreendimento, 

pode-se observar a existência de 4 edificações tombadas pelo patrimônio do município 

localizadas na Rua Ribeirão Souto e seus respectivos números, conforme abaixo: 

• 35  PROPRIEDADE DE HELMUTH JUST 

• 157  PROPRIEDADE DE RAIMUNDO RADUENZ 

• 1795  PROPRIEDADE DE WILBERT LACH (REBOCADA) 

• CASA BAEHR - PROPRIEDADE DE RAIMUNDO RADUENZ (ANO APROX. 
1930) 

INTERVENÇÕES VIÁRIAS 

Acessos ao Empreendimento  

Pedestres  

Acesso principal pelo trevo da Rua XV de Novembro (SC-421), Rua Ribeirão Souto e Rua Emílio 

Marquardt. 

Automóveis, Motocicletas e Bicicletas. 

• Viagens atraídas por hora pico: Funcionários = 150 Veículos por Hora (VPH). 

• Viagens atraídas por hora pico: Setor Produtivo= 2 Veículos por Hora (VPH). 

Cargas  

• Acesso pela Rua Emílio Marquardt. 
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• 02 vagas para carga e descarga separadas dos demais veículos com praça de manobra em 

área interna. 

INTERVENÇÕES NA ESTRUTURA PÚBLICA 

• A área onde hoje se encontra a área a sofrer intervenção não dispõe de equipamentos 

recreativos de uso público. A empresa irá dispor neste sentido, área de descanso e espera 

dentro das suas dependências. 

• Nas proximidades do empreendimento NEM, está localizado o Clube de Caça e Tiro Testo 

Central fundado em 1933, com uso de sócios e da comunidade. 

• A NEM irá dispor aos seus colaboradores área de restaurante, evitando trânsito 

indesejado em horário de pico. 

• Poderá haver um incremento junto a rede de ensino, mais precisamente na Escola Básica 

Municipal Olavo Bilac, até por conta de ser uma escola com ensino no idioma alemão. 

Entendemos que este incremento não deva ultrapassar 20 novos alunos, divididos nas 

turmas que esta escola oferece. 

• Nas proximidades da Unidade NEM, existe um posto de saúde municipal Dr. Horst 

Wilhelm Bernardt, que não deverá sofrer qualquer incremento, pois a unidade contará 

com unidade de atendimento médico dentro de suas dependências. 

USO DA INFRAESTRUTURA  

Drenagem de águas pluviais geradas 

• Área impermeabilizada = 14.979,28 m2 

• Reservatório para águas pluviais geradas - V = 50,00 m³ - Armazena água pluvial a ser 

utilizado na limpeza de vasos sanitários, mictório, calçadas e regas de jardim. 

• Descarte do volume excedente lançado no Ribeirão Souto. 

Água 

• Fonte principal – SAMAE. 

• Para usos não potáveis captados as águas pluviais. 

Energia 

• Fonte principal – CELESC. 
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• Fonte secundária: Grupo Gerador. 

• Projeto arquitetônico privilegia o aproveitamento da luz natural e ventilação. 

Resíduos sólidos  

• O Serviço Municipal de Água e Esgoto – SAMAE é responsável pelo recolhimento do lixo 

orgânico e do lixo reciclável em Pomerode. O serviço de coleta seletiva foi implantado no 

município em 2008. Desde então, a coleta de materiais reciclados é feita em horários 

estratégicos, a partir das 16 horas no período de verão, demais períodos do ano o coleta é 

efetuada o dia inteiro.  

• O programa de coleta também distribui sacolas apropriadas e com identificação para o 

acondicionamento adequado do lixo reciclável. O material coletado é encaminhado para a 

usina de lixo em Ribeirão Clara, onde ocorre o processo de triagem e são separados os 

papéis, plásticos, vidro e metal para reciclar. O lixo orgânico segue para o aterro de 

Timbó, consorciado entre as cidades do Médio Vale. 

• Empresa terceirizada, sob contrato, fará a coleta de resíduos sólidos industriais, com 

destino ao aterro industrial licenciado pelos Órgãos Ambientais. Abaixo informações dos 

resíduos sólidos gerados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emissões gasosas 

•  As emissões gasosas geradas na NETZSCH EQUIPAMENTOS DE MOAGEM serão tratadas 

diretamente na fonte geradora.  

• Gerador Elétrico Emergencial - potência mecânica de 756 CV, com um consumo de 116 l/h 
de diesel. Fluxo de gás 143m³/min e temperatura de 542 ºC. 

 Atenuadores: Filtro catalisador instalado na descarga 
 Barreiras Acústicas compostas por lâminas acondicionadas em duto 

metálico tratado com fundo anti-ferruginoso e pintado com tinta epóxi bi-
componente de alta resistência mecânica.  
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• Fogão para cozimento - potência instalada 44800 kcal/h 

Atenuadores:  Coifas instaladas sobre os fogões, equipadas com exaustores e filtros de 
malha de fio metálico. 

 
• Soldas MIG / TIG / Acetileno - Volume de solda é considerado baixo ou esporádico, pois 

esta e quase na totalidade feita por empresa terceira.  Quando efetuada no interior da 
unidade nas peças de produção ou concertos é efetuada em local específico dispondo de 
equipamentos de exaustão e filtragem de acordo com os dados: 

 
 
 
 
 

 
 
 

• Pintura Líquida - Executada em cabine específica para pintura. 
Atenuadores:  Filtros na captação do ar, no teto (pulmão) e no piso da cabine. A 

qualidade desses filtros sobretudo os do teto interfere enormemente na 
qualidade da pintura pois eliminam as partículas presentes no ar. Além 
disso os filtros devem ser trocados conforme a saturação indicada pelo 
manômetro. Se os filtros chegarem ao limite de saturação e não forem 
imediatamente trocados, a pressão interna da cabine aumenta e ela passa 
a funcionar de maneira precária. Em alguns casos a estrutura da cabine 
pode ser danificada pela pressão constantemente excessiva no seu 
interior. 
Componente termo ventilador: grupo de captação, pressurização e 
aquecimento do ar. A quantidade e potência dos sirocos que captam e 
pressurizam o ar estão diretamente relacionados à vazão de ar da cabine. 
Já a potência do queimador interfere no tempo que a cabine necessita 
para alcançar a temperatura ideal de secagem e manter-se nela. 

 
 
• Pulverização de óleo protetivo - É executada junto à cabine de pintura, e o óleo em 

suspensão tratado no sistema de filtragem descrito na cabine de pintura. 
 

• Estufa secagem - Metal (cavaco de usinagem, retalhos de metais, latas de refrigerante, 
etc.). 

GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA 

• Fase de implantação 

• 100 a 200 empregos diretos. 

• Fase de operação 
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• 300 vagas entre empregos diretos e indiretos – produção, administração, manutenção, 

zeladoria, segurança.  

Custo total do empreendimento 

• 20 milhões de reais (Vinte Milhões de Reais). 

PRODUÇÃO DE FATORES IMPACTANTES  

Fase de implantação  

Ruído e Vibração  

• Equipamentos utilizados nas obras de construção civil. 

• Fase de terraplanagem e estrutural - níveis mais elevados de ruídos e vibração - Será 

utilizado equipamento de estaqueamento com Pilão (bate-estada). 

• Zona MUIS – Indústria e Serviços - níveis máximos de ruídos: Diurno de 70 dB(A) e 

Noturno 60 dB(A). 

Produção de Resíduos Sólidos 

• Geração de entulho das obras. 

Classe A/B/C/D – (alvenaria, concreto, argamassas e solos/ madeira, metal, plástico e papel/ 

produtos sem tecnologia para recuperação (gesso) - resíduos perigosos - tintas, óleos, solventes 

etc.). 

Emissões Atmosféricas 

• Poeira suspensa e emissões dos escapamentos de veículos.  

ESTIMATIVAS DE PRODUÇÃO DE FATORES IMPACTANTES 

Fase de Operação 

Ruído, Calor e Vibração 

• Grupo gerador.  

• Aparelhos de ar condicionado serão individuais. 

• Casa de máquinas dos compressores. 
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• Eventos sociais esporádicos nas áreas de lazer 

Produção de Resíduos Sólidos 

• 10.667 kg / mês de resíduos sólidos 

Produção de Efluentes Líquidos 

• Efluentes líquidos sanitários 35.000 L/dia (superestimado), tratados por sistema aeróbico 

em estação de tratamento de esgoto sanitário; 

• Efluentes líquidos industriais 30.000 L/mês, serão armazenados em tanques, coletados e 

tratados por empresa terceirizada for dos domínios da NEM. 

Emissões Atmosféricas 

• Emissões dos escapamentos de veículos. 

• Gerador de energia. 

• Ar condicionado. 

• Pintura interna. 

• Pequenas Soldas. 

 

CAPITULO 3 – CARACTERÍSTICAS DA VIZINHANÇA 
 
ÁREA DE INFLUÊNCIA  
Bairros 

Centro  

Testo Central 

Ribeirão Souto 

Rua XV de Novembro (Rodovia SC-421) 

 

VIZINHANÇA IMEDIATA  
 
ZONEAMENTO E USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 

• Vizinhança imediata - Percorridas 31 ruas.  

• Edificações residenciais = 223.  

• Edificações comerciais = 35. 

• Traçado urbano com tipologia não uniforme, limitado por condicionantes naturais, com 

malha viária irregular e com inclinações variadas.  
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• Rua XV de Novembro e Rua dos Atiradores são ruas com vocação comercial ou industrial. 

INTERPRETAÇÃO DA PAISAGEM 

• Área nobre com grandes equipamentos e pólos geradores de negócios, favorecida por 

uma bela paisagem de entorno devido à proximidade com o Mata nativa e Rio do Testo. 

• Existe cerca de 70% de espaço verde indicando uma excelente qualidade de vida para a 

população com morros em cotas mais elevadas. 

• Traçado predominantemente irregular devido à formação natural das curvas de nível dos 

morros e dos cursos d’água.  

• Malha ortogonal que se conecta com as outras por vias de tráfego mais intenso, 

formando quadras longas e estreitas de diversos comprimentos e larguras em função do 

acomodamento das ruas em relação à topografia. 

• Interior do bairro - uso predominante rural - presença de variados tipos de edificações - 

residências de alvenaria e madeira, com um e dois andares. 

• Presença de arquitetura característica dos anos 50 adaptadas para o comércio. 

• Pequenos edifícios com comércio no térreo e habitação no segundo pavimento 

contrastam com grandes edificações industriais mais recentes.  

• Na Rua XV de Novembro (SC-421) percebe-se uma maior poluição visual e também um 

tráfego mais intenso de veículo.  

REDE DE DRENAGEM PLUVIAL  

• Bacia hidrográfica do Ribeirão Souto afluente do Rio do Testo que por consequência 

afluente do Rio Itajaí Açu. 

• Sub-bacia que apresenta forma irregular alongada, pouco próxima de uma geometria 

circular, conseqüentemente, apresenta um bom controle estrutural da drenagem, 

portanto menos susceptível a enchentes de grande intensidade. 

• Considerando as possíveis falhas no sistema de drenagem, bem como, a ausência de 

limpezas periódicas do sistema e a proximidade do imóvel com o Ribeirão, a região pode 

torna-se vulnerável a eventuais inundações. 
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PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ÁREAS DE RELEVÂNCIA AMBIENTAL 

• Pomerode possui uma das áreas de remanescentes da Floresta Ombrófila Densa do 

Estado.  

EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA URBANA  

Rede de Água  

•  SAMAE possui a rede PVC PBA DN 50 na Rua Emílio Marquardt. É possível que seja 

necessária de reforço na linha. 

 Rede de Esgoto  

•  Esgoto tratado e entre dentro dos parâmetros legais segundo CONAMA e licenciamento 

aprovado pela FATMA e entregue no Ribeirão Souto.  

Rede de Energia Elétrica  

• CELESC capaz de atender a demanda para o fornecimento de energia. 

Coleta de Resíduos  

• Companhia de coleta Pública na rua do empreendimento. 

EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE USO COMUNITÁRIO  

Educação (Escolas e CEIs) 

•  5.183 estudantes - 27 unidades escolares - sendo 4 escolas privadas, 3 estaduais, 13 

municipais e 7 centros de educação infantil. 

• Poderá haver um incremento junto a rede de ensino, mais precisamente na Escola Básica 

Municipal Olavo Bilac, até por conta de ser uma escola com ensino no idioma alemão. 

Entendemos que este incremento não deva ultrapassar 20 novos alunos, divididos nas 

turmas que esta escola oferece. 

Saúde  

• 09 Unidades de Saúde e pronto atendimento.  

• Hospital e Maternidade Rio do Testo.  
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• Nas proximidades da Unidade NEM, existe um posto de saúde municipal Dr. Horst 

Wilhelm Bernardt, que não deverá sofrer qualquer incremento, pois a unidade contará 

com unidade de atendimento médico dentro de suas dependências. 

Equipamentos  

• A área onde hoje se encontra a área a sofrer intervenção não dispõe de equipamentos 

recreativos de uso público. A empresa irá dispor neste sentido, área de descanso e espera 

dentro das suas dependências. 

• Nas proximidades do empreendimento NEM, está localizado o Clube de Caça e Tiro Testo 

Central fundado em 1933, com uso de sócios e da comunidade. 

• A NEM irá dispor aos seus colaboradores área de restaurante, evitando trânsito 

indesejado em horário de pico. 

CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS 

• Cidade - crescimento vegetativo negativo nas últimas décadas, bairros vizinhos 

crescimento vegetativo ora positivo ora negativo.  

• Diminuição da população foi consequência da inserção de comércios nessas áreas 

intensificada nas últimas décadas.  

• Pomerode - densidade demográfica é de 128,57 hab/ km². 

• População - 27.759 habitantes 

SISTEMA VIÁRIO E DE TRANSPORTES  

• Rua XV de Novembro (SC-421) principal ligação entre BR 470 e centro de Pomerode. 

• Boas vias arteriais como as ruas, Hermann Wegee, Frederico Wegee, XV do Novembro 

(SC-421), Avenida 21 de Janeiro, Luiz Abry, Rua dos Atiradores, entre outras.  

• Sistema viário com bons gabaritos e vários cruzamentos básicos com tratamento 

geométricos e semáforos, garantindo segurança aos veículos, pedestres e ciclistas  

• Principal problema é o acesso da Rua XV de novembro / Wener Duwe (SC-421) no 

entroncamento com a BR 470, que será minimizado após a duplicação desta rodovia em 

médio prazo. 

• Possibilidade futura de viadutos ligando a Rua XV de novembro / Wener Duwe (SC-421) e 

BR470, desafogando o trânsito deste corredor. 
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TRANSPORTE COLETIVO 

• Transporte Coletivo atende ao Bairro em função de que as principais linhas procedentes 

da de Blumenau até Região Norte da cidade.  

• A localização dos pontos de ônibus esta bem distribuída, com bom espaçamento. 

• Pode-se apontar a necessidade de aumento do número de abrigos por ponto assim como 

a melhoria de sua estética e conforto. 

• Hoje, como podemos observar abaixo, existem duas linhas que trafegam sentido 

Pomerode/Blumenau (L1) e outra Blumenau (L2), operada pela empresa Volkmann. As 

paradas (P) estão localizadas logo junto ao trevo de acesso a Rua Ribeirão Souto e por 

consequência ao empreendimento NEM. 

• Os horários destas linhas estão dispostos da seguinte maneira. 

POMERODE – BLUMENAU - (L1) 

Segunda a sexta-feira 

04:20 -  05:30 -  06:00 - 06:30 - 06:50 - 07:30 - 08:00 - 09:00 - 10:00 - 11:00 -12:00 - 12:30 - 13:00 -

 13:45 - 14:30 - 15:30 - 16:30 - 17:15 - 17:30 - 18:00 - 19:00 - 20:00 - 22:15 

Sábado 

05:15 - 06:00 - 06:30 - 07:30 - 09:30 - 12:00 - 13:00 - 14:30 - 16:30 - 18:00 

Domingo 

07:30 - 09:30 - 12:00 - 14:00 - 16:00 - 17:00 - 18:00 

 
BLUMENAU – POMERODE – (L2) 

Segunda a sexta-feira 

04:10 - 05:50 - 06:20 - 07:30 - 08:00 - 09:00 - 10:00 - 11:00 - 11:30 - 12:00 - 12:30 - 13:30 - 14:30 -

 15:30 - 16:10 - 17:00 - 17:40 - 18:10 - 19:00 - 20:30 - 21:30 - 22:10 

 Sábado 

 06:30 - 07:30 - 09:30 - 11:15 - 12:10 - 14:30 - 16:10 - 17:00 - 18:00 - 22:10 

Domingo 

 09:00 - 11:00 - 13:30 - 16:00 - 17:30 - 19:00 - 22:10 



 

26/35 

 www.gntengenharia.com.br 
Rua São Paulo, 3039 - Sala - 03 – Itoupava Seca – Blumenau-SC  

89030-000 – Fone/Fax: 55 (47) 3323-0806 – gnt@gntengenharia.com.br 
 

 

 
Caracterização das linhas de transporte público no enterno do empreendimento. 

CAPITULO 4 – AVALIAÇÃO DE IMPACTO NA VIZINHANÇA 

AVALIAÇÃO DO IMPACTO NA FASE DE IMPLANTAÇÃO / OBRAS 

Produção e nível de ruído, calor e vibração : 

• Causados pelo estaqueamento e maquinário do canteiro de obras.  

Classificação: Negativo, Moderado e Temporário.  

Medida Mitigadora:  

• Perfuração por parafusamento.  

• Uso de EPI para os trabalhadores.  

• Uso de tapumes nos limites do canteiro, respeitar horário de atividades do canteiro.  

Potenciais danos físicos as infraestruturas públicas e privadas: 

• Danos à infraestrutura pública e privada causado pela movimentação de maquinário.  

Classificação: Negativo, Moderado e Temporário.  

Medida Mitigadora:  
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• Sinalização adequada indicando as tubulações e fiação elétrica.  

• Sinalização com indicação da velocidade. Estacionamento nos limites do canteiro.  

• Implantação de apenas um portão de acesso ao canteiro.  

• Portão de acesso deverá mudar ao longo da obra para atender a obra que estará sendo 

implantada.  

Destino final do material resultante do movimento de terra:  

• Aumento do Tráfego de veículos pesados, dentro da própria área da NEM, onde este 

material ficará retido. 

• O município de Pomerode através da Prefeitura Municipal (PMP) executou a raspagem do 

imóvel, conforme o Art. 1º da lei nº 2534, de 20/03/2013. 

Classificação: Negativo, Moderado e Temporário. 

Medida Mitigadora:  

• Sinalização de trânsito indicando a velocidade.  

• Estacionamento do maquinário e veículos nos limites do canteiro.  

• Apenas um portão de acesso ao canteiro. Horário para entrada e saída de veículos do 

canteiro. Solicitação de apoio junto ao Getran para ordenação do transito. 

Carreamento do solo para vias públicas e emissão de partículas na atmosfera: 

Classificação: Negativo, Moderado e Temporário.  

Medidas Mitigadoras:  

• Cobrir os caminhões antes de sair do canteiro. 

• Umidificação do solo.  

• Revestimento das vias internas do canteiro com brita e/ou lava-rodas no portão. 

Destino final dos entulhos da obra: 

• Pressão na infraestrutura de deposição final dos resíduos. 
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• Esses resíduos serão encaminhados a aterro industrial licenciado pelo órgão competente, 

e transportado por empresa terceirizada, que também irá dispor de Licenciamento para 

este tipo de transporte. 

Classificação: Negativo, Moderado e Temporário.  

Medidas Mitigadoras:  

• Reuso ou reciclagem.  

• Rejeito final para empresas licenciadas para transporte e recebimento.   

• Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos da Construção Civil – PGRSCC.  

AVALIAÇÃO DO IMPACTO NA FASE DE OPERAÇÃO 
 
Impactos Urbanísticos Positivos e Negativos 

População superestimada para cálculo de demandas: 500 pessoas. 

Considerando 150 colaboradores, 100 pessoas transitórias. 

Adensamento Populacional: 

Classificação: Negativo, baixo e Temporário. 

Medida Mitigadora:  

• Fracionamento em Turnos de trabalho. 

Uso e ocupação do solo: 

Classificação: Positivo, Alto e Permanente. 

Potencializadora: Respeitar as diretrizes do Plano Diretor e códigos complementares.  

Impacto sobre a Insolação e Sombreamento: 

Classificação: Negativo, baixo e Permanente. 

Medida Mitigadora:  

• Incorporadas no projeto arquitetônico, embora o impacto sobre insolação do entorno 

seja mínimo devido a altura do prédio da unidade ser de no máximo 14m.  
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Impacto sobre a Ventilação:  

Classificação: Impacto Neutro, Muito baixo e Permanente. 

Medida Mitigadora:  

• Incorporadas no projeto arquitetônico.  

• Área de turbulência está restrita aos limites do terreno sem causar interferência ao 

entorno imediato. Considerando Fator 5 na escala de Beaufort (8 e 10,7 m/s).  

• Velocidade média dos ventos situa-se entre 1 e 2 m/s, - considerada fraca.  

• Entre 0m/s e 2,0 m/s na escala Beaufort.  

Impacto sobre a Permeabilidade: 

• Impermeabilização contribui para geração de excedente hídrico proveniente das águas 

pluviais. 

Classificação: Negativo, Alto, Permanente.  

Medidas Mitigadoras:  

• Caixas de retardo com um volume mínimo de 169,78 m³.  

• Captação de águas pluviais para usos não potáveis.  

• Necessários investimentos públicos na limpeza e manutenção da rede pública de 

drenagem e a manutenção contínua de córregos.  

Geração de Ruídos e Vibração: 

• Caminhões.  

Classificação: Negativo, Alto e Temporário.  

Medidas Mitigadoras: 

• Monitoramento das emissões sonoras.  

• Barreiras acústicas e medidas arquitetônicas.  

Impactos sobre os Equipamentos Urbanos e Comunitários: 
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Pressão sobre sistema de fornecimento de água: 

• SAMAE declara necessidade de expansão da rede. 

Classificação: Negativo, Baixo e Temporário. 

Medidas Mitigadoras:  

• Armazenamento e reuso da água da chuva. 

• Ampliação da rede.  

Pressão sobre sistema de fornecimento de energia elétrica: 

• CELESC – Na consulta prévia declara necessidade de expansão da rede. 

• Todavia, este é um procedimento normal nos casos que necessitam ampliação do sistema 

distribuição de energia elétrica. O órgão permite a instalação do empreendimento e, após 

o pedido de ligação definitiva se fará a melhoria na rede de distribuição desde a SC-421 

com Rua Ribeirão Souto, podendo ou não, ser investimento na sua totalidade da 

concessionária. 

• Descrição do parecer da concessionária:  

“Parecer / Mensagem: Na data deste parecer à rede de distribuição da CELESC, em média 
tensão (25 kV – PRE-02), NÃO APRESENTA condições técnicas para atender a demanda 
solicitada. 
A conexão será realizada na rede de distribuição da CELESC, em estrutura de derivação 
primária conforme sugerido no referido croqui (FU 9282), necessitando de projeto/obra de 
melhoria para instalar a referida estrutura. 
A análise da liberação da carga será realizada posteriormente ao pedido de ligação. 
O pedido de ligação deverá ser solicitado com 120 dias de antecedência, para dar 
condições da execução desta melhoria caso seja necessário.” 

Classificação: Negativo, Baixo e Temporário. 

Pressão sobre sistema de coleta e resíduos: 

Medidas Mitigadoras:  

• Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos. 

• Lâmpadas econômicas e sensores de presença nas áreas comuns PEA.  

Impactos sobre os Equipamentos Urbanos e Comunitários: 
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• Risco de contaminação por efluentes líquidos. 

• Tratamento Aeróbico do Esgoto não causa pressão na infraestrutura, no entanto aumenta 

o risco de contaminação dos corpos hídricos.  

Classificação: Negativo, Alto e Permanente. 

Medidas Mitigadoras:  

Monitoramento dos efluentes e corpos hídricos e ligação com a rede pública assim que 

disponível. 

Pressão sobre os estabelecimentos de Ensino e Saúde: 

• Faltam vagas nas creches e Escolas de Educação Infantil.  

Classificação: Negativo, Moderado e Permanente. 

Medidas Mitigadoras:  

• Investimento por parte do poder público.  

• Impostos gerados pelo empreendimento podem auxiliar nestes investimentos.  

Impactos sobre a Paisagem Imediata. 

• Arquitetônico atende ao plano diretor vigente.  

Classificação: Positivo, Moderado e Permanente.  

Medidas Potencializadora:  

• Incorporadas no projeto arquitetônico.  

Benefícios Econômicos e Sociais 

• Valorização do mercado imobiliário.  

• Desencadeada pela ampliação e criação de novos de empreendimentos na Rua Emílio 

Marquardt e adjacências.   

Classificação: Neutro, Muito Baixo e Permanente. 

Medidas Potencializadora:  
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• Padrão construtivo.  

• Alteração de costumes.  

• Mantém o mesmo padrão de uso do solo já existente – Comercial e Industrial. 

Classificação: Positivo, Moderado e Permanente. 

Medidas Potencializadora:  

• Padrão construtivo.  

Aumento da Receita Tributária e Geração de Empregos. 

Classificação: Positivo, Alto e Permanente.  

Medidas Potencializadora:  

• Correta arrecadação tributária.  

Impacto no Sistema Viário e Transportes  

 

Medidas Mitigadoras no Sistema Viário e de Transportes:  

Transporte Coletivo:  

• Não são necessárias quaisquer medidas adicionais.  

Sistema Viário:  

Medida Mitigadora 1 – Acesso ao Empreendimento Rua Emílio Marquardt / Rua Ribeirão Souto: 

• Não haverá necessidade de alteração do padrão viário junto ao acesso principal da NEM 

junto a Rua Ribeirão Souto.  

• Porém se fará necessário melhoramento da sinalização vertical e horizontal, de forma a 

alertar os usuários do tráfego de caminhões em conversão à esquerda, sentido interior / 

SC-421 em virtude e curva a montante do cruzamento. 
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Entroncamento Rua Ribeirão Souto/Rua Emílio Marquardt - Acesso ao empreendimento 

Medida Mitigadora 2 – Acesso ao Empreendimento Rua XV Novembro (SC-421) 

• Junto ao acesso da Rua Ribeirão Souto e Rua XV de Novembro, está provido de trevo de 

acesso, com faixa de desaceleração e conversão à esquerda, sentido 

Blumenau/Pomerode.  

• Como o fluxo de veículos junto à Rua Ribeirão Souto é considerado baixo e o impacto do 

empreendimento também é considerado baixo, o acumulo de veículos poderá ser 

considerado na mesma via. 

 
Entroncamento Rua Ribeirão Souto / SC-421 – Trevo principal de Acesso 
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ANEXOS 
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JUSTIFICATIVA TÉCNICA  

AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS DOS SISTEMAS DE TELEFONIA E ENERGIA ELÉTRICA 

 

A GNT Engenharia, responsável por este EIV/RIV, em conjunto com a NETZSCH 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE MOAGEM LTDA., principal parte 

interessada, estamos cientes da necessidade de apresentação do documento de 

viabilidade de fornecimento de telefonia para atendimento, do que rege o Código 

Urbanístico da cidade de Pomerode. Todavia, as empresas concessionárias telefônicas, 

não fornecem tal documento, haja visto, que será feita qualquer melhoria que se faça 

necessário para atender a demanda que empreendimento necessite. 

Da mesma forma, ocorrerá com a CELESC – CENTRAIS ELÉTRICAS DE SANTA CATARINA. 

Neste caso, após o pedido de ligação que deverá ocorrer até 120 dias antes da ligação 

definitiva, uma comissão da companhia irá avaliar se haverá ou não contra partida do 

empreendedor na melhoria da rede desde a Rua XV de Novembro até a entrada principal 

da fábrica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________________       _____________________ 
 NETZSCH IND. E COM. DE EQUIP. DE MOAGEM LTDA.                        GNT ENGENHARIA LTDA. 

 


