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empreendimento este a ocorrer nos fundos dos galpões já edificados, cuja área 
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1 APRESENTAÇÃO  

1.1 Objetivo 

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

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

empreendimento de grande impacto para a cidade. A partir deste Estudo pretende-se 

prever medidas a serem implantadas que propiciem a redução ou eliminação dos 

impactos negativos, além criar possibilidades de intermediação entre os interesses dos 

empreendedores e da população diretamente impactada. 

1.2 Justificativa 

De acordo com a Lei nº 10.257/2001, 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 a 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 

solo, valorização imobiliária, geração de tráfego e demanda por transporte público, 

ventilação e iluminação e paisagem urbana e patrimônio natural e cultural.  
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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 industriais e de serviços com área 

construída superior a 1.000m² (mil metros quadrados). Diante disto, e considerando que a 

ampliação prevista no Complexo Industrial SILBENE apresenta aproximadamente 

3.600,00 m² de área construída, sendo 1.600 m² à regularizar e 2.000 m² ainda à 

construir, é que verificamos a necessidade de apresentação do referido Estudo de 

Impacto de Vizinhança. 

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 Apresentação da empresa 

O Complexo Industrial SILBENE começou a ser implantado no ano de 2005, no 

imóvel situado às margens da Rodovia SC-421, na localidade Testo Central. 

O Complexo Industrial SILBENE foi concebido para atender a demanda por áreas 

industriais de pequeno e médio porte, que na época eram pouco numerosas. 

O primeiro galpão industrial edificado, denominado em nosso Estudo de “Galpão 

A”, possui 1.275,00 m² de área construída. 

Posteriormente, no ano de 2001, foram edificados mais dois galpões industriais, 

denominados em nosso Estudo de “Galpão B” e “Galpão C”, cada um contando com 

800,00 m² de área construída. 
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1.4 Descrição do Empreendimento 

Atualmente o Complexo Industrial SILBENE conta com três galpões industriais (A, 

B e C) que juntos totalizam 2.725,00 m² de área construída. Essas construções foram 

devidamente autorizadas pela SEPLAN. 

Em 2014 foi iniciada a construção de um novo galpão industrial, denominado em 

nosso Estudo de “Galpão D”, com 1.600,00 m² de área projetada – subdividido em dois 

galpões com 800,00 m² cada – o qual encontra-se atualmente em fase de conclusão. Vale 

destacar que a referida obra possui um “Auto de Embargo” emitido pela Fiscalização de 

Posturas da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento da Cidade. 

Para o ano de 2015 está prevista a construção de um quinto galpão industrial, 

denominado em nosso Estudo de “Galpão E”, com área projetada de 2.000,00 m², o qual 

será edificado na porção posterior do imóvel, adotando-se os afastamentos necessários a 

fim de garantir a preservação da Área de Preservação Permanente - APP do Rio do 

Testo, curso d’água localizado nos fundos do imóvel do Complexo Industrial SILBENE. 

Tabela 1 – Quadro de Áreas das Edificações. 

 
Galpão 

 
Área construída/projetada Ano de execução 

 
Galpão A 
 

1.275,00 m² 2005 

 
Galpão B 
 

800,00 m² 2011 

 
Galpão C 
 

800,00 m² 2011 

 
Galpão D – a regularizar [1] 

 
1.600,00 m² 2014 

 
Galpão E – a construir 
 

2.000,00 m² 2015 

[1] O Galpão D é composto por duas áreas distintas, as quais poderão ser unidas com a retirada da parede 
divisória, totalizando 1.600,00 m². 
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1.5 Identificação da Equipe Técnica responsável pelo EIV 

 

� Cláudio Marcos Krueger 

Formação: Engenheiro Civil 

Endereço: Rua dos Atiradores, n° 6755 – Testo Central - Pomerode 

e-mail: cmk260973@gmail.com 

Telefones: (47) 33875379 / (47) 91875379 

CREA: 042.493-9 

 

� Sandro Lourival Cardoso 

Formação: Engenheiro Florestal 

Endereço: Rua 15 de Novembro, n° 610 – Sala 05 – Centro – Pomerode 

e-mail: sandropomerode@brturbo.com.br 

Telefones: (47) 9143-5758 / (47) 3395-1050 

CREA: 063.975-9 

 

� Lizziane Mylena Volkmann 

Formação: Arquiteta e Urbanista 

Endereço: Rua 15 de Novembro, n° 1844 – Sala 02 – Centro – Pomerode. 

e-mail: arq.lizziane@gmail.com 

Telefones: (47) 33947021 / (47) 99161208 

CAU: A68705-7 
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2 CARACTERÍSTICAS DO EMPREENDIMENTO 

2.1 Localização 

2.1.1 Macrolocalização 

O Complexo Industrial SILBENE está localizado na região sul do município de 

Pomerode, conforme demonstram as figuras abaixo.  

Figura 1 – Localização da área de Estudo. 

 
 

 

BRASIL SANTA CATARINA      POMERODE 

Figura 2 – Localização de Pomerode em relação às principais rodovias de Santa Catarina. 

  

 

Fonte: Google Earth – Editado pelos autores. 
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2.1.2 Microlocalização 

O Complexo Industrial SILBENE está localizado na região sul da cidade, na 

localidade denominada de Testo Central, junto a Rua 15 de Novembro (Rodovia Estadual 

SC-421). É importante destacar esta proximidade com a Rodovia Estadual, a qual faz a 

ligação com a cidade de Blumenau, cidade pólo na região do Médio Vale do Itajaí.  

Figura 3 – Esquema de localização em 
relação a área industrial no Sul do 

Município. 

 
Fonte: Google Earth – Editado pelos autores. 

Figura 4 – Esquema de localização em 
relação a área industrial na área central do 

Município. 

 
Fonte: Google Earth – Editado pelos autores. 
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Figura 5 – Esquema de localização do empreendimento com pontos de referência. 

 
Fonte: Google Earth – Editado pelos autores. 

 

2.1.3 Dados do terreno 

O imóvel encontra-se inscrito na Matrícula nº 11.441 - Livro nº 2 (Registro Geral), 

do Registro de Imóveis da Comarca de Pomerode. O terreno em questão é de 

propriedade da SILBENE – ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA, inscrita no 

CNPJ sob nº 05.212.229/0001-28.  

Segue abaixo descrição do terreno conforme a referida matrícula: 

“Um terreno situado neste município, à Rua 15 de Novembro (Rodovia SC-421), 

Testo Central, contendo a área de 14.644,95m² (quatorze mil e seiscentos e quarenta e 

quatro metros e noventa e cinco decímetros quadrados), de forma irregular, fazendo 

frente (A OESTE) em quarenta e três metros (43,00m) com o lado ímpar da Rua 15 de 

Novembro; nos fundos (A LESTE) em trinta e sete metros e cinco centímetros (37,35m) 

com a margem direita do Rio do Texto; extremando pelo lado direito (AO NORTE) em 

trezentos e oitenta e sete metros e dezenove centímetros (387,19m), sendo 29,38 metros 

com terras de Hilda Rusch (M-10.198 – servidão), 54,92 metros com terras de Rogério 

Rusch e sua esposa Vanderléia Fiorencio Rusch (M-10.197 – servidão), e 302,89 metros 

com terras de Hilda Rusch (M-10.198); e, extremando pelo lado esquerdo (AO SUL) em 

quatrocentos e quatro metros e cinquenta centímetros (404,50m) com terras de Reno 
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Maske e sua esposa Agila Maske (M-10.875). Cujo terreno acha-se demarcado por uma 

faixa de Área de Preservação Permanente (A.P.P.) de trinta metros (30,00m) de largura 

ao longo da margem direita do Rio do Testo com área de 1.200,45m², passando o terreno 

a ter uma Área útil de 13.444,50m²; distando do lado esquerdo em 49,00 metros da 

esquina formada pela Rua 15 de Novembro com a Rua Rudolfo Rusch. SEM 

EDIFICAÇÕES.” 

“AV. 1-11441 – Protocolo nº25.990 de 08/07/2008. Procede-se a esta averbação, 

para fazer constar que em virtude do desmembramento sob AV.6-10874, a “Reserva 

Legal”, averbada sob AV.1-10874, ficou localizada no imóvel matriculado sob nº 11440, 

dando cumprimento ao disposto no § 2º, alínea “a”, do artigo 16 da Lei nº4.771/65 e suas 

alterações – Código Florestal, em que a floresta o forma de vegetação existente com a 

área de 9.311,05m² (nove mil, trezentos e onze metros e cinco decímetros quadrados) – 

0,93 hectares, correspondente a 20% da propriedade, ficou gravada como de utilização 

limitada.” 
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2.2 Implantação do Empreendimento 

2.2.1 Implantação 

Na figura abaixo destacamos o Bloco D edificado (hachura cinza) e a área de 

preservação permanente do Rio do Testo (hachura em linhas). Vale ressaltar que nesta 

figura, houve a redução do comprimento da planta de implantação, na área entre o 

Galpão D e a APP do Rio do Testo, para que a mesma coubesse nesta folha, embora a 

Escala não tenha sido alterada. 

Figura 6 – Implantação do empreendimento. 

 
Fonte: Desenho do Arq. Márcio Lenzi (Autor do Projeto), editado pelos autores. 

Galpão D 

APP (30m) 

Marca de redução 

da Planta de 

Implantação, local 

da edificação do 

Galpão E (2015). 
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2.3 Atividades previstas 

2.3.1 Fluxo atual das atividades 

Conforme citado no item 1.3, atualmente o Complexo Industrial SILBENE conta 

com 03 (três) galpões industriais em fase de utilização, sendo que as empresas ali 

instaladas estão listadas na Tabela abaixo: 

Tabela 2 – Empresas instaladas nos galpões já existentes. 

Galpão 

 
Quantidade de 
colaboradores 

 

 

Turno de 
funcionamento 

 

 
Galpão A – empresa fabricante de 
máquinas e equipamentos para 
indústrias têxteis 
 

23 Comercial 

 
Galpão B – depósito de produtos de 
empresa de importação 
 

0 - 

 
Galpão C – empresa fabricante de 
produtos químicos para 
beneficiamento de indústrias têxteis 
 

7 Comercial 
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2.3.2 Atividades previstas 

Na tabela abaixo efetuamos a avaliação da área ocupada por cada colaborador 

nos três galpões existentes, já que os galpões D e E também serão locados para 

terceiros, sem que neste momento saiba-se informar quais serão os ramos/atividades 

destas empresas. 

Tabela 3 – Número de colaboradores atual. 

Galpão 

 

Quantidade de 
colaboradores 

 

Área Projetada 
/ Construída 

Área / 
Colaborador 

 
Galpão A – empresa fabricante de 
máquinas e equipamentos para 
indústrias têxteis 
 

23 1.275,00 m² 55,4 m²  

 
Galpão B – depósito de produtos 
de empresa de importação 
 

0 800,00 m² 0,0 m²  

 
Galpão C – empresa fabricante de 
produtos químicos para 
beneficiamento de indústrias 
têxteis 
 

7 800,00 m² 114,2 m²  

 
MÉDIA 
 

 
10 

 
- 

 
56,5 m² 

  

Assim sendo, tomando-se por base a média da tabela acima, concluímos que a 

provável ocupação dos galpões D e E será: 

Tabela 4 – Acréscimo de colaboradores após ampliação. 

Galpão 

 

Área projetada / 
Construída 

 

Área / 
colaborador 

Quantidade de 
colaboradores 

 
Galpão D 
 

1.600,00 m² 56,5 m² 29 

 
Galpão E 
 

2.000,00 m² 56,5 m² 36 

 
TOTAL 

 
3.600,00 m² - 65 
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2.3.3 Cronograma de implantação 

O cronograma de implantação da ampliação do Complexo Industrial SILBENE 

apresenta as seguintes etapas: 

•         Etapa 01 – Implantação do canteiro de Obras 

•         Etapa 02 – Limpeza e preparação do terreno 

•         Etapa 03 – Locação da obra e estaqueamento 

•         Etapa 04 – Execução das fundações e infraestrutura 

•         Etapa 05 – Execução e montagem da estrutura de concreto armado 

•         Etapa 06 – Execução e montagem da cobertura das unidades 

•         Etapa 07 – Execução das vedações – alvenarias e placas de concreto. 

•         Etapa 08 – Execução do piso em concreto armado 

•         Etapa 09 – Instalações hidráulicas, elétricas, e Preventivo de incêndio. 

•         Etapa 10 – Revestimento de paredes, pisos e tetos. 

•         Etapa 11 – Instalações de esquadrias e vidros 

•         Etapa 12 – Pintura 

•         Etapa 13 – Limpeza geral, execução de arruamentos e ajardinamento. 

Atualmente o galpão D encontra-se em execução (finalização), com previsão de 

conclusão para o segundo semestre do corrente ano. 

Já o galpão E será executado no ano de 2015. 
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2.4 Levantamento plani-altimétrico 

A região onde está situado o Complexo Industrial SILBENE apresenta relevo 

plano, como pode ser observado na imagem abaixo. 

Figura 7 – Relevo na região do empreendimento. 

 
Fonte: Mapoteca Digital EPAGRI/CIRAM – Editado pelos autores.  
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3 CARACTERÍSTICAS DA VIZINHANÇA 

A área escolhida para ampliação do Complexo Industrial SILBENE está situada 

nos fundos do seu imóvel. 

3.1 Equipamentos públicos de infraestrutura urbana e capacidade de atendimento 

Localizada a apenas 7 Km rodoviários do Centro do município de Pomerode, o 

imóvel do Complexo Industrial SILBENE é servido de excelente infraestrutura, possuindo 

via de acesso pavimentada e conexão direta com a Rodovia Estadual SC-421 (antiga SC-

418), conhecida também como Rodovia “Johann Karsten”.  

3.1.1 Água 

No município de Pomerode a captação, tratamento e distribuição de água potável 

a população é realizada pelo SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto, 

uma autarquia do executivo criada no ano de 1966. 

O Complexo Industrial SILBENE é servido pela rede pública de abastecimento de 

água potável, sendo garantido, conforme prova em anexo, o fornecimento de água 

potável para operação da ampliação projetada.  

3.1.2 Esgoto 

O Município de Pomerode iniciou o projeto de implantação da sua rede de coleta 

e tratamento de esgoto sanitário, que prevê inicialmente uma extensão de 11 Km de rede 

de coleta, com estimativa de atendimento de 9.000 habitantes. Atualmente esta rede 

atende apenas 65 unidades habitacionais, sendo que o restante das edificações do 

município ainda contam com o sistema de fossa séptica e filtro biológico, ligados ao 

sistema de drenagem pluvial (quando existente).  

O Complexo Industrial SILBENE não é servido de rede pública de coleta de 

esgoto sanitário, infraestrutura atualmente sob responsabilidade do SAMAE – Serviço 

Autônomo Municipal de Água e Esgoto.  

Diante deste fato, o empreendedor garantiu em seus projetos técnicos, o seu 

próprio Sistema de Tratamento de Efluentes Sanitários, composto por Fossa Séptica e 

Filtro Biológico, acompanhado de rede de coleta e transporte, que o destina (após 

adequado tratamento) ao curso d´água mais próximo (Rio do Testo). 
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3.1.3 Drenagem pluvial 

O Complexo Industrial SILBENE não é servido de rede pública de drenagem 

pluvial, conforme afirmou, prova em anexo, a Secretaria de Obras da Prefeitura Municipal 

de Pomerode.  

3.1.4 Energia Elétrica e Iluminação pública 

Segundo dados da Secretaria de Estado do Planejamento de Santa Catarina, no 

ano de 2010, as indústrias representavam 67% do consumo de energia elétrica no 

município de Pomerode.  

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.  

O Complexo Industrial SILBENE é servido pelas redes públicas de distribuição de 

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

iluminação, administrada pela Prefeitura Municipal, sendo garantido, conforme prova em 

anexo, o fornecimento de energia elétrica para operação da unidade projetada.  

3.1.5 Telefonia 

O Complexo Industrial SILBENE é servido de rede de telefonia, administrada no 

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

telefônica na operação da unidade projetada.  

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 a coleta distinta em Lixo 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 triado (separado por tipo) e destinado à Comercialização. 

O Complexo Industrial SILBENE é servido de coleta de lixo urbano, conforme 

prova em anexo. 

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

Complementar Municipal n° 162/08 (Código Urbanístico), que trata do conceito de 
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“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 implantação do empreendimento proposto, 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 do Complexo Industrial SILBENE localiza-se às margens da Rodovia 

Estadual SC-421 [Rua 15 de Novembro], em Testo Central. 

A Rodovia Estadual SC-421 [Rua 15 de Novembro] é uma importante rodovia 

estadual que favorece o escoamento da produção de diversas empresas do município de 

Pomerode, e serve de acesso para a Rodovia Federal BR-470 [no Vale do Itajaí] e para a 

Rodovia Federal BR-280 [no Vale do Itapocu] (através do Contorno Leste, Rua Hermann 

Weege e Rua Presidente Costa e Silva/Rodovia Estadual SC-110). Tanto a BR-470 como 

a BR-280 conectam-se com a Rodovia Federal BR-101, a principal rodovia de 

escoamento da produção industrial catarinense. 

A Rodovia Estadual SC-421 [Rua 15 de Novembro] possui pavimentação asfáltica 

e é classificada como “rodovia” pelo Plano Diretor do Município de Pomerode – Anexo II 

do Código Urbanístico [Lei Complementar nº 162/2008]. 

Figura 8 – Hierarquia do sistema viário nas proximidades do empreendimento 

 
Fonte: Google Earth – Editado pelos autores. 
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3.2.2 Transporte coletivo 

A região do Complexo Industrial SILBENE é servida de 04 horários de ônibus 

circulares, das quais 02 matutinas e 02 vespertinas, operados pelas linhas provenientes 

da Rua dos Atiradores, Ribeirão Souto e Vale do Selke, conforme abaixo: 

Tabela 5 – Linhas de transporte coletivo circular disponíveis na região do empreendimento. 

 
Período 

 
Horário 

 
Matutino 

 
06:30 – 11:30 

Vespertino 
 

12:25 –17:00 

Fonte: Empresa de Transporte Coletivo Volkmann Ltda. 

 

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

SC-421, o ponto de ônibus existente nas imediações do imóvel, atende as linhas 

intermunicipais, o que amplia de modo considerável, o atendimento do transporte público 

coletivo já existente na localidade. 

Figura 9 – Ponto de ônibus existente nas proximidades da área de Estudo. 

 
Fonte: Acervo dos autores. 
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De acordo com a Declaração recebida do Sr. Peter Stephan Volkmann (anexo), 

representante da Empresa de Transporte Coletivo Volkmann Ltda, constatamos que 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. 

 

3.2.3 Entradas / Saídas / Geração de viagens / Distribuição 

O fluxo atual de veículos no Complexo Industrial SILBENE está representado na 

tabela abaixo: 

Tabela 6 – Fluxo de veículos atual. 

Galpão 

 
Fluxo de 

veículos / dia 
 

Área Projetada /  
Construída 

Área / 
Veículo 

 
Galpão A – empresa fabricante de 
máquinas e equipamentos para 
indústrias têxteis 
 

25 1.275,00 m² 51,0 m² 

 
Galpão B – depósito de produtos de 
empresa de importação 
 

2 800,00 m² 400,0 m² 

 
Galpão C – empresa fabricante de 
produtos químicos para 
beneficiamento de indústrias têxteis 
 

10 800,00 m² 80,0 m² 

 
MÉDIA 
 

12,3 - 177,0 

 

Seguindo a metodologia de mensuração adotada no item 2.3.2 – quantidade de 

colaboradores – podemos afirmar que o provável fluxo de veículos geradores pela 

utilização dos galpões D e E sofrerá um acréscimo diário de 22 veículos. 
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Tabela 7 – Acréscimo no fluxo de veículos após ampliação. 

Galpão Área Projetada /  
Construída 

Área / Veículo 
Quantidade 
Estimada de 

Veículos 
 
Galpão D 
 

1.600,00 m² 177,0 m² 10 

 
Galpão E 
 

2.000,00 m² 177,0 m² 12 

 
TOTAL 
 

3.600,00 m² - 22 

 

Destacamos que esta avaliação englobou os veículos utilizados pelos 

colaboradores nos seus deslocamentos diários, veículos de clientes e caminhões de 

recebimento de matérias-primas e de remessa de produtos. 

No período 2011-2012 o Complexo Industrial SILBENE implantou uma via 

marginal na faixa de domínio da Rodovia SC-421, com a devida autorização do DEINFRA, 

sendo que esta via marginal disciplina e orienta o trânsito no acesso [entrada] e na saída 

do complexo. Esta via marginal atualmente é única nesta rodovia e vem se mostrando 

como uma ótima alternativa de acesso para empreendimentos marginais das rodovias 

estaduais. 

 

3.2.4 Compatibilização do sistema viário do empreendimento 

Quanto à questão da geração de trânsito, a Gerência de Trânsito [GETRAN] da 

Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento da Cidade emitiu o Parecer Técnico 

favorável para o empreendimento, ressaltando a necessidade de prever vagas de 

estacionamento para as pessoas idosas e para as pessoas com necessidades especiais, 

na forma da legislação vigente. 

Concluindo, a GETRAN recomenda que o empreendimento “seja solidário a toda 

intervenção que se possa fazer necessário”, caso alguma intervenção mostre-se 

indispensável no futuro. 

Vale ressaltar que o Complexo Industrial SILBENE obteve autorização do 

DEINFRA, prova em anexo, para promover intervenção na Rodovia Estadual, visando à 

melhoria do acesso ao seu imóvel, garantindo assim maior segurança para os veículos 

que trafegam naquela região.  
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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. 

Figura 10 – Localização dos equipamentos públicos. 

 
Fonte: Google Earth – Editado pelos autores. 
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3.3.1 Educação 

O Município de Pomerode conta com 12 Escolas Municipais, 3 Escolas Estaduais, 

2 Escolas Privadas, além de 6 Centros de Educação Infantil. 

Nas imediações do Complexo Industrial SILBENE, distante aproximadamente 3 Km 

rodoviários na direção Sul, encontramos a Escola Básica Municipal “Olavo Bilac”, 

destinada ao Ensino Fundamental das crianças daquela região. 

Figura 11 – Escola de Educação Básica Municipal “Olavo Bilac”. 

 
Fonte: Acervo dos autores. 

 
Cerca de 2,2 Km rodoviários, também na direção Sul, situada ao longo da margem 

direita da Rua Gustav Koch, encontramos também o Centro de Educação Infantil 

Municipal “Waltrut Siewerdt”, responsável pelo atendimento educacional pré-escolar 

daquela região. 

Figura 12 – Centro de Educação Infantil Municipal “Waltrut Siewerdt”. 

 
Fonte: Acervo dos autores. 
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3.3.2 Cultura 

Para conservar as tradições dos imigrantes, a região de Testo Central conta com 

um Clube Cultural/Recreativo e uma Igreja. 

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.).  

O Clube Cultural Recreativo Esportivo “Testo Central” situa-se ao longo da 

margem direita da Rua 15 de Novembro (Rodovia Estadual SC-421), distante, na direção 

Sul, aproximadamente 2,7 Km rodoviários do Complexo Industrial SILBENE. 

Figura 13 – Clube Cultural Recreativo Esportivo Testo Central. 

 
Fonte: Acervo dos autores. 

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

comunidade de Testo Central se utilizada da Igreja Evangélica de Confissão Luterana 

“Apóstolo André”, situada ao longo da margem direita da Rua 15 de Novembro (Rodovia 

Estadual SC-421), distante, na direção Sul, aproximadamente 3 Km rodoviários do 

Complexo Industrial SILBENE. 
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Figura 14 – Igreja Evangélica de Confissão Luterana Apóstolo André. 

 

Fonte: Acervo dos autores 

3.3.3 Saúde 

O Município de Pomerode conta com 09 Unidades de Saúde da Família. 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.  

A cerca de 0,9 Km rodoviário do Complexo Industrial SILBENE, na direção Sul, 

situada ao longo da margem esquerda da Rua 15 de Novembro (Rodovia Estadual SC-

421) encontra-se a Unidade de Saúde da Família “Horst Wilhelm Berhardt”, responsável 

pelo atendimento de saúde daquela região.  

Figura 15 – Unidade de Saúde da Família “Horst Wilhelm Berhardt”. 

 
Fonte: Acervo dos autores. 
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3.3.4 Esporte e Lazer 

A comunidade se utiliza da infraestrutura do “Vera Cruz” Esporte Clube, uma 

Sociedade Esportiva situada ao longo da margem direita da Rua 15 de Novembro 

(Rodovia Estadual SC-421), distante, na direção Sul, aproximadamente 2,7 Km 

rodoviários do Complexo Industrial SILBENE. Esta sociedade possui um campo de 

futebol, denominado Estádio “Hermann Koch”, frequentemente utilizado durante os 

campeonatos de futebol amadores realizados no município. 

Figura 16 – Vera Cruz Esporte Clube. 

 
Fonte: Acervo dos autores 

 
Já para as crianças, a prática de esportes é possível no Ginásio de Esportes 

“João Alberto Pizzolatti”, existente na Escola de Educação Básica Municipal “Olavo Bilac”, 

distante, também na direção Sul, aproximadamente 3 Km do Complexo Industrial 

SILBENE. 
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Figura 17 – Ginásio de Esportes da Escola de Educação Básica Municipal “Olavo Bilac”. 

 
Fonte: Acervo dos autores. 

 

3.4 Planos, programas e projetos governamentais 

De acordo com o Secretário de Planejamento e Desenvolvimento da Cidade – 

SEPLAN, Sr. Maurício Eduardo Gorigoitía Vega, através do Ofício n° 0078/2014/SEPLAN 

(Anexo), a área de implantação do empreendimento não possui nenhum plano, programa 

ou projeto governamental. 

Já no entorno, é importante destacar as seguintes previsões: 

� a curto prazo: não existem planos, programas ou projetos governamentais; 

� a médio prazo: recapeamento e pavimentação de trechos da Rua dos 

Atiradores; 

� a longo prazo: melhoria de acesso ao Distrito Industrial.   
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3.5 Caracterização do Espaço Urbano 

3.5.1 Zoneamento e análise do projeto de implantação 

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

Complementar 162/08 do Plano diretor do Município de Pomerode, a área onde se 

localiza o empreendimento está inserida no “Eixo de Serviços” e na “Macrozona Urbana 

de Qualificação (MUQ)”.  

De acordo com o Art. 30 da Lei Complementar 162/08, denominada Código 

Urbanístico do Plano Diretor do Município de Pomerode, este Eixo de Serviços tem como 

objetivos orientar as políticas públicas no sentido de: consolidar o contorno leste como via 

de passagem do eixo rodoviário; orientar usos que promovam a consolidação do comércio 

e serviços de grande impacto, otimizando a capacidade da via para o tráfego pesado 

gerado por empresas transportadoras, armazéns, transporte público, etc., respeitando as 

áreas de preservação ambiental.  

A Macrozona Urbana de Qualificação tem como objetivos mínimos orientar as 

políticas públicas no sentido de melhorar as condições de infra-estrutura 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 18 – Zoneamento em que o empreendimento encontra-se inserido. 

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

162/08) – Editado pelos autores. 
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LEGENDA: 

 
 

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 Complexo Industrial Silbene, vigoram os parâmetros urbanísticos 

e os respectivos índices incidentes nas Macrozonas ou eixos aos quais o setor se 

sobrepõe. Para o Eixo de Serviços, vigoram os parâmetros de acordo com o Anexo 

(Consulta de Viabilidade), sendo demonstrados os cálculos na tabela a seguir. 

Tabela 8 – Índices urbanísticos da macrozona urbana de qualificação - MUQ.  

Descrição Índice Permitido Índice 

 

Existente + 
a Regularizar + 

a Construir 
 

 

Coeficiente de aproveitamento 
 

2,0 29.291,80 m² 0,44 6.475,00 m² 

 

Taxa de ocupação (máx.) 
 

70 % 10.252,13 m² 42,67 % 6.250,00 m² 

 

Taxa de permeabilidade (mín.) 
 

20 % 2.929,18 m² 57,33 % 8.395,90 m² 

Fonte: Acervo dos autores. 

 

Pode-se concluir com a tabela acima, que os índices obtidos do projeto de 

ampliação do Complexo Industrial SILBENE enquadram-se nos limites estabelecidos. 

De acordo com os Art. 193 a 242 do Código Urbanístico – Lei Complementar 

162/08 do Plano diretor de Pomerode e conforme Anexo 10.1 (Consulta de Viabilidade), 

para este zoneamento serão admitidos os padrões de incomodidade “Não Incômodo” e 

“Incômodo I”. Estes padrões serão analisados individualmente nos itens 5.2.1 e 5.2.2. 

A partir destes padrões de incomodidade, além dos índices urbanísticos 

demonstrados anteriormente, a consulta de viabilidade em questão também orienta o 

projeto de acordo com os seguintes parâmetros: 

- Recuo frontal: 15,00m (quinze metros) de faixa de domínio e 15,00m (quinze 

metros) de faixa não edificante (DEINFRA) 
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- Recuo lateral: 3,00m (três metros) ou h/5 

- Área de Preservação Permanente para Rio do Testo: 30,00m (trinta metros) 

- Altura máxima permitida (pavimentos): 4 (quatro) pavimentos. 

Para a regularização e edificação de novo galpão as vagas de estacionamento 

devem atender as especificações relacionadas na consulta de viabilidade: 

- 1 vaga de estacionamento para cada 200m²; 

- 1 vaga de carga e descarga (mínimo). 

Estes parâmetros estão definidos no Anexo IV do Código de Obras – Lei 

Complementar 163/08 do Plano Diretor, sendo: 

• Categoria: Edificações para indústria; 

• Tipo: Indústria em geral; 

• Número de vagas de estacionamento ou garagem: 1 vaga de estacionamento 

para cada 200m². 

Além destes parâmetros, também é necessário prever área de carga e descarga e 

vagas de estacionamento para Portadores de Necessidades especiais, atentando para as 

especificações contidas na Seção IX do Código de Obras – Lei Complementar 163/08, em 

especial ao Art. 102 para os seguintes incisos: 

IV – Ter vagas de estacionamento para cada veículo locadas em planta e 

numeradas, com largura mínima de 2,40m (dois metros e quarenta centímetros) e 

comprimento mínimo de 4,50 (quatro metros e cinquenta centímetros); 

V – Ter corredor de circulação com largura mínima de 3,00m (três metros), 3,50m 

(três metros e cinquenta centímetros) e 5,00m (cinco metros), quando o local das vagas 

de estacionamento formar em relação aos mesmos, ângulos de 30º (trinta graus), 45º 

(quarenta e cinco graus) ou 90º (noventa graus), respectivamente; 

VI – Nos edifícios de uso público haverá vagas de estacionamento para pessoas 

portadoras de deficiências, identificadas para esse fim, com largura mínima de 3,50m 

(três metros e cinquenta centímetros), na proporção de uma vaga para cada 100 vagas 

totais de estacionamento ou fração, sendo obrigatório no mínimo uma vaga; 

VII – Os estacionamentos poderão ser cobertos ou descobertos. Se descobertos, 

deverão ser arborizados na proporção mínima de uma árvore para cada 3 (três) vagas. 
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3.5.2 Uso e ocupação do solo urbano 

A partir do levantamento realizado in loco, constatou-se que a área de entorno do 

empreendimento possui diversidade de usos com predominância residencial. Foram 

constatadas as seguintes situações: 

�  Edificações industriais: no entorno imediato da localização do Complexo 

Industrial Silbene, ocorrem poucas edificações industriais. As edificações existentes são 

de pequeno e médio porte. Destaca-se a proximidade com o complexo industrial de 

Pomerode, a aproximadamente 2,5km sentido sul do terreno em questão, com a presença 

de empresas de grande porte com destaques regionais e nacionais. 

�  Edificações comerciais: no entorno imediato do terreno em questão existem 

poucas edificações comerciais. Notamos a presença de maior concentração destas 

edificações em um raio de aproximadamente 2,5km do terreno em questão.   

�  Edificações institucionais: no entorno imediato do terreno em questão não 

existem edificações institucionais (igrejas, escolas, equipamentos de lazer, etc.). Notamos 

a presença destas edificações a aproximadamente 2,5km do terreno em questão.   

�  Edificações residenciais: encontram-se em todo o entorno com maior 

intensidade no interior das quadras ao longo das vias locais transversais a Rodovia e Rua 

dos Atiradores.  

 A altura das edificações existente varia entre 1 e 2 pavimentos. 
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Figura 19 – Uso e ocupação do Solo nas proximidades do empreendimento. 

 
Fonte: Google Earth – Editado pelos autores. 

 
 

3.5.3 Atividade industrial na região da implantação 

Atualmente é possível constatar pequena atividade industrial na região do entorno 

imediato do Complexo Industrial SILBENE (raio de 1 k m), destacando a presença de 

edificações industriais de pequeno e médio porte. Estas edificações possuem acesso pela 

Rodovia Estadual SC-421, o que é favorável para o escoamento de mercadorias. Trata-se 

de indústrias que abastecem o mercado local ou galpões industriais utilizados como 

depósitos de grandes empresas da cidade/região. 
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Figura 20 – Atividade industrial nas proximidades do empreendimento. 

 
Fonte: Google Earth – Editado pelos autores. 

 

É importante destacar a proximidade do Complexo Industrial SILBENE com uma 

rodovia de comunicação da cidade com cidades vizinhas (SC-421), permitindo fluxo de 

grande número de pessoas e mercadorias. Esta rodovia permite a comunicação norte-sul 

com cidades vizinhas, principalmente Blumenau e Jaraguá-do-Sul, as quais são mercados 

consumidores e fornecedores dos produtos produzidos em Pomerode.  

O Complexo Industrial SILBENE está localizado entre dois complexos industriais 

da cidade de Pomerode, distando aproximadamente 3,4 km do complexo industrial 

formado pelas empresas Kyly e Cativa, localizadas ao norte do empreendimento, e 2,5 km 

do complexo industrial da região Sul de Pomerode, que possui empresas de destaque 

regional e nacional como a Weiku do Brasil, Molas Obenaus e Supremo Cimento. 
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Figura 21 – Esquema de localização, em 
relação à área industrial no Sul do Município. 

 

 
Fonte: Google Earth – Editado pelos autores. 

Figura 22 – Esquema de localização, em 
relação à área industrial na área central do 

Município. 

 
Fonte: Google Earth – Editado pelos autores. 
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3.6 População 

3.6.1 Características populacionais do município 

A população de Pomerode é formada em sua maioria por descendentes de 

imigrantes alemães, provenientes da região da Pomerânia, no norte da Alemanha.  

 

Tabela 9 – 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 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 media estadual.  

A pirâmide construída com os dados censitários de 2010 (Gráfico abaixo) 

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. Este Gráfico 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 10 – 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.  

No geral, a região vem apresentando taxas de crescimento elevadas com um 

acréscimo populacional médio de 23,59% no período de 2000 e 2010, superiores aos 

16,65% de crescimento observado no Estado de Santa Catarina. O Município de 

Blumenau teve um crescimento semelhante à média estadual, com uma taxa de 

crescimento de 18,03% no período de 2000 a 2010, enquanto que Pomerode apresentou 

um crescimento de 25,45% (Tabela abaixo).  

Os municípios que mais cresceram no âmbito da AMMVI, entre 2000 e 2010, 

foram, pela ordem, Guabiruba (42,03%), Brusque (38,71%), Indaial (36,47%), Pomerode 

(25,45%), Gaspar (24,92%), Botuverá (18,95%), Blumenau (18,03%), Doutor Pedrinho 

(16,93%), Rio dos Cedros (15,04%), Benedito Novo (13,94%), Apiúna (12,67%), Ascurra 

(6,89%) e Rodeio (5,22%). 
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Tabela 11 – Variação da População Residente e Percentual de Crescimento dos Municípios 
da AMMVI entre 2000 – 2010. 

Municípios Habitantes Variação 
2000/2010 Contagem 2000 Contagem 2010 

Apiúna 8.520 9.600 12,67% 
Ascurra 6.934 7.412 6,89% 
Benedito Novo 9.071 10.336 13,94% 
Blumenau 261.808 309.011 18,03% 
Botuverá 3.756 4.468 18,95% 
Brusque 76.058 105.503 38,71% 
Doutor Pedrinho 3.082 3.604 16,93% 
Gaspar 46.414 57.981 24,92% 
Guabiruba 12.976 18.430 42,03% 
Indaial 40.194 54.854 36,47% 
Pomerode 22.127 27.759 25,45% 
Rio dos Cedros 8.939 10.284 15,04% 
Rodeio 10.380 10.922 5,22% 
Timbó 29.358 36.774 25,26% 
AMMVI 539.617 666.938 23,59% 
Santa Catarina 5.356.360 6.248.436 16,65% 

Fonte: IBGE. 
 
 

No Gráfico abaixo o Município de Blumenau exibe uma taxa de urbanização de 

95,39%, semelhante a da região da AMMVI (90,93%) e superior a media catarinense 

(83,99%), sendo idêntica aos Municípios de Brusque (96,70%) e Indaial (96,48%). Da 

população total de Pomerode, 23.823 habitantes (85,82%) residem na área urbana, e 

3.936 (14,18 %) na área rural. 
 

Gráfico 12 – Comparação da população segundo local de moradia na AMMVI. 

 
Fonte: IBGE. 
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O significativo crescimento da população urbana na década de oitenta (2,47% a.a.), 

com o proporcional decréscimo da população rural (- 0,73% a.a.) no período, deve-se ao 

êxodo rural causado pela oferta de empregos industriais na zona urbana, e ao aumento 

do perímetro urbano.  

Este êxodo rural representa uma inversão da ocupação do espaço territorial de 

Pomerode que vem ocorrendo desde 1970, quando 65% da população ocupava a área 

rural. 

Tabela 13 – Densidade Demográfica no Município de Pomerode. 

Censo População Pomerode Densidade Hab./Km2 

1960 10.606 49,40 
1970 12.070 56,22 
1980 14.377 66.53 
1991 18.771 86,99 
2000 22.127 102,43 
2010 27.759 128,57 

Fonte: IBGE. 
 

Em 1960, o primeiro recenseamento realizado em Pomerode pelo IBGE, a 

população era de 10.606 habitantes. Até a década de 80, o Município cresceu em ritmo 

moderado, atingindo 12.070 habitantes em 1970 e 14.371 habitantes em 1980. A partir 

daí, o crescimento de Pomerode é acelerado para 2,47% ao ano, atingindo 18.771 

habitantes em 1991, 21.200 habitantes em 1996, 22.127 habitantes em 2000 e 27.759 

habitantes em 2010.  

Considerando a área total do Município (214,7 km²), a densidade demográfica bruta 

de Pomerode é de 128,57 habitantes por Km², segundo a contagem de 2010 (Quadro 

abaixo). 
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Tabela 14 – Índice de Desenvolvimento Humano Municipal 1991 a 2010. 

Município 
IDH-M - 

1991 

IDH-M - 

2000 

IDH-M - 

2010 

Nível 

Apiúna 0,410 0578 0,708 Alto 

Ascurra 0,533 0,603 0,742 Alto 

Benedito Novo 0,517 0,617 0,740 Alto 

Blumenau 0,611 0,727 0,806 Muito Alto 

Botuverá 0,460 0,598 0,724 Alto 

Brusque 0,591 0,720 0,795 Alto 

Doutor Pedrinho 0,507 0,608 0,716 Alto 

Gaspar 0,556 0,670 0,765 Alto 

Guabiruba 0,525 0,677 0,754 Alto 

Indaial 0,537 0,678 0,777 Alto 

Pomerode 0550 0708 0,780 Alto 

Rio dos Cedros 0,505 0,626 0,729 Alto 

Rodeio 0,532 0,675 0,754 Alto 

Timbó 0,559 0,690 0,784 Alto 

Santa Catarina 0,542 0,664 0,746 Alto 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano de Santa Catarina. 

 

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) de Pomerode é de 0,780, 

considerado de nível alto sendo superior a média estadual (0,746) (Tabela acima). 

O Relatório de Desenvolvimento Humano de 2010 o PNUD começou a usar um 

novo método de cálculo do IDH. Os três índices seguintes são utilizados: Expectativa de 

vida ao nascer (E); Índice de educação (EI) - Índice de Anos Médios de Estudo (IAME) e 

Índice de Anos Esperados de Escolaridade (IAEE); Índice de renda (IR). Finalmente, o 

IDH é a média geométrica dos três índices anteriores normalizados.  

A dinâmica populacional atual da região da AMMVI, da qual o Município de 

Pomerode está localizado, relacionada à evolução da ocupação do território, é marcado 

pelas altas taxas de crescimento populacional e urbanização que acompanham o 

desenvolvimento da região. Tais fatores têm pressionado os municípios quanto à 

demanda por saúde, educação, lazer e turismo, entre outros que envolvem a dimensão 

social. 
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Comparando o período de 1980/1991, na região da AMMVI, houve uma migração 

de 10,4% população da área rural para a urbana. Todos os municípios da região da 

AMMVI tiveram uma redução da população rural.  

Ao comparar as Tabelas 05 e 06, observa-se que Pomerode apresentou uma 

manutenção, assim como em outros municípios da região, no índice de crescimento 

demográfico. Nas ultimas décadas o Médio Vale também se tornou destino de imigrantes 

vindos de outras regiões. Como geralmente acontece, o grande fluxo de migração cria 

problemas para cidades despreparadas para recebê-los. Com base neste crescimento 

apresentam-se problemas em zonas de migração, como a falta de saneamento básico, a 

precariedade de moradia e também de atendimento de Assistência Social. 

3.6.2 Características populacionais no entorno do empreendimento 

De acordo com as informações da Secretaria de Saúde, a população atendida no 

PSF “Horst W. Bernhardt” está acima do limite recomendado pelo Ministério das Saúde, 

que é de 3.000 pessoas para cada unidade. 

Diante da declaração, é necessário que a Secretaria de Saúde empreenda 

esforços para redistribuir a população atendida pelo PSF “Horst W. Bernhardt”. 
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3.7 Patrimônio Histórico e Áreas de relevância ambiental 

3.7.1 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”, constata-se a presença de 03 

(três) edificações nas proximidades do futuro empreendimento. Tratam-se de edificações  

que constam no Inventário do Enxaimel, sendo, portanto, consideradas como “P2” – 

Imóveis de Grande Valor.     

A edificação mais próxima ao terreno, situada em um terreno limítrofe ao Complexo 

Industrial SILBENE, é denominada de “Casa RENO MANSKE”, localizada na Rua 15 de 

Novembro, n° 6.707.  

Outra edificação nas proximidades do Complexo Industrial SILBENE, em um raio 

de 100 metros do terreno, é a edificação denominada “Casa FREIMUNDO RUSCH”, 

localizada na Rua de Novembro, n° 6.759.  

Figura 23 – Casa “FREIMUNDO RUSCH”. 

 
Fonte: Acervo dos autores. 
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Já em um raio de 500 m do Complexo Industrial SILBENE, encontra-se a 

edificação denominada de “Casa Família LUEMKE”, localizada na Rua 15 de Novembro, 

n° 7.047.  

Figura 24 – Casa “Família LUEMKE”. 

 
Fonte: Acervo dos autores. 

 

Figura 25 – Esquema de identificação dos bens tombados ou cadastrados no patrimônio 
histórico. 

 
Fonte: Imagem do Google Earth – editada pelos autores.  
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3.7.2 Áreas de relevância ambiental 

Uma área de relevância ambiental para a comunidade está inserida no terreno do 

Complexo Industrial SILBENE, uma vez que o mesmo é margeado pelo Rio do Testo, o 

principal afluente do município. A previsão legal para proteção deste corpo hídrico 

encontra-se no: a) nível Municipal: Inciso I, Artigo 16, da Lei Complementar Municipal n° 

165/08 (Código Municipal de Meio Ambiente); b) nível Estadual: Item 2, Alígnea a, Inciso I, 

Artigo 114, da Lei Estadual n° 14.675/09 (Código Ambiental do Estado de Santa 

Catarina); e c) nível Federal: Alígnea a, Inciso I, Artigo 4°, da Lei Federal n° 12.651/12 

(Código Florestal Brasileiro.  

Vale ressaltar que o trecho de preservação permanente do Rio do Testo, 

existente no imóvel em estudo, apresenta-se fortemente antropizado, encontrando-se 

desprovido de cobertura florestal arbórea, conforme comprova a imagem abaixo. 

 

Figura 26 – Área protegida (APP) existente nos fundos do terreno em Estudo. 

 
Fonte: Acervo dos autores. 
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3.8 Características climáticas e ambientais 

3.8.1 Insolação 

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

temperatura média anual oscilando 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, 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.  

A implantação das edificações existentes apresentam, de maneira geral, as 

maiores faces voltada para o sentido norte-sul, sendo que a fachada norte apresenta 

maior incidência solar. A partir da implantação pode-se perceber que a edificação a ser 

construída terá suas principais faces voltadas para estas orientações, sendo que as 

fachadas oeste e leste recebem poucos períodos de insolação direta. É importante 

destacar que a implantação da edificação tem condições ideais para captação de 

iluminação natural para o interior da edificação.  

O entorno do empreendimento não é prejudicado em termos de iluminação 

natural e insolação pois as edificações mais próximas localizadas a sul distam 

aproximadamente 50 metros do local. Além disto a altura da edificação é semelhante ao 

das edificações do entorno (máximo 02 pavimentos). 
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Figura 27 – Carta Solar de Blumenau como representação para Pomerode. 

 
Fonte: Acervo dos autores. 

 

Figura 28 – Carta Solar de Pomerode com representação das alturas do sol em diferentes 
períodos. 

 
Fonte: Acervo dos autores. 
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Figura 29 – Esquema de insolação no local do empreendimento a partir da carta solar. 

 
Fonte: Google Earth – Editado pelos autores. 

 
 

3.8.2 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 a característica climática úmida da cidade de Pomerode, é importante a 

presença de ventilação permanente nas edificações, principalmente em indústrias por 

questões sanitárias.  

No caso da edificação analisada, sua implantação está disposta de modo que 

possibilita a ventilação natural entre as edificações devido ao afastamento entre as 

mesmas. A ventilação leste e nordeste não é prejudicada, pois não ocorre nenhuma 

barreira nestas orientações. A ventilação sudoeste é parcialmente barrada devido a 

existência de uma topografia mais acidentada nesta orientação (morro). Esta situação, em 
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que não ocorre nenhuma barreira para a ventilação é favorável para a utilização de 

elementos de captação de ventilação natural. 

A partir da análise das condições de ventilação natural também é possível avaliar a 

partir da implantação do empreendimento, que a edificação é considerada bem ventilada 

já que não existem edifícios altos na vizinhança. Também é possível concluir que a altura 

do edifício pouco influencia nas edificações vizinhas, pois estas permanecem capazes de 

captar a ventilação desejada.  

Figura 30 – Esquema de ventos dominantes no local do empreendimento. 

 
Fonte: Google Earth – Editado pelos autores. 
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3.8.3 Vegetação existente 

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 de ampliação do 

Complexo Industrial SILBENE já não apresentava cobertura florestal nativa, por tratar-se 

de uma área anteriormente antropizada. 

Figura 31 – Uso pretérito do imóvel em Estudo. 

 
Fonte: Mapoteca Digital EPAGRI/CIRAM – Editado pelos autores. 

 

Como informado anteriormente, trata-se de uma área anteriormente já 

antropizada pela urbanização. 
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3.9 Bacia Hidrográfica e Drenagem Pluvial 

Em virtude de seus limites montanhosos, o município de Pomerode apresenta 

uma peculiaridade hidrográfica, já que possui uma microbacia própria.  

O seu principal curso d´água, o Rio do Testo, nasce em seu território e percorre o 

mesmo, na direção norte – sul, sem qualquer contribuição externa, ou seja, não recebe 

contribuição de nenhum outro Rio do Vale do Itajaí, formando assim a Microbacia do Rio 

do Testo. 

Figura 32 – Hidrografia na área do empreendimento em Estudo. 

 
Fonte: Mapoteca Digital EPAGRI/CIRAM – Editado pelos autores. 

 

Apenas para compreensão, a Microbacia do Rio do Testo é contribuinte da Bacia 

Hidrográfica do Rio Itajaí-açú, que possui uma extensão de 15.111 Km², abrangendo 47 

municípios do Estado, o que equivale a 16,15% do território catarinense.  
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3.9.1 Drenagem pluvial 

Na região do Complexo Industrial SILBENE, a drenagem natural das águas das 

chuvas é realizada pelo próprio Rio do Testo, em virtude da sua proximidade. 

Figura 33 – Bacia de drenagem pluvial na área do empreendimento em Estudo. 

 
Fonte: Mapoteca Digital EPAGRI/CIRAM – Editado pelos autores. 
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3.9.2 Características físicas da sub-bacia 

Pouco se têm de informações das sub-bacias que compõem a Microbacia do Rio 

do Testo. O que se sabe é que a sub-bacia específica do Rio do Testo abrange uma área 

de aproximadamente 75,98 Km², o que corresponde a 34,88 % do território Pomerodense. 

A figura abaixo demonstra a hidrografia do município, a nível de ribeirões, 

destacando o traçado do Rio do Testo. 

Figura 34 – Hidrografia do município de Pomerode, com destaque para o Rio do Testo. 

 
Fonte: Mapoteca Digital EPAGRI/CIRAM – Editado pelos autores. 
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3.9.3 Manifestação da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil 

A Coordenadoria Municipal de Defesa Civil emitiu o Parecer que atesta que o 

Complexo Industrial SILBENE “não se encontra inserida em polígono mapeado como área 

de risco no município de Pomerode, mapeamento este executado conforme o Art. 3º-A da 

Lei 12.340/2010”. 

O mesmo Parecer delibera pela “liberação da área para novas edificações”. 

 

3.10 Legislação Municipal, Estadual e Federal incidente 

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

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

edificações destinadas ao uso industrial ou comercial, com área construída superior a 

1.000 m², passam a ser consideradas empreendimentos de impacto. 

O projeto de ampliação previsto para o Complexo Industrial SILBENE, cuja área 

construída para ampliação será de aproximadamente 3.600,00 m², sendo 1.600 m² a 

regularizar (já construído) e 2.000 a construir, passa a ser considerado um 

empreendimento de impacto, e portanto, deve apresentar o respectivo EIV – Estudo de 

Impacto de Vizinhança. 

Do ponto de vista da localização, o Complexo Industrial SILBENE está inserido na 

“Macrozona Urbana de Qualificação” - MUQ, onde confronta com o “Eixo de Serviços”.  

Segundo o Artigo 28 da Lei Complementar Municipal n° 162/08 (Código 

Urbanístico), a Macrozona Urbana de Qualificação - MUQ apresenta as seguintes 

características: “...I) maior parte da área localizada no perímetro urbano, marcada pela 

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

Consolidação - MUCON”. Posteriormente, no Artigo 29, menciona que esta Macrozona 

tem como objetivos mínimos, orientar as políticas públicas no sentido de: “I) melhorar as 

condições de infraestrutura para servir a futuras necessidades de urbanização e 

adensamento populacional; II) proteger a paisagem urbana existente, marcada pela 

ocupação horizontal e de baixa densidade.”.  

Já o Artigo 58 da Lei Complementar Municipal n° 162/08 (Código Urbanístico), 

menciona que o Eixo de Serviços apresenta as seguintes características: “I) desenvolve-

se ao longo do Contorno Leste, marcado pelo tráfego de passagem do Eixo Rodoviário 

Regional Blumanu-Jaraguá do Sul; II) Envolve as Ruas Arnoldo Haas, dos Atiradores, 

Hermann Weege e Presidente Costa e Silva; III) Com boa capacidade de suporte ao 

trânsito e características de comércio e serviços de grande impacto, conforme estabelece 
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o Artigo 244, nas áreas marginais à via.”. Posteriormente, no Artigo 59, menciona que 

este Eixo tem como objetivos “...orientar as políticas públicas no sentido de: I) consolidar 

o Contorno Leste como via de passagem do Eixo Rodoviário; II) Orientar usos que 

promovam a consolidação de comércio e serviços de grande impacto, conforme 

estabelece o Artigo 244, otimizando a capacidade da via para o tráfego pesado gerado 

por empresas transportadoras, armazéns, transporte pública, etc., respeitando as áreas 

de preservação ambiental.”. 

Quanto ao sistema viário, à área selecionada para ampliação do Complexo 

Industrial SILBENE terá acesso direto à Rua 15 de Novembro, uma via classificada como 

“Rodovia” no Plano Diretor. O Inciso I, Artigo 63, da Lei Complementar Municipal n° 

162/08 (Código Urbanístico), define que as Rodovias “são vias com a função de conduzir, 

de forma expressa, o tráfego com origem e/ou destino fora do território do município.”.  

Confrontando com o imóvel onde ocorrerá a ampliação do Complexo Industrial 

SILBENE, verificamos a presença do Rio do Testo, principal curso d´água do município de 

Pomerode. Segundo o que determina o Inciso I, Artigo 16, da Lei Complementar Municipal 

n° 165/08 (Código Municipal de Meio Ambiente), uma faixa de 30 m em ambas as 

margens do Rio do Testo necessita ser preservada, de forma que sua ocupação fica 

proibida, com o objetivo de reestabelecer as matas-ciliares. Vale destacar que a 

ampliação pretendida encontra-se afastada em distância superior a 30 m da margem 

esquerda do Rio do Testo, atendendo assim, também a legislação federal vigente, em 

específico a Alígnea a, Inciso I, Artigo 4°, da Lei Federal n° 12.651/12 (novo Código 

Florestal). 
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4 IDENTIFICAÇÃO DOS IMPACTOS DURANTE A OBRA 

 

4.1 Dados das empresas executoras 

O projeto arquitetônico e os projetos complementares para a construção foram 

desenvolvidos pela Engenheira Civil VIVIANE DALLMANN GADOTTI – Registro 

CREA/SC nº 036.718-1. 

A obra – galpão D – está sendo executada pela empresa GD Construções Ltda. 

 

4.2 Materiais utilizados 

Os materiais utilizados na obra foram adquiridos nas empresas em Pomerode: 

� Fornecimento de estrutura pré-moldada de concreto, inclusive placas de 

fechamento: Estruturas Metálicas KATH Ltda; 

� Parte construção civil: GD Construções Ltda. 

 

4.3 Movimentação de terra 

O imóvel apresentava topografia planta antes do início das obras, portanto, a 

ampliação do Complexo Industrial SILBENE dispensou a execução de qualquer 

movimentação de solo. 

 

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

sólidos como mostra a tabela abaixo: 

Tabela 15 – 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, além da 
disposição final em 
aterros licenciados. 

• Cerâmicas, porcelanas, 
louças, etc. 

• Entulhos da construção 
civil. 

 

B Madeira, plástico, 
vidro, metal e 
papel. 

Reutilização, 
reciclagem ou 
armazenamento 
temporário. 

• Embalagens de grande 
porte. 

• Embalagens plásticas, 
plásticos em geral. 

• Galões plásticos. 
• Vidros em geral. 
• Galões metálicos. 
• 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. 
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4.5 Fluxo dos veículos envolvidos 

Durante a fase de execução da obra do COMPLEXO INDUSTRIAL SILBENE a 

movimentação de veículos será inconstante, sendo que o fluxo de veículos está 

diretamente vinculado às etapas da construção que serão executadas. 

Pode-se afirmar que os momentos em que esse fluxo de veículos será maior 

nestas etapas: 

•         No recebimento de peças pré-moldadas de concreto; 

•         No recebimento de peças da estrutura metálica [cobertura]; 

•         Na concretagem de piso de concreto, quando será utilizado concreto usinado; 

•         Outras. 

Além das etapas construtivas acima descritas, ainda acontecerá o movimento de 

veículos empregados no transporte dos equipamentos que serão instalados no 

empreendimento, porém, esse fluxo será temporário. 

Além do fluxo de veículos gerados pela execução da obra, no item 3.2.3 

analisamos o fluxo de veículos estimado para o período de operação do Complexo 

Industrial SILBENE. 

 

4.6 Potencialidades de danos físicos às estruturas públicas 

Os principais danos que as estruturas físicas podem sofrer são mais comuns na 

fase de preparação do terreno – terraplenagem – que são o carreamento de solo até as 

redes de águas pluviais e a danificação do leito das vias ou da rede de distribuição de 

água potável [SAMAE]. Conforme citado no item 4.3, na obra do Complexo Industrial 

SILBENE não houve movimentação de solo – portanto, esse risco inexiste. 

Outro risco possível é a danificação das redes de energia elétrica e de telefonia – 

ambas aéreas – sendo que para evitar esse risco é necessário que os veículos de carga 

obedeçam às determinações do Código Brasileiro de Trânsito – CTB – no tocante à altura 

das cargas. 
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5 IDENTIFICAÇÃO DOS IMPACTOS APÓS A CONCLUSÃO DA OBRA 

 

5.1 Sociais / Econômicos 

 

5.1.1 Estimativas do aumento do número de pessoas que habitarão/frequentarão a área 

O fluxo diário de pessoas no Complexo Industrial SILBENE será constituído pelos 

colaboradores, visitantes e funcionários de transportadoras e de empresas fornecedoras 

de matéria-prima. 

Por se tratar de galpões industriais destinados à locação, não é possível 

determinar com precisão a quantidade de pessoas que circularão pelo local. 

Assim sendo, conforme descrito nos itens 2.3.1 e 2.3.2, estima-se um acréscimo 

na circulação diária, de 65 pessoas (considerando a média de pessoas que circulam 

atualmente nos três galpões existentes). 

 

5.1.2 Estimativa de veículos 

Conforme descrito anteriormente, o Complexo Industrial SILBENE atualmente 

apresenta um fluxo de 37 veículos/dia. 

Considerando a média de veículos que circulam diariamente nos três galpões 

existentes, estima-se um acréscimo na circulação diária, de 22 veículos. 

 

5.1.3 Demanda de serviços públicos 

 

5.1.3.1 Saúde e Educação 

De acordo com a Secretária de Educação e Formação Empreendedora – SED, Sra. 

Joana Wachholz, através de Declaração (Anexos), informa que as unidades de educação 

da região (CEIM Profª Waltrut Siewerdt e EEBM Olavo Bilac) terão condições de atender 

o aumento na demanda gerada por possíveis novos moradores na região, após a 

construção da nova unidade de Educação Infantil prevista para a região do estudo.  

Em contato telefônico com a Sra. Jeane, da CEIM Profª Waltrut Siewerdt, esta nos 

retornou que nas idades de 0 a 3 anos, não há vagas disponíveis na unidade, e nas 
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idades de 4 a 5 anos, não apresentavam alunos, e que apenas vagas parciais seriam 

possíveis (não integral).  

Já a Secretária de Saúde, Sra. Waltraud Hinkeldey, através do Ofício n° 144/2014 

(Anexo), informa que a Unidade de Saúde da Família Dr. Horst Bernhardt Wilhelm, está 

com população acima do recomendado pelo Ministério da Saúde, onde o ideal são 3.000 

habitantes em sua área de cobertura, e que atualmente conta com 5.000 habitantes, 

portanto, sobrecarregada.  

 

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 em questão, não estão com 

sua capacidade máxima preenchida, encontrando-se portanto, aptas a atender um 

possível acréscimo na demanda por transporte público. 

 

5.1.3.3 Saneamento / Drenagem 

De acordo com a declaração emitida pelo Serviço Autônomo Municipal de Água e 

Esgoto – SAMAE – a localidade é desprovida de rede coletora de esgotos, sendo, nesses 

casos, que os empreendimentos instalem sistema individuais de tratamento de efluentes, 

dimensionados de acordo com o número de contribuintes e o tipo de atividade que será 

realizada, na forma estabelecida pela NBR 7229 e NBR 13969, editadas pela Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Vale ressaltar que nos projetos técnicos 

elaborados para o empreendimento em estudo, foi prevista a instalação de fossa séptica e 

filtro biológico, visando o tratamento dos efluentes sanitários gerados no empreendimento, 

cuja destinação posterior será o Rio do Testo. 

No tocante à drenagem pluvial, a Secretaria de Obras atesta que a região da Rua 

15 de Novembro, onde encontra-se o Complexo Industrial SILBENE, não possui rede de 

drenagem pluvial, sendo que o empreendedor optou por direcionar suas águas captadas, 

também para o Rio do Testo (fundos do imóvel), não ocasionando problemas aos imóveis 

lindeiros. 
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5.1.4 Geração de empregos diretos e indiretos 

Conforme descrito nos itens 2.3.1 e 2.3.2, estima-se um acréscimo na circulação 

diária, de 65 pessoas (considerando a média de pessoas que circulam nos três galpões 

existentes). 

 

5.1.5 Melhoramentos públicos 

De acordo com as Declarações emitidas pelas Secretaria de Educação e de 

Saúde, há deficiência de atendimento nos Centros de Educação Infantil e Escola 

[quantidade de vagas] e na Unidade de Saúde da Família [quantidade de pessoas 

atendidas pela unidade]. Diante disto, é necessário que o Município desenvolva planos de 

ação para solucionar essas deficiências. 

No tocante à educação, o Município poderá avaliar parcerias com empresas que 

têm grande número de colaboradores, como por exemplo, custeando a manutenção 

integral ou parcial de um CEI. 

Quanto à saúde, o Município deverá reavaliar a distribuição geográfica dos PSF's 

e construir mais unidades, para que todos atendam, no máximo, 3.000 pessoas, conforme 

recomenda o Ministério da Saúde. 
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5.2 Paisagísticos / Ambientais 

 

5.2.1 Estimativa quantitativa e qualitativa dos resíduos sólidos, líquidos e gasosos 

Resíduos sólidos orgânicos – consiste na geração de resíduos de higiene 

pessoal, estimada em 702 kg/mês (65 pessoas 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. Em 

conformidade com o Padrão de Incomodidade classificado de “Incômodo I”. 

Resíduos sólidos recicláveis – haverá geração principalmente de papéis, papelão 

e plásticos, estimada em 118 kg/mês (65 pessoas X 1,8 kg/mês), os quais também serão 

coletados pelo SAMAE. Fonte:http://www.samaepomerode.com.br/ Menu Institucional => Opção Resíduos 

Sólidos e Censo IBGE 2010. Em conformidade com o Padrão de Incomodidade classificado de 

“Incômodo I”. 

Efluentes gasosos – não haverá geração. 

Efluentes líquidos – os habitantes do empreendimento gerarão efluentes na forma 

de esgotamento sanitário, estimado em 4,55 m³/dia (65 pessoas X 70 litros/dia), que será 

tratado em Fossa Séptica e Filtro Biológico (construídos atendendo as Normas NBR 

vigentes), e destinado ao Rio do Testo. Em conformidade com o Padrão de Incomodidade 

classificado de “Não Incômodo”. 

 

5.2.2 Níveis de ruídos emitidos 

Atualmente o Complexo Industrial SILBENE está inserido na Macrozona Urbana 

de Qualificação - MUQ, mas situado ao longo do Eixo de Serviços (Rua 15 de Novembro), 

cujos limites máximos de emissão de ruídos são mais flexíveis: 65 dB diurno e 50 dB 

noturno.  

O entorno do empreendimento vem sendo ocupado por residências, e 

considerando o ramo de atividade desenvolvido pelas empresas que ocupam o Complexo 

Industrial SILBENE, até o presente momento, não se verificaram problemas de emissão 

de ruídos acima do limite máximo permitido, o que nos leva a crer que, considerando a 

ocupação pretendida para os galpões da ampliação (estoque), as emissões de ruídos 

continuem a atender aos parâmetros definidos para o zoneamento supra mencionado. 
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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 de Testo Central apresenta características semelhantes as da 

cidade de Pomerode, mas com ocupação concentrada em locais pontuais. Ao longo da 

Rodovia SC-421, a paisagem encontra-se consolidada com intensa urbanização devido a 

infraestrutura existente com o desenvolvimento de industrias, comércio e residências. A 

Rua dos Atiradores possui característica residencial, com pouco comércio e com a área 

industrial situada na região Sul do município, próximo à divisa com Blumenau.   

O entorno do Complexo Industrial SILBENE encontra-se com pouca densidade 

demográfica e ocupação pontual. Ocorre a presença de grandes áreas de pastagens e 

residências isoladas.   

O empreendimento não irá influenciar de forma significativa a alteração do cenário 

local. Em virtude da ampliação ocorrer atrás das edificações já existentes no Complexo 

Industrial SILBENE, estará se inserindo em uma paisagem consolidada, formada a partir 

da massa construída da empresa, marcando a continuação deste cenário. O principal 

limitador do terreno é o Rio do Testo e a sua área de preservação permanente (faixa de 

30 m ao longo de suas margens).  
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Figura 35 – Visão do Galpão D edificado, demonstrando a continuidade da paisagem 
industrial já existente no Complexo. 

 
Fonte: Acervo dos autores. 

 
 

5.2.4 Áreas impermeáveis do empreendimento 

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

do Plano Diretor de Pomerode, que trata dos parâmetros urbanísticos para a ocupação do 

solo nas macrozonas, zonas, setores e eixos, para o local de implantação do 

empreendimento é definido como taxa de permeabilidade 20% da área do terreno, 

conforme analisado no item 3.5.1 Zoneamento e Análise dos Parâmetros Urbanísticos. 

Foi possível concluir que, apesar de ser um empreendimento de grande impacto, 

devido as suas dimensões superiores aos das edificações do entorno, o mesmo encontra-

se nos limites permitidos.  

Conforme a Tabela 4, percebe-se que a área total do pavimento térreo com área 

de 6.250,00m², utilizada para o cálculo da taxa de ocupação, encontra-se inferior ao 

permitido (70%) tendo como índice 42,67%. Em relação a taxa de permeabilidade, pode-

se concluir que a área de terreno restante será computada como permeável, ou seja 

8.395,90m² com índice de 57,33% de área permeável. 

É importante ressaltar que esta impermeabilização do terreno altera o escoamento 

natural das águas pluviais, sendo necessário prever um sistema de drenagem pluvial 

eficiente e que não prejudique o lote em questão assim como os lotes vizinhos.  
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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 

O Complexo Industrial SILBENE causa boa expectativa entre a população local. 

Segundo a Sra. Magrit Krueger, moradora da localidade, a organização das empresas na 

forma de condomínio faz com que empresas de setores semelhantes se agrupem, 

otimizando recursos, transporte, etc. Também incrementam a economia pomerodense e 

geram empregos. Para o Sr. Rafl Fischer, morador da localidade, a localização na 

Rodovia SC-421 deve ser incentivada, já que a via facilita o escoamento da produção, 

eliminando transtornos de trânsito, comuns em áreas predominantemente residenciais. 

Classificação do impacto gerado: Positivo 

Duração: Permanente 

Magnitude: Alto 

6.1.2  Alteração do cenário local 

O projeto de implantação do empreendimento encontra-se nos fundos de 

edificações existentes atenuando a interferência na paisagem. Pode-se perceber uma 

continuidade do cenário industrial edificado e que não torna o empreendimento em 

questão uma edificação isolada no cenário local.  

• Classificação do impacto gerado: Negativo 

• Duração: Permanente 

• Magnitude: Baixo 

6.1.3 Dinamização do setor econômico 

Devido à inserção do empreendimento em local com características industriais, 

possibilitando a ampliação da empresa, o mesmo favorece a ocupação de um vazio 

urbano, dotado de infraestrutura, e auxilia na complementação da economia da empresa 

e local, com geração de empregos, impostos e possibilidade de inserção de novas 

indústrias que podem funcionar de apoio para a SILBENE.  

• Classificação do impacto gerado: Positivo 

• Duração: Permanente 

• Magnitude: Alto 
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6.1.4 Uso e ocupação do solo 

A ocupação controlada de áreas antropizadas por atividades humanas com maior 

tecnologia agregada gera inúmeros benefícios ao meio ambiente quando reduz a pressão 

sobre os ecossistemas naturais. Em resumo, tratava-se de uma área consolidada, de 

principal ocupação industrial no terreno em questão, que, após a ampliação do 

empreendimento, passará a gerar emprego e renda para a população. É necessário 

apenas atenção para as condições estabelecidas pela área de preservação permanente 

ao longo do Rio do Testo, sendo necessário a faixa de 30 metros ao longo deste sem 

qualquer tipo de ocupação e salientando a importância da recomposição vegetal.  

• Classificação do impacto gerado: Positivo 

• Duração: Permanente 

• Magnitude: Baixo 

 

6.1.5 Adensamento populacional 

O adensamento populacional se realizado de forma organizada, 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 

 

6.1.6 Valorização imobiliária 

A inserção ou ampliação de edificações industriais geram expectativas de 

desenvolvimento na população, ocasionando aquecimento do setor imobiliário. 

Acreditamos que este fator pode gerar a valorização dos imóveis no entorno do 

empreendimento, principalmente para inserção de novas empresas. 

• Classificação do impacto gerado: Positivo 

• Duração: Permanente 

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

Atualmente o Complexo Industrial SILBENE – constituído por 3 galpões existentes 

– é responsável por uma reduzida parcela do tráfego existente na Rodovia SC-421, 

conforme relatado nos itens anteriores. A geração de tráfego estimada – 22 veículos/dia – 

será um incremento reduzido no tráfego. Vale ressaltar que o acesso ao empreendimento 

se dá através de uma faixa marginal, executada com a devida anuência do DEINFRA, o 

que minimiza ao máximo os conflitos de trânsito. 

• Classificação do impacto gerado: Negativo 

• Duração: Permanente 

• Magnitude: Médio 

 

6.1.8 Deterioração de via pública 

Por se tratar de uma Rodovia Estadual, vale destacar que trata-se de uma via, cuja  

elaboração considera o tráfego de veículos pesados. Os veículos que transita/transitarão 

diariamente nas vias de acesso ao empreendimento, tanto de passeio como caminhões, 

também devem obedecer aos limites de peso estabelecidos pelo Código de Trânsito 

Brasileiro – CTB, assim como a sinalização de trânsito existente no local, sendo que, 

desta forma, a deterioração da via pública ocorrerá dentro dos padrões de regularidade 

previstos nas obras viárias. 

• Classificação do impacto gerado: Negativo 

• Duração: Permanente 

• Magnitude: Baixo 

 

6.1.9 Pressão sobre o sistema público de saúde e educação 

Com a ampliação do empreendimento Complexo Industrial SILBENE, é esperado 

um aumento na demanda de atendimentos nos estabelecimentos de educação e saúde 

da localidade, sendo que os mesmos encontram-se sobrecarregados. 

• Classificação do impacto gerado: Negativo 

• Duração: Permanente 

• Magnitude: Alto 
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6.1.10 Aumento da demanda por abastecimento de água 

A ampliação da Complexo Industrial SILBENE também utilizará a rede de 

fornecimento de água potável do SAMAE, sendo que a Autarquia declarou que possui 

capacidade de atendimento da demanda gerada. 

Vale destacar que a estimativa de consumo é pouco representativa perante o 

consumo da localidade. 

• Classificação do impacto gerado: Negativo 

• Duração: Permanente 

• Magnitude: Baixo 

 

6.1.11 Pressão sobre o fornecimento de energia elétrica 

Todos os equipamentos que a Complexo Industrial SILBENE utilizará no seu 

processo produtivo são alimentados por energia elétrica, sendo que a Concessionária 

declarou que possui condições de atender as demandas geradas pelo empreendimento. 

• Classificação do impacto gerado: Negativo 

• Duração: Permanente 

• Magnitude: Baixo 

 

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

Quanto à coleta dos resíduos sólidos, conforme abordado no item 5.2.1, a mesma 

será realizada pelo SAMAE, sendo que o órgão declarou que possui capacidade de 

atendimento da demanda gerada. 

• Classificação do impacto gerado: Negativo 

• Duração: Permanente 

• Magnitude: Baixo 
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6.2 Paisagísticos/ Ambientais 

 

6.2.1 Erosão de solo 

A edificação dos novos galpões necessita intervenção, embora que mínima, no 

solo, através de compactação e conformação topográfica. Isto ocasiona a redução da 

permeabilidade do solo, possibilitando o surgimento de processos erosivos ao acelerar o 

escoamento das águas superficiais sem qualquer controle (águas das chuvas). 

Visando minimizar possíveis prejuízos ambientais, o Complexo Industrial 

SILBENE projetou um sistema de drenagem, no intuito de controlar o escoamento das 

águas das chuvas, direcionando-a (de forma controlada) para o curso d´água mais 

próximo, o Rio do Testo. 

Vale ressaltar que, embora a área de preservação do Rio do Testo não apresente 

cobertura vegetal de porte florestal, ela está fortemente ocupada por vegetação rasteira 

(gramíneas e ervas), que formam uma barreira para o escoamento das águas superficiais, 

reduzindo assim o carreamento de sedimentos para o leito do Rio. 

•           Classificação do impacto gerado: Negativo 

•           Duração: Permanente 

•           Magnitude: Baixo 

 

6.2.2 Contaminação dos recursos hídricos 

O empreendimento previu em seus projetos técnicos que suas instalações 

sanitárias possuam sistema de tratamento, composto por fossa séptica e filtro biológico.  

Após tratados, os efluentes sanitários serão destinados ao curso d´água mais próximo, 

neste caso, o Rio do Testo, uma vez que a região é desprovida de rede pública de coleta 

de esgoto. 

• Classificação do impacto gerado: Negativo 

• Duração: Permanente 

• Magnitude: Baixo 
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6.2.3 Poluição Atmosférica 

A ampliação do empreendimento Complexo Industrial SILBENE não emitirá 

poluentes atmosféricos de qualquer natureza. 

• Classificação do impacto gerado: Neutro 

• Duração: - 

• Magnitude: - 

6.2.4 Redução do conforto acústico 

Considerando o que foi mencionado no item 5.2.2., acreditamos que não haverá 

propagação de ruídos, em níveis acima do permitido, no entorno do Complexo Industrial. 

• Classificação do impacto gerado: Negativo 

• Duração: Permanente 

• Magnitude: Baixo 

 

6.2.5 Alteração do padrão de insolação e sombreamento do entorno 

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

da ampliação do Complexo Industrial SILBENE, pode-se concluir que haverá pouca 

influência nas edificações vizinhas do entorno imediato.  Este fato é resultado da altura da 

edificação adotada de acordo com a tipologia local. 

• Classificação do impacto gerado: Neutro 

• Duração: - 

• Magnitude: - 

 

6.2.6 Alteração do padrão de ventilação do entorno 

A partir da análise das condições de ventilação do entorno, com a inserção da 

ampliação do Complexo Industrial SILBENE, pode-se concluir que haverá pouca 

influência nas edificações vizinhas localizadas no entorno imediato.  A ventilação nordeste 

e a sudoeste não são bloqueadas no entorno, e as condições são favoráveis para 

equipamentos que possibilitem a ventilação natural para a edificação.  

• Classificação do impacto gerado: Neutro 

• Duração: - 

• Magnitude: - 



SILBENE – Administração e Participações Ltda  
Estudo de Impacto de Vizinhança 

 

- 70 - 

6.2.7 Cobertura Vegetal 

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

Complexo Industrial SILBENE já se encontrava desprovida de vegetação. 

• Classificação do impacto gerado: Neutro 

• Duração: - 

• Magnitude: - 

 

6.2.8 Distúrbios à fauna terrestre 

O desenvolvimento urbano infelizmente impacta o meio-ambiente, quando reduz 

habitat e dispersa a fauna.  

Vale ressaltar que a área destinada à ampliação do Complexo Industrial SILBENE 

encontrava-se fortemente antropizada. Este tipo de local é considerado de passagem pela 

grande maioria dos componentes da fauna, em virtude da dificuldade de formação de 

abrigos e a alta exposição aos predadores.  

Vale lembrar que ao longo das margens do Rio do Testo encontra-se uma mata-

ciliar parcialmente estabelecida, que provavelmente abriga inúmeros exemplares da fauna 

silvestre que circulam pelo entorno do Complexo Industrial SILBENE. 

• Classificação do impacto gerado: Negativo 

• Duração: Temporário 

• Magnitude: Baixo 
 
 
 

7 DISPOSIÇÕES FINAIS 

A seguir apresentamos a Matriz de Impactos, resultado da síntese das análises 

dos impactos identificados e suas respectivas medidas mitigadoras, com a ampliação do 

Complexo Industrial SILBENE. 
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8 MATRIZ DE IMPACTOS 

  



SILBENE ADM. E PART. LTDA Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV)  |  Matriz dos Impactos Gerados

Medida Resultado
Negativo Neutro Positivo Mitigadora Esperado

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

Materiais utilizados (regionais) � � � Temporário Alto ������ ������

Movimentação de terra � Neutro

Geração de resíduos da construção civil � Temporário Baixo �� Destinação para local adequado Neutro

Aumento no fluxo de veículos envolvidos � Temporário Baixo �� Respeito ao CTB Neutro

Potencialidades de danos físicos às estruturas públicas � Temporário Baixo ��

Respeito a sinalização de 

Trânsito, Manutenção Preventiva 

dos Veículos e Impedimento de 

Excesso de Carga

Neutro

IDENTIFICAÇÃO DOS IMPACTOS APÓS A CONCLUSÃO DA OBRA

Sociais/ Econômicos

Expectativa geral da população quanto ao empreendimento � � � Permanente Alto ������ ������

Alteração do cenário local � Permanente Baixo �� Continuidade do cenário industrial Neutro

Dinamização do setor econômico � � � Permanente Alto ������ ������

Uso e ocupação do solo � Permanente Baixo �� ��

Adensamento populacional � Permanente Baixo �� ��

Valorização imobiliária � � Permanente Médio ���� ����

Pressão sobre o sistema viário e de transporte � Permanente Baixo ��
Faixa de Acesso Marginal e de 

Desaceleração
Neutro

Deteriorização de via pública � Permanente Baixo ��
Respeito ao C.T.B., à sinalização 

de trânsito e Impedimento do 

Excesso de Carga

Neutro

Pressão sobre o sistema público de saúde e educação � Permanente Alto ������ Alto ������

Aumento da demanda por abastecimento de água � Permanente Baixo �� Capacidade de Atendimento Neutro

Pressão sobre o fornecimento de energia elétrica � Permanente Baixo �� Capacidade de Atendimento Neutro

Pressão sobre o sistema de coleta e disposição final dos resíduos � Permanente Baixo �� Capacidade de Atendimento Neutro

Paisagísticos/ Ambientais

Erosão de solo � Permanente Baixo ��
Relevo Plano, Sem necessidade 

de Terraplenagem, Drenagem 

Pluvial

Neutro

Contaminação dos recursos hídricos � Permanente Baixo �� Sistema Fossa/Filtro Neutro

Poluição atmosférica � - Neutro

Redução do conforto acústico � Permanente Baixo �� ��

Alteração do padrão de insolação e sombreamento do entorno � - Neutro

Alteração do padrão de ventilação do entorno � - Neutro

Cobertura vegetal � - Neutro

Distúrbios à fauna terrestre � Temporário Baixo ��
Proximidade com a APP do Rio 

do Testo
Neutro

Cláudio Marcos Krueger  |  Engenheiro Civil Legendas: � Baixo impacto � Negativo

Lizziane Mylena Volkmann  |  Arquiteta e Urbanista � � Médio impacto � Neutro

Sandro Lourival Cardoso  |  Engenheiro Florestal � � � Alto impacto � Positivo

�� ��
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9 CONCLUSÃO 

O estudo de impacto de vizinhança da ampliação do Complexo Industrial 

SILBENE, 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.  

Trata-se da ampliação do complexo industrial que atualmente contempla 3 

galpões industriais em funcionamento. Sua ampliação – 2 novos galpões – ocorre nos 

fundos dos galpões existentes, sendo que o acesso será feito através da via marginal 

implantada.  

Devido a sua localização e porte, a ampliação do Complexo Industrial SILBENE 

irá fortificar o cenário industrial local com aumento da geração de empregos e 

consequente geração de renda.  A sua localização às margens da Rodovia SC-421, 

responsável pelo grande fluxo intermunicipal e interestadual de cargas e pessoas da 

região, contribui para a retirada de veículos pesados no centro da cidade e de áreas 

residenciais. 

Apesar de haver impactos ambientais, considerados negativos, mas de baixa 

magnitude, é importante a implantação das medidas mitigadoras, como estações de 

tratamento, para reduzir os impactos causados e não ocasionar novos problemas. 

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

urbanos definidos para sua área de inserção, o COMPLEXO INDUSTRIAL SILBENE irá 

ao encontro 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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11 ANEXOS 
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11.1 Cartão do CNPJ do Empreendedor 
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11.2 Procuração para Representação do Empreendedor 
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11.3 Certidão do Imóvel 
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11.4 Alvará de Construção e Habite-se do Galpão A 
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11.5 Alvará de Construção e Habite-se do Galpão B 
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11.6 Alvará de Construção e Habite-se do Galpão C 
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11.7 Consulta de Viabilidade do Galpão D 
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11.8 Notificação do Galpão D 
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11.9 Autorização do DEINFRA para melhoria do Acesso ao Complexo Industrial 
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11.10 Projeto Arquitetônico da Ampliação 
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11.11 Manifestação do SAMAE 
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11.12 Manifestação da CELESC 
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11.13 Manifestação da EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO  
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11.14 Manifestação da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CEIM)  
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11.15 Manifestação da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EEBM)  
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11.16 Manifestação da SECRETARIA DE SAÚDE 
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11.17 Manifestação da SECRETARIA DE OBRAS  
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11.18 Manifestação da SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 
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11.19 Manifestação da GERÊNCIA DE TRÂNSITO 
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11.20 Manifestação da Defesa Civil 
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11.21 Registros/Anotações de Responsabilidade Técnica dos Profissionais 

 


