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1. APRESENTAÇÃO 

 

O presente Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV foi elaborado em conformidade com a Lei Federal 

nº 10.257/2001, denominada Estatuto da Cidade, que estabelece as diretrizes para os Planos Diretores 

Municipais, a fim de minimizar os impactos gerados pela implantação e operação de empreendimentos 

considerados potencialmente causadores de poluição/degradação ambiental, e de sobrecarga na 

infraestrutura urbana. 

O Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV da SUPREMO  CIMENTO tem como objetivo atender a 

legislação ambiental vigente, em especial, o Plano Diretor Participativo de Pomerode – Lei 

Complementar nº 162/2008, visando a obtenção do Alvará de Construção junto a Secretaria de 

Planejamento da Prefeitura Municipal de Pomerode, para regularização das obras de ampliação da 

unidade situada no bairro Testo Central, Município de Pomerode – Santa Catarina. 

  



 

 

P
á

g
in

a
  1

1
 

2. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

 

 

 

 

 

 

Razão Social: Supremo Cimentos S.A 

Nome Fantasia: Supremo Cimento 

CNPJ: 05.798.883/0001-40 

Endereço: Rua dos Atiradores, nº 10.809 

Bairro Testo Central, CEP 89.107-000 

Município de Pomerode – Santa Catarina 

Tel.: (47) 3242.2128 

 

 

 
Figura 1. Imagem aérea da unidade de Pomerode/SC da Supremo Cimentos. 

 

A atividade de fabricação de cimento (Cód. 10.50.00) é desenvolvida desde 2004 na unidade de 

Pomerode/SC da SUPREMO CIMENTO que possui uma área edificada de 9.169,00m², estando 

devidamente licenciada junto a Fundação do Meio Ambiente – FATMA, conforme processo de 

licenciamento ambiental nº IND/01236/CVI e LAO nº 8474/2012, apresentada em anexo. 
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3. IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO ESTUDO 

 

 

 

 

Razão Social: Atlântica Ambiental Ltda 

CNPJ: 08.077.008/0001-68 

Endereço: Rua 110, esq. Rua 110A, nº 116 

Centro, CEP 88220-000 

Município de Itapema - Santa Catarina - Brasil 

Tel.: (47) 3366.4561 :: (47) 9931.6242 

E-mail: contato@atlanticaambiental.com.br 

 

 

Juliano Roberto Pavan 

Engenheiro Ambiental 
Coordenação e Elaboração do EIV 

CPF nº 027.902.999-35 

CREA nº 082.956-9 

CTF IBAMA nº 24.369 

 

 

  

Andreza Abdalla 

Geográfa 
CPF nº 040.548.359-70 

CREA nº 081.762-7 

 Herivelto Ullrich 

Engenheiro Agrônomo 
CPF nº 301.686.350-20 

CREA nº 058.846-0 

CTF IBAMA nº 310.066 

   

 
Barbara Fratini da Silva 

Acadêmica de Engenharia Florestal 
CPF nº 067.181.289-02 

 

 Charles Michelon Baldin 

Acadêmico de Engenharia 
Ambiental 

CPF nº 018.715.960-25 
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4. CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

 
A caracterização do empreendimento SUPREMO CIMENTO contempla a descrição da localização 

geográfica, do imóvel onde se encontra implantado, assim como, do processo produtivo, visando gerar 

subsídios para a avaliação dos impactos de vizinhança e descrição das respectivas medidas mitigadoras a 

serem desenvolvidas durante a execução das obras de ampliação. 

 

4.1. Localização Geográfica 

 

O empreendimento SUPREMO CIMENTO está localizado na Rua dos Atiradores, Município de 

Pomerode - Estado de Santa Catarina, na região do médio vale do Itajaí, mais especificamente nas 

coordenadas geográficas 26°49’07.53” de latitude sul e 49°09’27.34” de longitude oeste, conforme 

apresentado no croqui de localização abaixo.  

 

 
Figura 2. Croqui de localização geográfica do empreendimento “SUPREMO CIMENTO”. 
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4.2. Acessos Viários 

 

O acesso viário ao imóvel onde o empreendimento está implantado se dá preferencialmente pela 

Rodovia SC-421, também denominada Rua 15 de Novembro que cruza todo o perímetro urbano de 

Pomerode, sendo a principal ligação entre o centro urbano e os municípios vizinhos, dentre os quais se 

destacam ao sul, Blumenau e Indaial. 

Após trafegar pela SC-421, o acesso ao imóvel se dá pela Rua dos Atiradores, que na localidade do 

empreendimento é classificada segundo o mapa de acessos viários do Plano Diretor de Pomerode como 

via coletora, conforme apresentado na figura abaixo. 

Ainda, segundo o Plano Diretor de Pomerode, em especial o perfil de vias, as vias coletoras do 

Município de Pomerode (figura 3), devem possuir largura de 11,00 metros sem contar os passeios, 

sendo no geral, vias de mão-dupla. 

 

 
Figura 3. Mapa de acessos viários, segundo o Plano Diretor – Lei Complementar nº 162/08, evidenciando a localização do 

empreendimento e a classificação do acesso como via coletora. 

 
  



Figura 4. Perfil da via onde o empreendimento está situado, segundo a Lei Complementar nº 162/08. 

 

4.3. Descrição do Imóvel 

 

O empreendimento está implantado em dois imóveis sendo um com 

nº 10.861 de 24 de novembro de 2006 e o outro com 105.002,81m², conforme matricula nº 8720 de 02 

de fevereiro de 2000, ambas registradas no 

totalizando uma área ocupada de 291.846,00m², conforme croqui de localização apresentado abaixo.

 

Figura 5. Croqui de localização das matriculas dos imóveis ocupados pelo empreendimento.

. Perfil da via onde o empreendimento está situado, segundo a Lei Complementar nº 162/08. 

ado em dois imóveis sendo um com 186.843,19m² conforme matricula 

nº 10.861 de 24 de novembro de 2006 e o outro com 105.002,81m², conforme matricula nº 8720 de 02 

de fevereiro de 2000, ambas registradas no cartório de registro de imóveis da coma

totalizando uma área ocupada de 291.846,00m², conforme croqui de localização apresentado abaixo.

. Croqui de localização das matriculas dos imóveis ocupados pelo empreendimento.
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. Perfil da via onde o empreendimento está situado, segundo a Lei Complementar nº 162/08.  

186.843,19m² conforme matricula 

nº 10.861 de 24 de novembro de 2006 e o outro com 105.002,81m², conforme matricula nº 8720 de 02 

is da comarca de Pomerode, 

totalizando uma área ocupada de 291.846,00m², conforme croqui de localização apresentado abaixo. 

 
. Croqui de localização das matriculas dos imóveis ocupados pelo empreendimento. 
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Quanto ao zoneamento territorial urbano do Município de Pomerode, de acordo com o Plano Diretor 

– Lei Complementar nº 162/2008, os 02 (dois) imóveis ocupados pelo empreendimento estão situados 

dentro dos limites da Macrozona Urbana de Indústria e Serviços - MUIS (Figura 6), e conforme o artigo 

30º, apresenta as seguintes características: I - Baixo adensamento populacional e predominância de áreas 

livres adequadas para instalação de empreendimentos de grande porte e potencialmente impactantes. 

Ainda, de acordo com o artigo 31º, a Macrozona Urbana de Indústrias e Serviços tem como objetivos 

mínimos orientar as políticas públicas no sentido de: I - Melhorar as condições de infraestrutura para 

atender às demandas de instalação de empreendimentos de grande porte; II - Receber indústrias e 

serviços de alto impacto, que em outras áreas poderiam conflitar com diferentes usos, como o 

habitacional; e III - Promover o desenvolvimento econômico do município, atraindo indústrias, 

oferecendo maior atenção àquelas que produzam menos impacto ambiental, bem como gerem emprego 

e renda para a população. 

 

 
Figura 6. Zoneamento territorial urbano do Município de Pomerode, evidenciando a localização do empreendimento e a 

macrozona urbana de indústria e serviços.  
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4.4. Descrição do Processo Produtivo 

 
O processo produtivo de fabricação de cimento realizado na unidade de Pomerode/SC é composto por 

uma série de etapas que incluem desde a extração de calcário, moagem de mistura crua, de 

combustíveis, clinquerização, dosagem de produtos químicos, seleção, moagem de cimento e 

armazenamento, conforme detalhado no fluxograma apresentado abaixo (Figura 7).  

 

 
Figura 7. Fluxograma do processo de fabricação de cimento na unidade de Pomerode/SC. 
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4.4.1. Recebimento e Estocagem das Matérias Primas 

 

As matérias primas são extraídas das jazidas pelo processo de mineração a céu aberto no Município de 

Adrianópolis/PR, as quais são a argila e o calcário. Estas matérias devidamente britadas são 

transportadas por caminhões por aproximadamente 350 km, até o ponto de descarregamento situado 

dentro da unidade produtiva de Pomerode/SC, objeto deste estudo. 

 

 
Figura 8. Matérias-primas utilizadas no processo de fabricação de cimento. 

 

4.4.2. Moagem da Matéria Prima 

 

O calcário, a argila e o minério de ferro são extraídos de forma dosada das moegas de abastecimento por 

meio de correias dosadoras e conduzidos ao moinho de cru através de transportadores de correia. O 

moinho de cru, tubular, de bolas, tem a função de simultaneamente moer e secar a matéria-prima 

(calcário + argila + minério de ferro + areia de fundição) utilizando os gases quentes do forno.  

A matéria-prima é alimentada no moinho, onde ocorre a redução do tamanho das partículas por 

impacto com os corpos moedores, até se tornar um pó muito fino. O fluxo ascendente dos gases quente 

arrasta o material moído para um separador dinâmico interligado ao moinho, o qual tem a função de 

classificar as partículas separando o produto final (farinha crua) do material que deve retornar ao 

moinho. 
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A farinha crua é conduzida por dutos até o silo de homogeneização por meio de calhas pneumáticas. Os 

gases contendo ainda uma pequena parcela de farinha crua são conduzidos por um exaustor ao filtro de 

mangas. 

 
Foto 1. Vista frontal da etapa de moagem da matéria-prima. 

 
Toda a poeira gerada ao longo do processo de moagem de cru é eliminada com exaustores e filtros de 

mangas do tipo pulse Jet de funcionamento automático, retornando o material coletado ao processo 

produtivo. Os filtros de mangas desta área são para poeiras fugitivas nas transferências de correias 

transportadoras, para despoeiramento de regueiras transportadoras ou calhas fluidoras tipo air slide, 

despoeiramento de elevadores de canecas. 

 

4.4.3. Homogeneização e Dosagem da Farinha Crua 

 
O silo, construído em concreto armado, tem a função de armazenar e homogeneizar a farinha crua. A 

farinha crua é alimentada ao Silo por calha fluidora pneumática e é extraída através da injeção de ar, em 

calhas de fluidização instaladas no fundo do silo, alimentadas por sopradores de êmbolos rotativos.  

A farinha crua é extraída do silo de homogeneização por 4 bocais existentes no fundo do mesmo e 

conduzido por calhas pneumáticas a um elevador de caçambas, ao silo de dosagem de farinha, onde é 

extraída através da uma rosca dosadora para um elevador de caçambas que alimenta o forno para se 

iniciar o processo de cozimento. 
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Foto 2. Vista frontal do Silo de Farinha. 

 

Toda a poeira gerada ao longo do processo de Homogeneização e dosagem de farinha crua é eliminada 

com exaustores e filtros de mangas do tipo pulse Jet de funcionamento automático, retornando o 

material coletado ao processo produtivo.  

Os filtros de mangas desta área são para despoeiramento de poeiras fugitivas de elevadores de canecas, 

para despoeiramento de roscas transportadoras helicoidais, despoeiramento de regueiras 

transportadoras tipo air slide. 

 

4.4.4. Calcinação e Clinquerização 

 
A capacidade de produção de clínquer é de 18.000 ton/mês. O tipo de forno de calcinação ILC em 

linha oferece uma configuração confiável e um alto grau de flexibilidade, além de oferecer uma 

vantagem adicional de custos relativamente baixos com refratários devido à baixa carga térmica do forno 

e consequentemente a uma situação estável na operação do forno. 
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O principal objetivo deste Calcinador é assegurar uma correta e constante calcinação. Como a farinha 

crua é introduzida tangencialmente no Calcinador, o seu centro é relativamente livre de farinha crua, 

criando-se uma zona de alta temperatura, que é uma das mais importantes condições para assegurar 

uma boa combustão de combustível de baixa volatilidade. 

A combustão, de duas etapas, começa na parte de tiragem do Calcinador, onde a parte principal da 

farinha crua é introduzida. A temperatura de combustão é controlada para atingir um nível ótimo de 

combustão. 

A combustão e a calcinação são completadas no corpo do Calcinador, onde a farinha restante é 

adicionada. O queimador principal do forno e o do Calcinador é projetado tanto para óleo quanto para 

coque de petróleo ou carvão. 

Os gases de saída do pré-aquecedor são conduzidos ao misturador de Gases por meio de um exaustor, 

onde parte dos gases é aproveitada para secagem da matéria prima na moagem de cru e parte para 

secagem dos combustíveis na moagem de carvão. Os gases restantes do forno juntam-se com os gases 

que retornam da moagem de cru e seguem para o filtro de mangas. Os gases restantes do forno juntam-

se com os gases que retornam da moagem de cru e seguem para o filtro de mangas. 

No processo de resfriamento utilizado não existe excesso de ar, bem como não se utiliza britador de 

clinquer, pois a fração mais grossa do clinquer sofre um processo de redução por impacto. O clinquer 

esfriado é conduzido por um transportador de arraste metálico até o elevador de caçambas que leva ao 

Silo de Clinquer. 

 

  
Foto 3. Vista frontal do forno rotativo. 
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Foto 4 (A e B). Vistas frontais, da torre de ciclones à esquerda, e do calcinador à direita. 

 

Toda a poeira gerada ao longo do processo de calcinação e clinquerização é eliminada com exaustores e 

o filtro de mangas do tipo pulse Jet de funcionamento automático retornando todo o material ao 

processo produtivo. 

Os filtros de mangas desta área são para despoeiramento de poeiras fugitivas de elevadores de canecas, 

para despoeiramento dos transportadores de arraste. Os analisadores de gases da área de calcinação e de 

clinquerização controlam todo o processo fabril de forma on line e automática e estabilizando a 

operação fabril em todos os aspectos de processo, mantendo-as dentro dos níveis estipulados por lei. 

 

4.4.5. Tratamento dos Gases 

 

Uma parcela dos gases do forno e do resfriador de clinquer é aproveitada como fonte de energia térmica 

nos processos de moagem de cru e de moagem de petrocoque/carvão.  O pó seco coletado no Filtro de 

Mangas é conduzido ao Silo de Homogeneização de farinha crua, ou ao processo de calcinação, por 

meio de roscas helicoidais. Toda poeira gerada ao longo do processo de tratamento de gases é eliminada 

com o Filtro de Mangas. 
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4.4.6. Silo de Clínquer 

 
O clinquer que vem do Resfriador é conduzido por um transportador de arraste até o elevador de 

caçambas que leva ao silo de clinquer. Deste silo o clinquer é extraído para alimentar as moagens de 

cimento. 

 

 
Foto 3. Vista frontal do silo de clinquer. 

 
Toda a poeira gerada ao longo do processo de estocagem de clinquer é eliminada com exaustores e filtro 

de mangas do tipo pulse Jet de funcionamento automático, retornando o material coletado ao processo 

produtivo.  

Os filtros de mangas desta área são para despoeiramento de poeiras fugitivas de elevadores de canecas, 

para despoeiramento de roscas transportadoras helicoidais, despoeiramento de regueiras 

transportadoras tipo air slide. 
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4.4.7. Moagem de Coque / Carvão 

 
O coque de petróleo (petrocoque) é o principal combustível do forno, tendo como opções o carvão 

(mineral e/ou vegetal) e o óleo combustível. Em condições normais o forno opera com 100% de 

petrocoque ou com uma mistura de petrocoque e carvão. 

O óleo combustível é usado apenas na fase de aquecimento do forno ou em caso de indisponibilidade 

do petrocoque/carvão moído. Tendo em vista, que o petrocoque e os carvão são adquiridos em 

pedaços, a fábrica dispõe de uma instalação para moer numa finura adequada à utilização no forno de 

cimento (tanto no maçarico principal quanto na torre de pré-calcinação). O petrocoque/carvão em 

pedaços são estocados em um galpão coberto. 

O processo de moagem do combustível (petrocoque/carvão) inicia-se com a sua retomada do galpão de 

estocagem, por meio de máquina pá carregadeira que abastece as moegas de alimentação do moinho. 

O combustível em pedaços é retirado das moegas de alimentação do moinho, através de um dosador 

tipo esteira, e conduzido por transportadores de correia para o moinho de petrocoque/carvão. 

O moinho de petrocoque/carvão, tipo de bolas, é um tubo cilíndrico dividido em duas câmaras de 

moagem, cada um contendo corpos moedores (esferas de aço de vários tamanhos). O choque e o atrito 

entre os corpos moedores e as matérias-primas no interior das câmaras, em decorrência do movimento 

de giro do moinho, resulta na pulverização do material, ou seja, na obtenção do produto final 

(combustível em pó). 

O moinho de petrocoque/carvão é provido de 2 bocais de entrada (1 para materiais e 1 para gases 

quentes) e de 1 bocal de saída. O bocal de entrada de materiais é utilizado para alimentar tanto o 

material novo entrando pela primeira vez no processo de moagem quanto às partículas grossas do 

material que já passou pelas câmaras de moagem, porém que ainda não atingiu o tamanho requerido. 

Os gases quentes provenientes do Pré-aquecedor do Forno, são utilizados tanto para realizar a secagem 

do material, visto o mesmo conter umidade, quanto para fazer o arraste das partículas moídas até o 

separador dinâmico.  

Os gases juntamente com o material moído (partículas finas + partículas grossas) que saem do moinho 

são conduzidos através de tubulação ao separador dinâmico, onde as partículas moídas são classificadas. 
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Foto 4. Vista frontal do moedor de carvão/coque. 

 
As partículas finas (produto final ou combustível em pó) são enviadas ao filtro de mangas e as partículas 

grossas (produto semi-acabado) retornam ao processo para nova 

passagem pelo moinho. 

No filtro de mangas as partículas finas são separadas dos gases e conduzidas através de transportador de 

rosca helicoidal para o silo de armazenagem de petrocoque/carvão moído, ao passo que os gases isentos 

de partículas são liberados para a atmosfera. O silo de armazenagem de petrocoque/carvão moído é 

provido de células de carga, para o controle do enchimento e da extração, e por bocais de injeção de ar 

comprimido, na região de saída, para facilitar a extração. 

O petrocoque/carvão moído é extraído do silo de armazenagem por válvula rotativa que alimenta o silo 

de dosagem, de onde é extraído e enviado aos pontos de consumo (maçarico principal do forno e torre 

de pré-calcinação) por sistema de transporte pneumático, sendo o ar de transporte gerado por 

sopradores de êmbolos rotativos. 

Toda a poeira gerada ao longo do processo de moagem e dosagem de combustível sólido é eliminada 

com exaustores e filtro de mangas do tipo pulse Jet de funcionamento automático, retornando o 

material coletado ao processo produtivo. 

Os filtros de mangas desta área são para despoeiramento de poeiras fugitivas de pó de coque, para 

despoeiramento de roscas transportadoras helicoidais, despoeiramento de transportadores de correia. 
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Pelo fato do combustível pulverizado ser explosivo, a instalação é provida de válvulas de alívio de 

explosão, a partir da saída do separador dinâmico até o silo de armazenagem. 

 

4.4.8. Moagem de Cimento 

 
A capacidade de produção de cimento é de 36.000 ton/mês. O clinquer é o principal componente dos 

cimentos produzidos na Moagem, tendo na formulação adições de gesso, Filler carbonático e materiais 

pozolânicos, sendo que todos os produtos são armazenados em silos e depósitos cobertos. 

A moagem de cimento opera com produção de cimento tipo CP II Z 32 e CP IV 32 RS. Tendo em 

vista, que o clinquer e os demais componentes são granulados, a fábrica dispõe de uma instalação para 

moer numa finura adequada. O moinho de Cimento, tipo de bolas, é um tubo cilíndrico dividido em 

duas câmaras de moagem, cada um contendo corpos moedores (esferas de aço de vários tamanhos). 

O choque e o atrito entre os corpos moedores e as matérias-primas no interior das câmaras, em 

decorrência do movimento de giro do moinho, resulta na pulverização do material, ou seja, na obtenção 

do produto final (cimento em pó). O moinho de Cimento é provido de 1 bocal de entrada e de 1 bocal 

de saída. 

 

 
Foto 5. Vista frontal do moinho de cimento 

 

O bocal de entrada de materiais é utilizado para alimentar tanto o material novo entrando pela primeira 

vez no processo de moagem quanto às partículas grossas do material que já passou pelas câmaras de 

moagem, porém que ainda não atingiu o tamanho requerido.  
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Os gases juntamente com o material moído (partículas finas + partículas grossas) que saem do moinho 

são conduzidos através de calhas fluidoras e elevador de caçambas ao separador dinâmico, onde as 

partículas moídas são classificadas. As partículas finas (produto final cimento) são enviadas ao filtro de 

mangas e as partículas grossas (produto semi-acabado) retornam ao processo para nova passagem pelo 

moinho. 

No filtro de mangas as partículas finas são separadas dos gases e conduzidas através de transportador de 

rosca helicoidal e elevador de caçambas para o silo de armazenagem de cimento, ao passo que os gases 

isentos de partículas são liberados para a atmosfera. Toda a poeira gerada ao longo do processo de 

moagem e dosagem de cimento é eliminada com exaustores e filtro de mangas do tipo pulse Jet de 

funcionamento automático, retornando o material coletado ao processo produtivo.  

 

4.4.9. Ensacamento e Expedição 
 

O sistema de ensacamento é composto por um sistema de extração dos silos, após o qual o cimento é 

transportado até o pré-silo da ensacadeira. A máquina de ensaque possui 6 (seis) bicos de enchimento, 

com capacidade para 300 sacos/hora cada um, totalizando 1.800 (mil e oitocentos) sacos por hora. Os 

sacos de papel são aplicados automaticamente. 

 

 
Foto 6. Vista parcial do pátio de armazenagem dos sacos de cimentos prontos. 

 

O carregamento de caminhões pode ser feito através de paletes, cujas camadas são montadas 

automaticamente, ou manualmente quando tratar-se de caminhões do tipo furgão, ou ainda através da 
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retirada de paletes por dispositivo empurrador, quando tratar-se de clientes que não operam com este 

tipo de modal. O conjunto de ensacamento é da marca Haver Boecker e o conjunto de paletização é 

fornecido pela empresa Beumer.  

 

       
Foto 7 (A e B). Atividade de carregamento de cimento ensacado, à esquerda, e a granel nos silos de cimento, à direita. 

 

Toda a poeira gerada ao longo do processo de ensacamento de cimento é eliminada com exaustores e 

filtro de mangas do tipo pulse Jet de funcionamento automático. 

 

4.5. Produtos Comercializados  

 
Os produtos da Supremo Cimento (Figura 9) encontram-se certificados conforme as Normas Brasileiras, 

e são submetidos a permanente controle de qualidade, desde o momento de produção até chegar ao 

consumidor, recorrendo às melhores tecnologias disponíveis. 

Dentre os produtos fabricados na unidade de Pomerode/SC destacam-se:  

 

� Cimento Portland Composto (CP II-Z-32): O CP II-Z-32 SUPREMO é um cimento 

formulado de acordo com as recomendações técnicas da NBR 11578:1991.Tem em sua 

composição a adição de material pozolânico. Disponível em embalagens de 50 kg e a granel, 

é indicado para a produção de concretos e argamassas e para aplicações em todas as etapas 

da obra, o que resulta em um produto versátil e de fácil utilização; 
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� Cimento Portland Pozolânico (CP IV-32 RS): O CP IV-32 RS SUPREMO é um cimento 

formulado de acordo com as recomendações técnicas da NBR 5736:1991. Possui baixo 

calor de hidratação, o que resulta em um produto ideal para aplicações em grandes volumes 

de concreto, minimizando o risco de fissuração e tornando o concreto menos poroso e 

impermeável. Sua resistência a sulfatos proporciona maior durabilidade à estrutura. É o 

produto recomendado para ser utilizado em ambientes quimicamente agressivos. 

� Cimento Portland de Alta Resistência Inicial (CP V-ARI): O CP V-ARI SUPREMO 

supera os requisitos da Norma Brasileira e é o cimento ideal para ser utilizado na produção 

de artefatos de concreto e aplicações especiais. Sua resistência inicial elevada e o menor 

tempo de pega possibilitam maior produtividade e racionalização no uso das formas.  

� Cimento Portland Estrutural Branco (CPB-40): O CPB-40 SUPREMO é o cimento ideal 

para ser utilizado na produção de argamassas colantes e rejuntamentos especiais. É indicado 

também para a confecção de artefatos de concreto e concreto estrutural. Possui elevada 

brancura e alta resistência inicial e final. 

 

 
Figura 9. Produtos fabricados na unidade de Pomerode/SC da Supremo Cimento. 

 

Mensalmente são produzidos pela unidade de Pomerode 36.000 toneladas de cimento e 18.000 

toneladas de clinquer, que totalizam 432.000 toneladas/ano de cimento e 216.000 toneladas/ano de 

clinquer, sendo consumidos aproximadamente 172.800 toneladas/ano de coque de petróleo e 460.800 

toneladas de carvão mineral. 
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A produção anual da indústria é de aproximadamente 350.000 toneladas de cimento que, além de 

Santa Catarina, destinam-se ao mercado do Rio Grande do Sul, Paraná e São Paulo.  

Entre as maiores consumidores destacam-se os municípios de: no Estado do Paraná, Curitiba com 

4,74%, Londrina 1,02%, Umuarama 0,85%, Pato Branco 0,82%, Apucarana 0,73% e Dois Vizinhos 

0,71%; no Estado de Santa Catarina, Blumenau 5,45%, Gaspar 3,21%, Pouso Redondo 2,22%, 

Brusque 2,12%, Biguaçu 2,00% e Florianópolis 1,76%; no Estado do Rio Grande do Sul, Passo Fundo 

6,34%, Caçapava Do Sul 2,48%, Caxias Do Sul 1,71%, Ijui 1,63%, Gramado 1,35% e Vacaria 1,31% e 

no Estado de São Paulo (capital) com 0,10%. 

Essa produção ocasiona o tráfego de 130 veículos por dia, entre fornecedores, consumidores e outras 

demandas como, por exemplo, coleta e transporte dos resíduos gerados. As fotos abaixo ilustram alguns 

dos caminhões que circulam nas vias de acesso ao empreendimento. 

 

    
Foto 8 (A e B). Caminhão da Supremo Cimento, a esquerda) e terceirizados, a direita, no estacionamento externo da 

empresa 

 

4.6. Instalações e infraestruturas da indústria 

 

A empresa dispõe de aproximadamente 10 edificações, tais como: o prédio administrativo, prédio que 

contém o refeitório e setor comercial, galpões, central de resíduos, guarita, ambulatório, entre outros.  

De acordo com as informações obtidas pela empresa, atualmente está em andamento o processo de 

ampliação de algumas benfeitorias e construção de novas. No total somam 15,61% do terreno da 

indústria é impermeável (não considerando as futuras obras) e 84,39% é permeável. 
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4.7. Obras de Ampliação Realizadas 

 

O objetivo deste estudo de impacto de vizinhança é obter junto a Prefeitura Municipal 

de Pomerode, o alvará de construção para regularização das obras de ampliação já 

realizadas na unidade da Supremo Cimento. 

Durante a vistoria realizada em toda a unidade de Pomerode, foram identificadas e 

registradas mediante levantamento fotográfico, apresentado a seguir, as obras de construção 

civil realizadas, compreendidas por: 

 

� Ampliação da Área Administrativa (Realizada); 

� Implantação da Área de Refeitório e Centro de Treinamento/Comercial (Realizada); 

� Implantação da Central de Resíduos Sólidos (Realizada); 

� Implantação da Estação de Tratamento de Efluentes Sanitários e Industriais 

(Realizada); 

� Implantação da Portaria e Ambulatório (Realizada);  

� Implantação do Almoxarifado e Oficina (Realizada); 

� Implantação do Galpão de Armazenamento de Matérias-Primas (Realizada); e 

� Implantação da Casa dos Motoristas (Realizada). 

 

 
Foto 11. Vista frontal da área administrativa existente, a ser ampliada após a obtenção do alvará de construção, 

evidenciando o estacionamento interno de veículos de passeio. 
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Foto 10. Vista lateral da área administrativa existente, a ser ampliada após a obtenção do alvará de construção. 

 

 
Foto 11. Vista frontal da Central de Resíduos Sólidos implantada, a ser regularizada com a obtenção do alvará de 

construção.  

 
Foto 12.  Vista lateral do Refeitório e Centro de Treinamento/Comercial, a ser regularizada com a obtenção do alvará de 

construção.  
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Foto 13. Vista frontal da Estação de Tratamento de Efluentes Sanitários e Industriais implantada, a ser regularizada com a 

obtenção do alvará de construção. 

 

 
Foto 14. Vista frontal da Guarita, a direita, e do Ambulatório, a esquerda, ambos já implantados, a serem regularizadas com 

a obtenção do alvará de construção. 

 
Foto 15. Vista frontal do Galpão de Armazenamento de Matéria-prima implantado, a ser regularizado com a obtenção do 

alvará de construção. 
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 A relação detalhada das obras de ampliação já realizadas, assim como, as respectivas 

datas de início e término, além dos respectivos números de funcionários necessários, 

encontram-se apresentadas na tabela 1 abaixo. 

 
Tabela 1. Relação de obras de ampliação realizadas, com as respectivas datas de início e término. 

Obras Realizadas Início Término 
Nº de 

Funcionários 
Área (m²) 

Dimensões Volumetria 

Prédio 

Refeitório/Comercial 
29/06/2012 10/07/2012 10 376,97m² 

16,75 x 11,65m 7,65m 

E T E 
03/01/2011 15/02/2011 3 208,69m² 

25,30 x 5,30m 3,40m 

Galpão de Matéria 

Prima 02 
20/06/2012 30/10/2012 10 1.925m² 

55,40 x 34,65m 12,00m 

Central de Resíduos 
27/08/2012 28/09/2012 3 89,18m² 

15,99 x 6,14m 4,90m 

Guarita 
29/06/2012 30/08/2012 2 10,05m² 

2,29 x 4,39m 3,74m 

Ambulatório 
16/09/2013 12/12/2013 2 65,88m² 

12,20 x 5,40m 3,40m 

Almoxarifado e 

Oficina 
30/09/2009 26/11/2012 6 484,00m² 

12,10 x 40,00m 8,80m 

Ampliação Prédio 

Administrativo 
14/10/2013 24/01/2014 6 156,02m² 

5,15 x 11,65m 6,70m 

Casa dos Motoristas 
18/11/2013 21/03/2014 6 111,65m² 

13,87 x 12,28m 3,93m 

 

As obras de ampliação demandarão um contingente pequeno de trabalhadores, no 

geral de baixa qualificação, em comparação com necessário para a operacionalização das 

atividades produtivas da empresa, no total 218 funcionários com diferentes níveis de 

qualificação profissional (tabela 2). 

Tabela 2 - Relação do número de funcionários por grau de instrução. 

Grau de Instrução Nº Colaboradores 

4ª Série Incompleta 3 

4ª Série Completa 3 

5ª a 8ª Série Incompleta 5 

1º Grau Completo 24 

2º Grau Incompleto 12 

2º Grau Completo 66 

Superior Incompleto 24 

Superior Completo 64 

Pós-Graduação 17 

Total 218 
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Os funcionários das obras de ampliação trabalham em regime de 8 horas (período diurno) enquanto 

que nas atividades produtivas, atuam 24 horas por dia, 07 dias por semana, revezando em três turnos 

por dia. 

A relação dos municípios de residência dos trabalhadores é centralizada na região, destacando-se os 

cinco municípios mais significativos: Pomerode (53,74%), Blumenau (27,10%) Timbó (4,67%), Indaial 

(2,34%) Gaspar (0,93%). Não foi possível obter para este estudo a naturalidade desta mão de obra, visto 

que a empresa não possui esta informação no banco de dados.  

Devido ao grande número de funcionários provenientes de outras regiões e estados, a empresa 

disponibiliza uma casa/república com capacidade para aproximadamente 10 funcionários. O tempo de 

estadia é muito variado, dependendo exclusivamente do período de contratação, sendo que após o 

período de experiência, muitos funcionários se instalam em residências no próprio bairro Testo 

Central. 

Os funcionários se deslocam ou por condução própria (carro, motocicleta ou bicicleta), ou de ônibus, 

pela linha Blumenau/Pomerode - Pomerode/Blumenau via Rodovia SC-421; aos domingos a empresa 

disponibiliza uma van para os folguistas. 

Entre as infraestruturas oferecidas aos funcionários aponta-se o refeitório existente na empresa que 

serve três refeições (almoço, janta e ceia), e algumas possibilidades de lazer para os funcionários, por 

meio de uma trilha ecológica instalada na área de APP, além de alguns bancos e espaços para 

convivência. 

 

4.8. Resíduos Gerados 

 

As atividades operacionais (industrial e administrativa) da empresa resultam na geração de vários tipos 

de resíduos, que demandam procedimentos distintos de acondicionamento e armazenamento de acordo 

com cada classe de resíduo produzido. 

Para o gerenciamento dos resíduos sólidos a empresa possui um espaço específico para este fim, dotado 

de cobertura, piso impermeabilizado e baias divididas por classe,  além de utilizar algumas caçambas 

metálicas, conforme apresentado na fotos abaixo. 
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Foto 16 (A e B). Caçambas metálicas e baias para segregação, acondicionamento e armazenamento dos resíduos gerados na 

empresa. 

 
Os resíduos gerados na empresa são classificados segundo a norma técnica da ABNT como Classe I , IIa 

e IIb. Os resíduos Classe I, considerados perigosos incluem: embalagens plásticas contaminadas, 

lâmpadas fluorescentes, óleo lubrificante, pilhas, bateria, entre outros, sendo destinados ao aterro 

industrial da empresa Momento Engenharia, de Blumenau e Tamborsul, de Araquari. 

Os resíduos, Classe II, como: eletrônicos, entulho, fios, cobres, lodo, madeira, papel, plástico, rejeito de 

moagem, tijolo, concreto, vidro, entre outros, são recolhidos por empresas terceirizadas e destinados a 

aterros ou à centrais de reciclagem, dentre os quais, destacam-se Tornearia Nicoletto, de Pomerode e a 

Momento Engenharia, de Blumenau.  

 

4.9. Abastecimento de água 
 

 
O abastecimento de água é realizado pela concessionária municipal denominada SAMAE que abastece 

todo o município de Pomerode. De acordo com as informações obtidas com a empresa, o consumo de 

água é proveniente das atividades de limpeza de equipamentos e máquinas, abastecimento humano e 

sanitário.  

Analisando os registros das faturas de água da SAMAE da empresa, no período de setembro de 2012 à 

agosto de 2013, ou seja, em 01 ano, a média mensal de consumo de água foi de 559 m³, sendo que 

durante o ano observam-se picos e quedas. 

A fabricação de cimento não inclui água em seu processo, sendo utilizada apenas para o resfriamento 

dos equipamentos mecânicos da área fabril. Esta demanda específica é suprida totalmente pelo 

reaproveitamento de água de chuva captada dos telhados de galpões e pátios, assim como de parte do 

efluente industrial tratado.   
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4.10. Tratamento de efluentes (sanitário e industrial) 
 

 

Para o tratamento dos efluentes gerados a empresa possui uma estação de tratamento de efluentes (ETE) 

industriais e sanitários, própria.  

Os efluentes sanitários gerados nos banheiros passam por sistemas de fossa e filtro e os efluentes do 

restaurante passam por um sistema composto de caixa de gordura, sendo em seguida encaminhados 

para uma elevatória. Na elevatória, estes são bombeados até o tanque de equalização, passando primeiro 

pela peneira estática para remoção dos sólidos grosseiros e em seguida o efluente é bombeado até o 

tanque de aeração.  

No tanque de aeração o efluente é exposto a um sistema de aeração que tem por objetivos oxidar a 

matéria orgânica presente, oxidar o nitrogênio e promover a estabilização do lodo biológico no próprio 

tanque.  

Após a oxidação da matéria orgânica pelos microrganismos, o efluente é direcionado ao decantador 

secundário com o objetivo de separar as fases liquida e sólida. A fase líquida (efluente tratado) passa 

para o tanque de desinfecção. Parte dos sólidos formandos (lodo biológico) retorna ao tanque de 

aeração e uma pequena parcela é descartada em função da idade do lodo. No descarte o lodo é 

encaminhado para o leito de secagem. Uma vez desinfetado, o efluente final é lançado no corpo 

receptor que passa pela propriedade da empresa, afluente do rio do Testo. 

O efluente industrial é composto de toda a água pluvial coletada na área de estocagem de matérias-

primas, produtos acabados e área dos fornos e o processo utilizado para tratamento do efluente é o 

físico-químico. 

 Após ser captado pela drenagem pluvial o efluente é direcionado primeiramente para uma caixa 

separadora de sólidos e em seguida para o tanque de equalização, ocorre um ajuste automático do pH 

com ácido sulfúrico devido às características alcalinas do efluente.  

Em seguida uma bomba faz o transporte do efluente até o floco-decantador e, ao longo da tubulação é 

dosado o coagulante (policoreto de alumínio) e o floculante (polímero aniônico). Os sólidos presentes 

no efluente irão sedimentar no fundo do floco-decantador e a parte sobrenadante, clarificada (efluente 

final) é encaminhada para caixas da água para armazenagem/ reaproveitamento, e o excedente lançado 

no corpo receptor que passa pela propriedade da empresa, afluente do rio do Testo.  O lodo químico 

formado no floco-decantador é descartado para o leito de secagem. 
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Foto 17 (A e B). Vistas parciais da Estação de Tratamento de Efluentes utilizada para tratamento dos efluentes sanitários. 

 

4.11. Existência de recobrimento vegetal de grande porte 

 
Na área da Supremo Cimento, foi realizado o recobrimento vegetal de grande porte numa área de 

51,2m² correspondente a recuperação da área de preservação permanente no ribeirão existente no 

imóvel ocupado pelo empreendimento. 

 

5. LEGISLAÇÃO AMBIENTAL APLICÁVEL 

 
5.1. Estatuto da Cidade 

 

A Lei Federal nº 10.257/2001, também denominada de Estatuto da Cidade, foi sancionada para 

regulamentar os artigos 182 e 183 da Constituição Federal, assim como, estabelecer normas de ordem 

pública e interesse social que regulam o uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo, da 

segurança e do bem-estar dos cidadãos, bem como o equilíbrio ambiental.  

O artigo 2º define as funções da política urbana através da garantia do direito a cidades sustentáveis, a 

gestão democrática por meio da participação da população e de associações representativas, a 

cooperação entre os governos, a iniciativa privada e os demais setores da sociedade no processo de 

urbanização, em atendimento ao interesse social assim como no planejamento do desenvolvimento das 

cidades, da distribuição espacial da população e das atividades econômicas do município e do território 

pontuando itens específicos para o equilíbrio entre o uso do solo e o crescimento populacional. 
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O Estatuto da Cidade é, portanto, a expressão legal da política pública urbana, que traz um novo 

paradigma, caracterizado pela análise da cidade e dos empreendimentos pontualmente considerados, a 

partir do direito urbano. 

É de responsabilidade do município a cobrança do instrumento capaz de nortear a aprovação do 

empreendimento, levando em consideração os aspectos positivos e negativos no que diz respeito aos 

impactos ambientais e socioeconômicos gerados na implantação, ampliação e operação de 

empreendimentos potencialmente causadores de impacto à vizinhança. 

Em seu artigo 36º, o Estatuto da Cidade dispõe que o município definirá os empreendimentos e 

atividades privados ou públicos em área urbana que dependerão de elaboração de estudo prévio de 

impacto de vizinhança (EIV) para obter as licenças ou autorizações de construção, ampliação ou 

funcionamento a cargo do Poder Público Municipal. 

De acordo com o artigo 37º, o EIV será executado de forma a contemplar os efeitos positivos e 

negativos do empreendimento ou atividade quanto à qualidade de vida da população residente na área 

e suas proximidades, incluindo a análise, no mínimo, das seguintes questões: 

 

I – adensamento populacional; 

II – equipamentos urbanos e comunitários; 

III – uso e ocupação do solo; 

IV – valorização imobiliária; 

V – geração de tráfego e demanda por transporte público; 

VI – ventilação e iluminação; 

VII – paisagem urbana e patrimônio natural e cultural. 

 

5.2. Código Ambiental de Santa Catarina 

 

A Lei nº 14.675, também conhecida como Código Estadual do Meio Ambiente, trás mecanismos 

avaliativos e roteiros capazes de esclarecer a postura licenciável de empreendimentos no estado de Santa 

Catarina através de seus órgãos competentes. 

De acordo com o artigo 7º, o licenciamento ambiental e a avaliação de impactos ambientais são alguns 

dos instrumentos da Política Estadual do Meio Ambiente e, juntamente com o artigo 12º, descrevem a 

finalidade do CONSEMA no que diz respeito as diretrizes da Política Estadual do Meio Ambiente, 
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competindo-lhe entre outras coisas regulamentar os aspectos relativos à interface entre o Estudo de 

Impacto de Vizinhança - EIV e o Estudo de Impacto Ambiental – EIA, bem como, estabelecer a 

regulamentação mínima para o EIV, de forma a orientar os Municípios nas suas regulamentações locais 

afim de se utilizarem deste instrumento como parâmetro norteador para a  aprovação da instalação de 

empreendimentos em seu perímetro e em conformidade com o plano diretor municipal juntamente 

com órgão ambiental fiscalizador, no que diz respeito ao licenciamento ambiental. 

Assim, de acordo com o artigo 29º, são passíveis de licenciamento ambiental pelo Órgão Estadual de 

Meio Ambiente as atividades consideradas impactantes, por meio de Resolução do CONSEMA, 

potencialmente causadoras de degradação ambiental e todas estas atividades devem anteceder um 

Estudo de Impacto de Vizinhança e também o Estudo de Impacto Ambiental (EIA), ou Estudo 

Ambiental Simplificado (EAS), ou ainda o Relatório Ambiental Prévio (RAP), os quais constituem 

documentos que subsidiam a emissão da Licença Ambiental Prévia (LAP) e a elaboração dos programas 

de controle ambiental. 

Trata-se, portanto, de uma lei capaz de orientar o cumprimento das normas aplicáveis ao Estado de 

Santa Catarina, visando à proteção e à melhoria da qualidade ambiental no seu território. 

 

5.3. Plano Diretor de Pomerode 

 

5.3.1. Código de Obras 

 

O Código de Obras do município de Pomerode, Lei Complementar nº 163/08, de 12 de dezembro de 

2008, com as alterações da Lei Complementar n° 227 de 23 de dezembro de 2011, dispõe em seu artigo 

2º, que as obras realizadas no Município serão identificadas como construção, reconstrução, reforma, 

ampliação e demolição, de iniciativa pública ou privada, e somente poderão ser executadas após 

concessão de Alvará pelo órgão competente do Município, de acordo com as exigências contidas nesta 

Lei e mediante o comprovante de responsabilidade por profissional legalmente habilitado. 

Segundo o artigo 5º, para construção ou reforma de instalações capazes de causar, sob qualquer forma, 

impactos ao meio ambiente natural e construído, será exigida licença prévia ambiental do órgão 

estadual, quando da aprovação do projeto, de acordo com o disposto na legislação pertinente. O 

parágrafo 2º deste artigo, dispõe que consideram-se impactos ao meio ambiente natural e construído as 
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interferências negativas nas condições de qualidade das águas superficiais e subterrâneas, do solo, do ar, 

de insolação e acústica das edificações e de uso do espaço urbano e rural. 

De acordo com o artigo 32°, dependerão, obrigatoriamente, de Alvará de Construção as seguintes 

obras:  

 

I - Construção de novas edificações;  

II - Reformas que determinem acréscimo ou decréscimo na área construída do imóvel, ou que 

afetem os elementos construtivos e estruturais que interfiram na segurança, estabilidade e 

conforto das construções;  

III - Implantação e utilização de estande de vendas de unidades autônomas de condomínio a ser 

erigido no próprio imóvel; e  

IV - Construção de muro frontal. 

 

5.3.2. Código Urbanístico 

 

O Código Urbanístico do município de Pomerode, instituído com a Lei Complementar nº 162/08, de 

12 de dezembro de 2008, alterado pelas Leis Complementares n° 225 de 23 de dezembro de 2011 e Lei 

Complementar n° 233 de 03 de fevereiro de 2012, define princípios, políticas, estratégias e 

instrumentos para o desenvolvimento municipal e para o cumprimento da Função Social da Cidade e 

da Propriedade no Município de Pomerode, também denominado Plano Diretor, bem como estabelece 

as normas de parcelamento, uso e ocupação do solo, o sistema viário e providências complementares. 

Conforme disposto em seu artigo 3º, o Código Urbanístico do Município de Pomerode é o 

instrumento orientador básico e estratégico da política de desenvolvimento e expansão do município, 

determinante para os agentes públicos e privados que atuam no território municipal e tem como 

objetivo principal ordenar o desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade rural e 

urbana. 

Trata-se de uma Lei de regulamentação e ordenamento público, que, institui normas e roteiros capazes 

de nortear a gestão pública de desenvolvimento urbano municipal, aliada ao meio ambiente, através da 

preservação de áreas de extrema relevância ambiental, sem, contudo, impedir o progresso urbanístico, 

devendo ao município, controlar a exploração dos recursos naturais e dos efluentes da cidade. 
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Neste sentido, o código urbanístico em seu artigo 19º institui o macrozoneamento do Município de 

Pomerode dividindo-o em dezoito Macrozonas, dentre os quais de destaca a Macrozona Urbana de 

Indústrias e Serviços – MUIS na qual o empreendimento SUPREMO CIMENTO está situado. 

De acordo com os artigos 30º e 31º, a Macrozona Urbana de Indústrias e Serviços caracteriza-se por 

possuir baixo adensamento populacional com predominância de áreas livres adequadas para instalação 

de empreendimentos de grande porte e potencialmente impactantes tendo como objetivos mínimos:  

 
� Melhorar as condições de infra-estrutura para atender às demandas de instalação de 

empreendimentos de grande porte;  

� Receber indústrias e serviços de alto impacto, que em outras áreas poderiam conflitar com 

diferentes usos, como o habitacional e; 

� Promover o desenvolvimento econômico do município, atraindo indústrias, oferecendo maior 

atenção àquelas que produzam menos impacto ambiental, bem como gerem emprego e renda 

para a população. 

 

O capítulo II que trata sobre os usos geradores de trafego, define no artigo 243º, que os usos ou 

atividades ao se instalarem no Município de Pomerode serão classificados, em função da sua natureza, 

em categorias de pólo gerador de tráfego definidas no Plano Diretor. De acordo com o artigo 244º, os 

usos ou atividades classificam-se em pólos geradores de tráfego a partir da análise do número de vagas 

de estacionamento, da seguinte forma:  

 

I - Baixo impacto: até 10 (dez) vagas de estacionamento; 

II - Médio impacto: de 11 (onze) a 50 (cinqüenta) vagas de estacionamento; 

III - Alto impacto: acima de 50 (cinqüenta) vagas de estacionamento. 

 

De forma complementar, o artigo 245º define que são consideradas atividades de pico aquelas que 

geram grande fluxo de veículos num mesmo horário independente do número de vagas que 

apresentam. Atividades de pico também serão objeto de análise em relação à geração de tráfego e a sua 

classificação como médio ou alto gerador de tráfego será definida para cada caso de acordo com a sua 

demanda, independente dos critérios estabelecidos no Artigo 244. 

Ainda, segundo o artigo 247º, com o objetivo de disciplinar os usos geradores de interferência no 

tráfego, o Município exigirá medidas mitigadoras que serão diferenciadas de acordo com a natureza do 
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uso e da atividade e em relação à hierarquia da via em que se pretende instalar tal atividade ou uso, de 

acordo com o Anexo VII. 

Conforme artigo 248º, ficam estabelecidas as seguintes medidas mitigadoras em relação às condições de 

acesso aos polos geradores de tráfego: 

 

I - Acesso direto à vaga: acesso a vaga feito diretamente a partir da via pública, sobre o passeio, 

com manobra para entrada ou saída feita na via pública; 

II - Acesso indireto à área de estacionamento: acesso à vaga feito a partir de área de 

estacionamento ou de área interna de manobra com acesso à via pública por ligação 

simples ou dupla; 

III - Acesso com faixa de aceleração e desaceleração: acesso em que a ligação entre a via pública e 

a área de estacionamento dispõe de trecho paralelo à via pública que permite a redução de 

velocidade para acessar ou sair do estacionamento. 

 

Como medida mitigadora, mediante justificativa técnica, o Município poderá ainda exigir número 

superior de vagas que as definidas no Código de Obras com o objetivo de mitigar o impacto pelo uso 

gerador de tráfego ou solicitar outra medida mitigadora distinta das listadas no caput do artigo. 

Segundo o artigo 250º, o Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança – EIV – tem por objetivo 

sistematizar os procedimentos que permitirão ao município compreender qual impacto determinado 

empreendimento ou atividade poderá causar no ambiente socioeconômico, natural ou construído, bem 

como dimensionar a sobrecarga na capacidade de atendimento de infraestrutura básica, quer sejam 

empreendimentos públicos ou privados, habitacionais ou não habitacionais. 

Conforme artigo 251º, a elaboração e apreciação do Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança – EIV, 

incluindo a fixação de medidas compensatórias e mitigadoras, observarão: 

 

I - As diretrizes estabelecidas para a área de influência do empreendimento ou atividade; 

II - As estimativas, metas e parâmetros, quando existentes, relacionadas aos padrões de qualidade 

urbana e ambiental fixados nos planos governamentais ou em outros atos normativos federais, 

estaduais e municipais, bem como as normas técnicas expedidas pela Associação Brasileira de 

Normas Técnicas – ABNT; 
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III - Os programas e projetos governamentais propostos e em implantação na área de influência 

do empreendimento, atividade ou obra. 

 

A abrangência da vizinhança de que tratará o EIV fica definida conforme artigo 252º pelas seguintes 

áreas: 

 

I - A extensão das vias públicas que circunscrevem o empreendimento considerado, para 

avaliação de impactos sobre as redes de serviços públicos; 

II - A extensão das vias públicas que circunscrevem o empreendimento considerado e a extensão 

das vias de acesso até os nós de tráfegos mais próximos, para avaliação de impactos sobre os 

sistemas viários e de transportes públicos; 

III - A quadra do empreendimento, mais as vias públicas lindeiras, mais os imóveis lindeiros a 

estas vias públicas, para a avaliação de impactos sobre a paisagem, sobre as atividades humanas 

instaladas, e sobre os recursos naturais. 

 

Conforme artigo 253º, 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 infra-estrutura básica, quer sejam construções públicas ou privadas, habitacionais ou 

não-habitacionais, que segundo o artigo 254º, são assim definidos: 

 

� As edificações destinadas aos usos não-habitacionais com área construída igual ou superior a 

5.000 m² (cinco mil metros quadrados);  

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

metros quadrados) ou com mais de 50 (cinqüenta) frações destinadas a unidades 

habitacionais;  

� Os empreendimentos industriais e de serviços com área construída superior a 1.000 m² (mil 

metros quadrados);  

�  Os empreendimentos com mais de 100 (cem) vagas de estacionamento.  

 

O EIV é, portanto, documento avaliativo, utilizado para servir de orientação aos agentes públicos e 

privados que atuam na gestão do espaço territorial municipal, tendo assim, um correto desenvolvimento 

das funções sociais das áreas urbanas naturais, garantindo assim, o bem estar do cidadão. 
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No que se refere à expedição de alvarás, o artigo 266º estabelece que a aprovação da instalação ou 

ampliação dos empreendimentos de impacto está condicionada à aprovação do Estudo de Impacto de 

Vizinhança pelo Poder Executivo e com parecer favorável do Conselho do Meio Ambiente e da Cidade 

de Pomerode. 

Assim, de acordo com o artigo 267º, o município exigirá, antes da expedição de qualquer alvará para 

empreendimentos ou atividades sujeitos ao Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança – EIV, o 

cumprimento de medidas mitigadoras e compensatórias que atenuem os impactos e incomodidades de 

acordo com os termos do Código Urbanístico. 

Sendo assim, conforme artigo 268º, a implantação e a manutenção das medidas mitigadoras e 

compensatórias serão feitas às expensas do interessado no licenciamento, no prazo indicado no ato de 

aprovação, sob pena de: 

 

I - Não expedição do alvará de funcionamento, caso a implantação das medidas mitigadoras e 

compensatórias seja condição prévia para estes atos; 

II - Multa aplicável, cujo valor será equivalente ao valor cobrado pela infração correspondente à 

ausência de alvará de construção prevista no Código de Obras e harmonizada com o Código 

Tributário; 

III - Embargo da obra, após 30 (trinta) dias do decurso do prazo para cumprimento da obrigação 

ou da descontinuidade na manutenção da medida exigida; 

IV - Suspensão das atividades, após 30 (trinta) dias do decurso do prazo para cumprimento da 

obrigação ou da descontinuidade na manutenção da medida exigida; 

V - Cassação dos alvarás, após 60 (sessenta) dias do decurso do prazo para cumprimento da 

obrigação ou da descontinuidade na manutenção da medida exigida; 

 
 
6. PLANOS E PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS 

 

De acordo com oficio nº 0015/2015 emitido pela SEPLAN – Secretaria de Planejamento e 

Desenvolvimento da Cidade (em anexo), obtido em resposta a solicitação enviada por e-mail ao 

Secretário Mauricio Eduardo Gorigoitia Vega, têm-se como previsto o seguinte: 
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1. Construção do Novo Centro de Educação Infantil a ser localizada ao lado da Escola de 

Ensino Básico Municipal Olavo Bilac à curto prazo; 

2. Transferência e ampliação da unidade de saúde da Família Dr. Horst Bernhardt, a médio 

prazo;  

3. Implantação do sistema de captação de efluentes domésticos da Bacia B, a longo prazo; e 

4. Pavimentação da Rua dos Atiradores a longo prazo. 

 

Conforme descrito acima, existem 04 (quatro) projetos governamentais a nível municipal previstos para 

a área de vizinhança da Supremo Cimento, sendo que os dois primeiros poderão beneficiar os 

trabalhadores do empreendimento devido ao aumento e melhoria dos equipamentos públicos urbanos, 

principalmente no que se refere a eventuais atendimentos médico (complementar ao atendimento de 

primeiro socorros fornecido pela empresa) e a possibilidade de manutenção de seus filhos nos 

ambientes educacionais existentes próximos ao ambiente de trabalho. 

Quanto ao item 3, este projeto não irão gerar resultados significativos sobre a rotina do 

empreendimento e seus trabalhadores, tendo em vista que o empreendimento já possui Estação de 

Tratamento de Efluentes – ETE própria, possuindo independência quanto ao tratamento dos efluentes 

sanitários gerados durante a fase de operação. 

No que se refere ao item 4, estima-se que a execução deste projeto poderá favorecer a ampliação da rota 

de acesso ao empreendimento, contribuindo com a mobilidade urbana relacionada ao trafego de 

veículos de passeios utilizados por trabalhadores, fornecedores e clientes, uma vez que atualmente os 

motoristas são orientados para não utilizar o trecho sem pavimentação visando mitigar o impacto da 

geração de poeira e transtornos aos moradores do entorno. 

Como visto acima, os projetos previstos pela Prefeitura Municipal, em especial pela Secretaria de 

Planejamento irão gerar de modo geral, impactos positivos sobre a qualidade de vida dos trabalhadores 

do empreendimento, bem como, aos moradores do bairro Testo Central. 

Por outro lado, realizando uma análise dos impactos e efeitos gerados pela atividade de ampliação das 

estruturas que compõe a unidade da Supremo Cimento sobre tais projetos, entende-se que devido ao 

fato das intervenções serem de ordem estrutural, ou seja, não está relacionada diretamente ao aumento 
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do número de trabalhadores que já atuam no empreendimento, não sejam gerados excedentes ou 

sobrecarga nos equipamentos públicos existentes ou à serem implantados/ampliados. 

Sobretudo, ainda que tivesse, o acréscimo de trabalhadores não será significativo tendo como referência 

o número de trabalhadores existentes antes do inicio das obras de ampliação (218 funcionários) e, 

portanto, concluímos o presente afirmando que não haverá a geração de impactos negativos relevantes 

sobre os projetos governamentais descritos anteriormente. 

  

7. CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL E URBANA  

 

A caracterização ambiental e urbana apresentada a seguir, está dividida em duas partes, sendo a 

primeira referente a descrição das informações pertinentes ao Município de Pomerode e a segunda, 

referente a área considerada como “vizinhança” do imóvel ocupado pela SUPREMO CIMENTOS. 

 

7.1. MUNICÍPIO DE POMERODE 

 
7.1.1. Ocupação territorial e contextualização histórica 

 

De acordo com a classificação regional estabelecida pelo IBGE, o município de Pomerode insere-se na 

mesorregião do Vale do Itajaí, popularmente conhecida como “Vale Europeu” em termos culturais e 

turísticos. Assim, tendo em vista a sua formação territorial e socioeconômica, faz-se necessário 

contextualizá-lo conforme a região em que se situa, principalmente em relação ao município de 

Blumenau, visto que é fruto de seu desmembramento. 

O Vale do Itajaí era originalmente habitado por indígenas da etnia Xokleng e Kaingang, até que em 

meados do século XIX imigrantes europeus, principalmente alemães e logo após italianos, iniciaram o 

processo de colonização baseados na pequena produção agrícola familiar. 

A ocupação territorial de Santa Catarina era de interesse do Governo Imperial, que estimulava a 

chegada de imigrantes europeus para o interior do estado, financiando-os por meio de companhias 

colonizadoras. 

As companhias colonizadoras desempenharam um papel fundamental para fixar os imigrantes nas 

colônias catarinenses, no final do século XIX, nas regiões de Blumenau, Joinville e Criciúma (Richter, 

1992) e, nos anos 20 até os 50, no oeste (Piazza, 1994). Além das companhias colonizadoras, a 

construção de estradas carroçáveis e de ferrovias também foi de fundamental importância para fixar os 
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imigrantes, desenvolver o mercado local e integrar a região ao mercado nacional (GOULART FILHO, 

2002, p. 982). 

Logo, essas pequenas colônias constituíram um sistema de produção fundamentado na agricultura 

familiar e beneficiamento, voltados principalmente para a subsistência e comercialização do excedente.  

Esse modelo ocasionou o desenvolvimento de pequenos comércios manufatureiros, formando uma rede 

econômica que levou a instauração de estradas e ferrovias, expulsando os moradores nativos de suas 

terras. Este processo de colonização levou à quase extinção da população nativa, a Etnia Xokleng, 

justificando-se pela necessidade de instaurar a “paz” na região. 

Em 1850, o filósofo Dr. Hermann Bruno Otto Blumenau, o Dr. Blumenau, atraído promoção da 

imigração alemã para o Brasil estimulada pelo Governo Imperial, obteve a concessão de lotes de terras 

para fundação de uma colônia para agricultores, trazendo consigo os primeiros 17 imigrantes europeus, 

essa colônia foi nomeada de Colônia Blumenau. 

O Governo imperial manteve o investimento no Dr. Blumenau colaborando para a promoção da 

colônia à categoria de Município pela Lei nº 860, em 1880. Contudo, uma grande enchente acabou 

alterando o curso da oficialização da lei, visto que o desastre afetou vários setores do município e o 

levou a um estado de emergência e necessidade de restauração. Somente em 1928, a comarca legitimou-

se à categoria de Cidade1. 

Acompanhando a tendência do Vale do Itajaí, a economia primariamente fundamentada na agricultura 

para a subsistência gerou um aquecimento de mercado, germinando novas demandas de bens de 

consumo e acarretando no surgimento de pequenos mercados de beneficiamento, como engenhos de 

açúcar, farinha, moinhos de milho, fábricas de vinagre e cerveja, entre outros (METTE, 2005). 

Já no final do século XIX e início do século XX (1910 a 1920) ocorre o processo de industrialização na 

região do Vale do Itajaí, sendo a política de desenvolvimento adotado pelo regime do Estado Novo; o 

que acaba influenciando a estrutura de Blumenau já que muitos imigrantes da classe operária começam 

a se deslocar para o município.  

A indústria têxtil ganha proeminência no cenário econômico da região, tornando-se referência no 

estado, o que pode ser observado até os dias de hoje pela localização de grandes empresas têxteis, como 

a Cia Hering em Blumenau, a Malwee em Pomerode, Blumenau e Jaraguá do Sul, entre outras. A partir 

de 1930, a intensificação da industrialização na região, acarretou no declínio da atividade agrícola, 

                                                      
1 http://www.blumenau.sc.gov.br.  



 

 

P
á

g
in

a
  4

9
 

levando muitos agricultores a abandonarem suas terras, deslocando-se para os núcleos urbanos que 

estavam em rápida ascensão. 

Blumenau consolidou-se como uma grande pólo de serviços, comércio, produtos, educação, turismo, 

entre outros; 38 municípios surgiram através de seu desmembramento territorial, levando a 

emancipações de distritos, entre eles Pomerode. 

O povoamento de Pomerode ocorreu às margens do vale do rio do Testo, em meados de 1860, com a 

inserção de imigrantes pelo rio Itajaí-açú; até então o município era somente uma localidade colonial 

pertencente à Blumenau, dessa forma sua colonização se deu aos seus moldes.  

Esses imigrantes eram oriundos da Província da Pomerânia (Pommern), norte da Alemanha, o que 

facilitou o processo de coesão da vila, considerando o ponto de vista sociocultural, sendo que os 

habitantes compartilhavam uma identidade coletiva remetendo-se à sua província natal e assim 

reproduzindo seus modos de vida, organização social, sistema de produção, valores e costumes de forma 

fiel. 

O distrito de Rio do Testo, como era denominado oficialmente, já era popularmente conhecido como a 

povoação de Pomerode, até que em 1959 o distrito é elevado à condição de Município pela Lei Estadual 

380 do mesmo ano.  

Conforme mencionado, o surgimento do setor industrial ocorreu no início do século XX, 

acompanhando o cenário nacional, para Pomerode este segmento é muito diversificado, seu distrito 

industrial é bem amplo, porém pode-se citar em destaque o ramo têxtil.  

O município conta atualmente com 14 localidades, são elas: Testo Central, Testo Central Alto, Centro, 

Pomerode Fundos, Ribeirão Areia, Wunderwald, Testo Rega, Testo Alto, Vale do Selke, Ribeirão 

Clara, Ribeirão Herdt, Ribeirão Souto, Ribeirão Luebke e Alto da Serra; e ostenta o título de “Cidade 

mais alemã do Brasil”. 

Para ilustrar, as escolas do município, principalmente as particulares, lecionavam o idioma alemão e a 

língua era difundida entre os habitantes, até que em 1937 o governo de Getúlio Vargas, por meio da 

Campanha de Nacionalização, proibiu o ensino e a fala do idioma alemão entre outras línguas 

estrangeiras, temendo a associação com o regime nazista, inimigo do Brasil na 2ª Guerra Mundial. 

Entretanto, ainda hoje o idioma é reproduzido, principalmente entre os moradores mais antigos. 

Dessa forma, a cultura germânica é valorizada no município, sendo ela a base de toda a estrutura 

turística e cultural, ainda é predominante e atualmente é estimulada simbolicamente na região. 
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7.1.2. Características Gerais do Município de Pomerode 

 

O Município de Pomerode pertencente à Microrregião de Blumenau e a Mesorregião do Vale do Itajaí 

está situado a 85 km da capital, de colonização alemã, possuía em 2010 uma população de 27.759 

habitantes, sendo 85,2% residentes na zona urbana e 14,8% na zona rural (Censo 2010, IBGE).  

O município possui um alto IDH de 0,849 (Pnud 2000), PIB de R$ 878.828 mil (IBGE/2010) e PIB per 

capita R$ 31.644,37 (IBGE/2010). A Tabela 2 abaixo apresenta uma síntese geral do Município de 

Pomerode onde a área de vizinhança da Supremo Cimento está inserida. 

 
Tabela 3. Aspectos Físicos e Territoriais do Município de Pomerode. 

Aspectos Físicos e Territoriais 

Aspectos Indicadores 

Localização Vale do Itajaí 

Superfície em km² 214,727 

População 2000 (Censo IBGE) 22.127 habitantes 

População 2010 (Censo IBGE) 27.759 habitantes 

Densidade demográfica (hab /km2) em 2010 129,28 

Altitude 85 metros acima do nível do mar. 

Distância da Capital 154 Km 

Municípios Próximos Blumenau, Indaial e Jaraguá do Sul 

Data de Fundação 21 de janeiro de 1959. 

Colonização Alemã  

Associação de Municípios AMMVI – Associação dos Municípios do Médio Vale do Itajaí 

Hidrografia O principal rio que corta o município é o rio do Testo 

Clima Cfa, com temperatura média de 20,6°C. 

Fontes: IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística / Governo do Estado de Santa Catarina / FECAM – Federação Catarinense 
de Municípios. 

 
 

7.1.3. Demografia 

 

A população do Município de Pomerode apresentou, no ano de 2010, crescimento de 25,45% desde o 

Censo Demográfico realizado em 2000. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), em 2010 a população da cidade alcançou 27.759 habitantes, o equivalente a 0,44% da 

população do Estado, conforme apresentado na tabela 3 a seguir.  
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Tabela 4. Evolução da População Total - Pomerode. 
Censos / Ano População Total (Hab.) 

1980 14.337 

1991 18.771 

2000 22.127 

2010 27.759 
Fontes: IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Censos: 1980, 1991, 2000 e 2010. 

 

O comparativo dos dados dos Censos Demográficos do IBGE demonstrou que Pomerode apresentou, 

entre 2000 e 2010, uma taxa média de crescimento populacional da ordem de 2,55% ao ano, e nos 

últimos 20 anos, a população praticamente dobrou. 

Quanto à distribuição populacional por gênero, segundo dados do IBGE extraídos do Censo 

Populacional 2010, apontou que, no município, os homens representavam 50,09% da população e as 

mulheres, 49,91%. A tabela 4 abaixo apresenta a evolução dos dados populacionais do município, 

segundo gênero e localização do domicílio. 

 

Tabela 5. Evolução da População Total - Pomerode. 

Censos / Ano 
Gênero Localidade 

Homens Mulheres Urbana Rural 

1980 7.361 7.016 8.922 5.455 

1991 9.500 9.271 13.747 5.024 

2000 11.030 11.097 18.713 3.414 

2010 13.904 13.855 23.823 3.936 

Fontes: IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Censos: 1980, 1991, 2000 e 2010. 

 

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

compreendem do nascimento até 19 anos; os adultos, dos 20 anos até 59 anos; e os idosos, dos 60 anos 

em diante. Segundo esta organização, no município, em 2010, os jovens representavam 26,4% da 

população, os adultos 61,4% e os idosos 12,2%. 

 

 
Figura 10. Evolução da distribuição delativa por faixa etária da população em Pomerode em 2000 e 2010. 

Fonte: Resultados elaborados pelo SEBRAE com base nos dados dos Censos (2000 e 2010) IBGE. 
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Ainda relacionado à faixa etária da população, compete mencionar a questão da população 

economicamente ativa (PEA), que se caracteriza por abranger todos os indivíduos de um lugar que, em 

tese, estariam legalmente aptos ao trabalho, ou seja, todos os indivíduos ocupados e desempregados.  

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

emprego. Apesar do trabalho infantil ser ilegal no Brasil, o IBGE calcula a PEA considerando pessoas a 

partir dos 10 anos de idade, uma vez que a realidade no país, por vezes, mostra situações diferentes do 

que prega a lei. 

Em Pomerode, no decorrer dos 10 anos entre os censos do IBGE de 2000 e 2010 ocorreu uma 

evolução positiva de 6,9% no percentual da população economicamente ativa, passando de 55,4% no 

ano 2000, para 62,3% em 2010. 

 

7.1.4. Serviços Básicos 

 

Os serviços básicos constituem um elemento essencial na equiparação dos níveis de qualidade de vida e 

na integração social das populações, uma vez que retratam o acesso aos serviços mínimos de condições 

de sobrevivência e a qualidade do serviço utilizado. 

 

7.1.4.1. Saúde 

 

A avaliação do desempenho municipal em relação aos aspectos ligados à saúde foi associada ao 

acompanhamento de indicadores demográficos, natalidade e mortalidade, bem como ao mapeamento 

dos recursos físicos e humanos disponíveis na área da saúde. 

 

Taxa Bruta de Natalidade  

 

A taxa bruta de natalidade é o número de crianças que nasce anualmente para cada mil habitantes, em 

uma determinada área. Em 2011, a taxa bruta de natalidade de Pomerode era de 11,9 nascidos por mil 

habitantes, apresentando um acréscimo de 6,08% entre 2007 e 2010. Importante destacar que a taxa de 

Pomerode, em 2010, foi 8,9% menor que a taxa de Santa Catarina e 20,4% menor que a do Brasil 

conforme a Tabela 6 apresentada a seguir. 
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Tabela 6: Taxa bruta da natalidade (1.000 habitantes) de 2007 a 2011. 
Ano Pomerode Santa Catarina Brasil 

2007 11,9 13,5 16,6 

2008 11,3 14,1 16,4 

2009 12,8 14,1 16,0 

2010 12,6 13,8 15,8 

2011 11,9 --- --- 

Evolução no 

período de 2007/ 

2010 

6,08% 2,22% -4,82% 

Fonte: Ministério da Saúde, Departamento de Informática do SUS (DATASUS), 2011.  
Nota: Sinal convencional utilizado: --- Dado numérico não disponível. 

 
 
Taxa de Mortalidade Infantil 

 

Segundo os dados do Ministério da Saúde, em 2010, a taxa bruta de mortalidade infantil de Santa 

Catarina era de 11,2 mortos por mil nascidos vivos, 30% menor do que no Brasil que era de 16,0%, 

porém em Pomerode era de 17,2%, ou seja, 7% maior que a do Brasil. Os dados referentes ao 

Município, Estado e País estão apresentados na tabela 6 a seguir. 

 

Tabela 7: Taxa mortalidade infantil (1.000 nascidos vivos) de 2007 a 2011. 
Ano Pomerode Santa Catarina Brasil 

2007 23,7 12,8 20,0 

2008 16,8 11,7 17,6 

2009 8,8 11,2 16,8 

2010 17,2 11,2 16,0 

2011* 11,9 --- --- 

Evolução no período  

de 2007/ 2010 
-27,32% -12,50% -20,00% 

Fonte: Ministério da Saúde, Departamento de Informática do SUS (DATASUS), 2011.  
 

Esperança de Vida ao Nascer 

 

A esperança de vida ao nascer é o número médio de anos que um grupo de indivíduos, nascido no 

mesmo ano, pode esperar viver, se mantidas, desde o seu nascimento, as taxas de mortalidade 

observadas naquele ano. De acordo com os dados do Ministério da Saúde, em 2000, a expectativa de 

vida em Pomerode era de 74,60 anos.  

Na tabela 7 a seguir é exposta a evolução da esperança de vida ao nascer do município 

comparativamente à média catarinense e a nacional. Importante denotar que a esperança de vida de 

Pomerode, em 2000, foi 1,50% maior que a de Santa Catarina e 5,97% maior que a do Brasil. 
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Tabela 8: Taxa mortalidade infantil (1.000 nascidos vivos) de 2007 a 2011. 
Ano Pomerode Santa Catarina Brasil 

1991 70,70 70,81 66,93 

2000 74,60 73,50 70,40 

Evolução no período  

de 1991/2000 
5,52% 3,80% 5,18% 

Fonte: Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, 1991 e 2000. 
 
 

Equipamentos de Saúde 

 

Para Saúde o município de Blumenau se torna o polarizador para atendimentos hospitalares e 

especialidades, ficando Pomerode com serviços básicos que ao total somam 17 estabelecimentos, de 

acordo com os dados do IBGE, Censo 2010. 

O número de leitos por 1.000 habitantes, no Estado em 2010, era de 2,45 leitos de internação para 

cada 1.000 habitantes, índice que reduz para 1,80, quando considerados apenas os leitos 

disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde – SUS, em Pomerode em 2010 era de 1,77 leitos para 

cada 1.000 habitantes caindo para 1,76 disponíveis pelo SUS. 

 

7.1.4.2. Educação 
 

Em 2012, Pomerode apresentava 6.058 alunos matriculados (não inclusos os alunos do ensino 

superior), sendo este número resultado do balanço do Ministério da Educação relativo ao ano de 2012, 

conforme tabela 8 abaixo. 

 
Tabela 9: Número de alunos matriculados por dependência administrativa de 2003 a 2012. 

Matrículas Escolares  

Ano 
Tipo de Estabelecimento de Ensino 

Municipal Estadual Federal Privado Total 

2003 2.912 1.895 --- 1.000 1.000 

2004 3.059 1.704 --- 1.105 5.868 

2005 3.179 1.593 --- 614 5.386 

2006 3.356 1.480 --- 666 5.386 

2007 3.578 1.268 --- 794 5.640 

2008 3.753 1.166 --- 897 5.816 

2009 3.826 1.168 --- 986 5.980 
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2010 3.901 1.222 --- 999 6.122 

2011 3.963 1.270 --- 999 6.232 

2012 4.160 982 --- 916 6.058 

Relativo em 

2012 
68,67% 16,21% --- 15,12% 100,00% 

Evolução no 

período 

2003/2012 

42,86% -48,18% --- -8,40% 
4,32% 

 

Fonte: Ministério da Educação, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira (INEP), Sistema de Estatísticas 
Educacionais (Edudata), Censo Escolar e Secretaria de Educação de Santa Catarina, 2012. Nota: Sinal convencional 

utilizado: --- Dado numérico não disponível. 

 

Com relação à oferta destas matrículas, conforme tabela anterior, as redes municipal e estadual 

responderam, em 2012, por 84,9% do número de matriculados no município. Em relação à evolução 

do número de alunos matriculados em Pomerode houve aumento de 4,32% considerando o período 

compreendido entre 2003 e 2012.  

Os dados extraídos do Ministério da Educação apontam que, em 2012, o maior contingente de alunos 

matriculados no município estava relacionado ao ensino fundamental e educação infantil. Na tabela 9 

apresentada abaixo está demonstrado o número de alunos matriculados segundo as modalidades de 

ensino em 2012. 

 
Tabela 10: Distribuição de alunos por modalidade de ensino. 

Modalidade Detalhamento 

Pomerode 

Alunos 
Relativo 

(%) 
Modalidades (%) 

Educação Infantil 
Creche 630 10,4 

19,6 
Pré-escola 557 9,2 

Ensino Fundamental 
1ª a 4ª série (anos iniciais) 1.906 31,5 

57,6 
5ª a 8ª série (anos finais) 1.581 26,1 

Ensino Médio Ensino Médio 970 16,0 16,0 

Educação Profissional  Nível técnico 81 1,3 1,3 

Educação de Jovens e 

Adultos – EJA – Presencial  

Fundamental 39 0,6 
0,6 

Médio --- --- 

Educação de Jovens e 

Adultos – EJA – Semi-

presencial  

Fundamental 38 0,6 

2,7 
Médio 126 2,1 
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Educação Especial 

Creche 4 0,1 

2,1 

Pré-escola 5 0,1 

1ª a 4ª série (anos iniciais) 66 1,1 

5ª a 8ª série (anos finais) 45 0,7 

Ensino Médio 8 0,1 

Educação Profissional – técnico --- --- 

EJA Fundamental 2 0,0 

EJA Médio --- --- 

Total  6.058 100,0 100,0 

Fonte: Ministério da Educação, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira (INEP), Censo Escolar, 2012. 
 

 

Índice de Educação Básica – IDEB  

 
O IDEB é calculado a partir de dois componentes: taxa de rendimento escolar (aprovação) e médias de 

desempenho nos exames padronizados aplicados pelo INEP. Este índice permite traçar metas de 

qualidade educacional para a educação. Em Pomerode o IDEB apontou uma maior evolução para as 

séries iniciais do Ensino Fundamental, como mostra a a seguir. 

 

Tabela 11: Índice de Desenvolvimento da Educação Básica em Pomerode, de 2005 a 2012. 

Ensino 
Fundamental  

IDEB – Pomerode  

2005 2007 2009 2011 
Evolução do Indicador 

2005/2011 

Anos Iniciais 5,5 5,2 5,5 6,0 9,1% 

Anos Finais 5,2 4,7 5,2 5,3 1,9% 

Fonte: Ministério da Educação, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira (INEP), Índice de 
Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) 2012.  

 

Segundo dados do Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica (SISTEC), 

em 2012, Pomerode contava com 1 instituição de ensino técnico profissionalizante. Para o ensino 

superior as pessoas se deslocam para Blumenau e Joinville. Segundo dados da Secretaria da Educação 

do Estado de Santa Catarina, não existiam universidades ou faculdades no município no ano de 2012. 

De acordo com o IBGE (Censo 2010), 91,7% da população é alfabetizada em Pomerode. Pomerode 

reduziu seu índice de analfabetismo num período de dez anos, de 1,8% para 1,68% de pessoas 

analfabetas acima de 15 anos de idade.  
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Os dados foram computados no último Censo do IBGE, realizado em 2010, quando Pomerode ficou 

em terceiro na colocação no Estado e na 11ª no país entre os municípios com menor índice de 

analfabetismo. 

 

7.1.5. Infraestrutura Urbana 

 
7.1.5.1. Sistema de Transporte 

 
O principal modal de transporte utilizado pela população para se deslocar na região é o Rodoviário. 

Pomerode possui, além das rodovias municipais, as rodovias estaduais SC-110 e SC-421 que cortam o 

município e fazem a ligação com as rodovias federais BR-470 e BR-280, conforme é apresentado na 

figura 12 a seguir.  

Segundo dados do Departamento Nacional de Trânsito (DENATRAN), no final do ano de 2012, o 

município possuía 22.083 veículos. A evolução acumulada da frota de veículos entre 2007 e 2012 foi de 

38%. Pomerode não possui aeroportos, estando a 51 km do Aeroporto Laura Carneiro de Loyola em 

Joinville, a 71 km do Aeroporto Ministro Victor Konder em Navegantes e a 154 km do Aeroporto 

Internacional Hercílio Luz em Florianópolis. O município também não possui portos ou ferrovias. 

 

 
Figura 11 – Recorte do Mapa Rodoviário de Santa Catarina – DEINFRA, 2009. 
 Fonte: DEINFRA/SC - http://www.deinfra.sc.gov.br/servicos/mapa_rodoviario 
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7.1.5.2. Energia Elétrica 

 
A quantidade de energia elétrica consumida passou a servir de indicador do nível de desenvolvimento 

de uma comunidade.  É possível, por exemplo, mostrar que a retração do desenvolvimento da indústria 

catarinense, a partir de meados da década de 1940, se deveu à falta de meios de infraestrutura 

energética. Em Pomerode, o número de consumidores subiu de 9.030 em 2006 para 10.306 no ano de 

2010, tendo um crescimento de 320 unidades consumidoras ao ano, conforme demonstrado na tabela 

11 apresentada abaixo.  

 
Tabela 12: Evolução do Consumo de Energia Elétrica. 

Evolução do Consumo de Energia Elétrica 

Ano Nº de Consumidores Consumo Total (kW/h) 

Média de Consumo 

Anual per capita 

(kW/h) 

2006 9.030 89.917.192 9.958 

2007 9.688 102.010.070 10.530 

2008 9.617 108.444.133 11.276 

2009 9.997 121.831.166 12.187 

2010 10.306 137.602.833 13.352 

Evolução no período 

2006/2010 
14,1% 53,0% 34,1% 

Fonte: SEBRAE/CELESC. 

 
A segmentação por tipo de consumidores do município, em 2010, representada na tabela 12 a seguir 

nos mostra de onde vem a maior economia do município, uma vez que o consumo de energia na 

indústria representa 70,42% do consumo total. De acordo com IBGE (Censo, 2010), do total de 8.560 

domicílios apenas 3 não possui energia elétrica, o que representa 0,03% do total de domicílios de 

Pomerode. 

 

Tabela 13: Percentual do consumo de energia elétrica por classe de consumidores  
Percentual do Consumo de Energia Elétrica (CELESC) % 

Município Residencial Industrial Comercial Rural 
Poderes 

Públicos 

Iluminação 

Pública 

Serviço 

Público 

Consumo 

Próprio 

Consumo 

Total 

Pomerode 16,43 70,42 7,85 1,57 0,78 2,06 0,70 0,01 100,0 

Fonte: Centrais Elétricas de Santa Catarina - CELESC, 2010. 
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7.1.5.3. Abastecimento de Água 

 
Em 2010, o município de Pomerode possuía 8.560 domicílios com abastecimento de água, sendo que 

deste total, 76,44% possui acesso à rede de fornecimento de água para abastecimento humano e 

23,49% utiliza água proveniente de poço ou nascente, conforme demonstrado na tabela 13 apresentada 

abaixo. 

 

Tabela 14: Indicadores de Abastecimento de Água, 2010. 
Indicadores de abastecimento Domicílios Relativo  

Rede geral 6.543 76,44% 

Poço ou nascente 2.011 23,49 

Carro-pipa ou água da chuva --- --- 

Rio, açude, lago ou iguarapé --- --- 

Outra 6 0,07 

Total de domicílios 8.560 100% 

     Fonte: IBGE, Censo Demográfico, 2010. Nota: Sinal convencional utilizado:  
--- Dado numérico igual a zero não resultante de arredondamento. 

 

7.1.5.4. Sistema de Esgoto Sanitário 

 

De acordo com os dados do IBGE (Censo, 2010) quase 100% dos domicílios do município de 

Pomerode estão contemplados por algum sistema de coleta e/ou tratamento de esgoto sanitário, 

conforme demonstrado na tabela 14 abaixo. Destes, 85,9% dos domicílios possuem tratamento 

individual composto por tanque séptico, e 6,8% são atendidos por rede pública coletora. 

 

Tabela 15: Indicadores de Esgotamento Sanitário, 2010. 

Indicadores de abastecimento Domicílios Relativo  

Ligada a rede de esgoto ou pluvial 582 6,8% 

Fossa Séptica 7.350 85,9% 

Fossa Rudimentar 393 4,6% 

Vala, rio, lago ou mar 203 2,4% 

Outro escoadouro 22 0,3% 

Sem banheiro ou sanitário 10 0,1% 

Total de domicílios 8.560 100% 

     Fonte: IBGE, Censo Demográfico, 2010.  
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7.1.5.5. Resíduos Sólidos 

 

Com relação ao serviço de coleta de resíduos sólidos no município de Pomerode, conforme dados do 

IBGE (Censo, 2010) no ano de 2010, 98,20% dos domicílios são atendidos pelo serviço, conforme 

demonstrado na tabela 15. 

 
Tabela 16: Destino dos Resíduos Sólidos – Lixo. 

Destino do Lixo por domicílios particulares Domicílios Relativo 

Coletado – serviço de limpeza 8.406 98,20 

Queimado 126 1,47 

Enterrado 10 0,12 

Jogado em terreno baldio ou logradouro --- 0,00 

Jogado em rio, lado ou mar --- 0,00 

Outro destino 18 0,21 

Total de domicílios 8.560 100% 

Fonte: IBGE – Censo 2010. 
 

7.1.6. Aspectos Econômicos e Sociais 

 

Historicamente, o desenvolvimento de Pomerode se deu através do rio do Testo, ocorrendo de forma 

gradual, sendo a economia voltada para a agricultura de subsistência, porém parte da produção era 

direcionada para o comércio e indústrias primárias como laticínios e carne suína.  

Aos poucos o município de Pomerode foi se integrando ao processo industrial do Vale do Itajaí, 

inicialmente de produção de derivados agrícolas e pecuária e, a partir de 1946, com a instalação da 

empresa Porcelana Schimidt.  

Atualmente os principais produtos produzidos em Pomerode são: têxtil, metal – mecânico, plástico, 

indústrias de laticínios e moveleiro. As atividades industriais, em geral já contam com territórios 

específicos. Também existem pequenas e médias empresas na cidade. Outras atividades são: artesanato e 

produtos coloniais. Pomerode está entre uma das 20 melhores arrecadações fiscais do Estado. 
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7.1.6.1. Produto Interno Bruto – PIB 

 

O PIB (Produto Interno Bruto) é um dos principais indicadores de uma economia. Ele revela o valor de 

toda a riqueza gerada em um determinado lugar. O cálculo é feito através das riquezas gerada por cada 

setor da economia. 

O produto interno bruto (PIB) representa a soma (em valores monetários) de todos os bens e serviços 

finais produzidos numa determinada região (quer seja, países, estados, cidades), durante um período 

determinado (mês, trimestre, ano, etc.). O PIB é um dos indicadores mais utilizados na macroeconomia 

com o objetivo de mensurar a atividade econômica de uma região. 

Segundo dados do IBGE e da Secretaria de Estado do Planejamento de Santa Catarina, em 2009 o PIB 

catarinense atingiu o montante de R$ 129,8 bilhões, assegurando ao Estado a manutenção da 8ª 

posição relativa no ranking nacional.  

No mesmo ano, Pomerode aparece na 34ª posição do ranking estadual, respondendo por 0,56% da 

composição do PIB catarinense. Os dados referentes à evolução do PIB no município estão 

apresentados na Tabela 17 a seguir. 

 

Tabela 17: Produto interno bruto a preços correntes de Pomerode, com posição regional e estadual, no período de 2002 a 2009. 

PIB (milhões de reais) 

Período Pomerode Posição Estadual 

2002 287,3 37ª 

2003 327,3 36ª 

2004 394,2 35ª 

2005 468,5 33ª 

2006 529,2 32ª 

2007 597,3 31ª 

2008 659,9 34ª 

2009 729,5 34ª 

Evolução no período 

2002/2009 
153,96% Melhorou 3 posições 

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Contas Nacionais - Governo do Estado de Santa Catarina, Secretaria 
de Estado do Planejamento, Produto Interno Bruto dos Municípios, 2009. 

 



No comparativo da evolução do PIB ao longo do período de 2002 a 2009, o município apresentou um 

crescimento acumulado de 153,96%, contra um aumento estadual de 132,91%. 

Pomerode, em 2009, possuía um PIB 

do ranking estadual. No período de 2002 a 2009, o PIB 

116,49% contra 110,42% da média catarinense.

 

7.1.6.2. Valor Adicionado Bruto 
 

Na avaliação dos setores produtivos de Pomerode, a indústria contribuiu com 45,82%, o setor de 

serviços contribuiu com 39,90%, os impostos contribuíram com 

municipal e agropecuária com apenas 0,97% a para 

IBGE, 2010 (Figura 12). 

 

Figura 

 

7.1.6.3. Balança Comercial 

 
De acordo com o Sebrae, em 2011, a balança comercial de Pomerode apresentou u

US$ -66.307.621,00. No período compreendido entre 2004 e 2011, as suas exportações apresentaram 

crescimento de 274,7% e as importações, crescimento de 2.367,3%. 

O principal país de destino das exportações de 2011 do

representando aproximadamente 37%. 

China, representando aproximadamente 33%. 

 

No comparativo da evolução do PIB ao longo do período de 2002 a 2009, o município apresentou um 

crescimento acumulado de 153,96%, contra um aumento estadual de 132,91%. 

omerode, em 2009, possuía um PIB per capita da ordem de R$ 27.224,09, colocando

do ranking estadual. No período de 2002 a 2009, o PIB per capita do município apresentou evolução de 

116,49% contra 110,42% da média catarinense. 

nado Bruto – VAB 

Na avaliação dos setores produtivos de Pomerode, a indústria contribuiu com 45,82%, o setor de 

serviços contribuiu com 39,90%, os impostos contribuíram com 13,31% do Valor Adicionado Bruto 

municipal e agropecuária com apenas 0,97% a para o ano de 2010 de acordo com o levantamento do 

Figura 12. Valor Adicionado Bruto – 2010. 
Fonte: IBGE, 2010. 

De acordo com o Sebrae, em 2011, a balança comercial de Pomerode apresentou u

66.307.621,00. No período compreendido entre 2004 e 2011, as suas exportações apresentaram 

crescimento de 274,7% e as importações, crescimento de 2.367,3%.  

O principal país de destino das exportações de 2011 do município foi os Es

proximadamente 37%. Já com relação às importações, o principal país de origem

China, representando aproximadamente 33%.  
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No comparativo da evolução do PIB ao longo do período de 2002 a 2009, o município apresentou um 

crescimento acumulado de 153,96%, contra um aumento estadual de 132,91%. O município de 

da ordem de R$ 27.224,09, colocando-o na 23ª posição 

do município apresentou evolução de 

Na avaliação dos setores produtivos de Pomerode, a indústria contribuiu com 45,82%, o setor de 

13,31% do Valor Adicionado Bruto 

o ano de 2010 de acordo com o levantamento do 

 

De acordo com o Sebrae, em 2011, a balança comercial de Pomerode apresentou um saldo negativo de 

66.307.621,00. No período compreendido entre 2004 e 2011, as suas exportações apresentaram 

município foi os Estados Unidos, 

ões, o principal país de origem foi a 
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7.1.6.4. Empresas x Empregos 

 

Segundo dados do Ministério do Trabalho e Emprego, no ano de 2011, Santa Catarina possuía um 

total de 403.949 empresas formalmente estabelecidas. Estas empresas, tomando como referência o mês 

de dezembro de 2011, foram responsáveis por 2.061.577 empregos com carteira assinada.  

Em Pomerode, tomando-se como referência dezembro de 2011, existiam 1.806 empresas formais, as 

quais geraram 12.757 postos de trabalho com carteira assinada. No período de 2008 a 2011, a taxa 

absoluta de criação de empresas no município foi de 3,32% e a de empregos, 14,22%.  

No que se refere ao recorte setorial em 2011, o setor terciário (serviços) era o mais representativo em 

número de empresas, mas o setor secundário (indústria) gerou mais empregos, conforme é apresentado 

na figura 13 abaixo. 

 

 
Figura 13. Relação empresas x empregos, 2011. 

 

Segundo dados do Ministério do Trabalho e Emprego extraídos do Cadastro Geral de Empregados e 

Desempregados, em 2012, o saldo de admissões e demissões do município apresentou um resultado 

positivo de 457 empregos.  

 

7.1.6.5. Renda Média da População 
 

A região do Vale do Itajaí possui um rendimento familiar médio melhor que a média estadual. O 

município de Pomerode inserido nesta região está acima da média regional e estadual, conforme 

demonstrado na tabela 18 apresentada abaixo.  
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A evolução do rendimento familiar médio em Pomerode entre o período de 2002 e 2010 teve um 

aumento de 154%, enquanto que na região do vale do Itajaí foi de 148% e do Estado de Santa Catarina 

de 99%. 

Tabela 18: Rendimento Familiar Médio – 2000/2010. 

Rendimento Familiar (R$) 

Ano Pomerode Vale do Itajaí Santa Catarina 
Posição do Município 

no Estado 

2002 1.264,4 1.289,6 1.205,9 28ª 

2010 3.214,7 3.195,6 2.400,7 19ª 

Evolução no período 2002/2010 154% 148% 99% Melhorou 9 posições 

Fonte: IBGE, 2010. 

 
7.1.6.6. Índice de Desenvolvimento Humano Municipal – IDH-M  
 

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), segundo o Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD), é uma medida resumida do progresso em longo prazo, em três dimensões 

básicas do desenvolvimento humano: renda, educação e saúde. Em 2000, o Índice de Desenvolvimento 

Humano Municipal de Pomerode, alcançou 0,849, colocando o município na 11ª posição estadual, o 

que reflete que os serviços básicos e a geração de emprego e renda no município são satisfatórias. 

 No período compreendido entre 1970 e 2000, o IDH-M do município acumulou evolução positiva de 

52,43%, sendo que a Renda foi a dimensão com maior evolução (105,35%), passando de 0,374 em 

1970, para 0,768 em 2000, conforme tabela 19 apresentada a seguir. A evolução do IDH-M resultou na 

alteração do posicionamento de Pomerode para os anos de 1991 (18ª) e 2000 (11ª). O índice de 0,849 

alcançado pelo município de Pomerode em 2000, foi 3,29% maior que o índice de Santa Catarina que 

ficou em 0,822 e 10,84% maior que o índice brasileiro que é de 0,766 no mesmo ano. 

 

Tabela 19: Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) – Pomerode. 

IDH-M Pomerode 

Ano Educação Longevidade Renda IDH-M 

1970 0,722 0,575 0,374 0,557 

1980 0,741 0,661 0,944 0,782 

1991 0,846 0,762 0,688 0,765 

2000 0,952 0,827 0,768 0,849 

Evolução período 1970/2000 31,86% 43,83% 105,35% 52,43% 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil. 
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7.1.7. Turismo e Lazer 

 

O principal aspecto que norteia a natureza do turismo do município de Pomerode é a sua raiz colonial 

alemã, que se manifesta na arquitetura das edificações, culinária, festas, costumes, artesanato, nomes 

das ruas e, até pouco tempo, na língua falada entre os habitantes; ganhando o slogan (como já 

referenciado) de a “Cidade Mais Alemã do Brasil”. A colonização alemã de Pomerode a tornou uma 

notória cidade turística do Vale Europeu, logo, seu maior apelo turístico se faz pelo viés cultural. 

Mette (2005) considera que a globalização por desencadear a padronização da sociedade, acaba 

provocando um sentimento de valorização pelo diferencial, principalmente em relação às culturas 

tradicionais, costumes distintos, entre outras esferas.  

Esse interesse crescente pelo contato com culturas tradicionais impulsiona um segmento turístico, o 

perfil do turista que não busca somente uma experiência recreativa, mas, além disso, o enriquecimento 

cultural; é neste contexto que se insere o município de Pomerode. 

O conceito de patrimônio cultural é apropriado neste caso, já que engloba toda a manifestação cultural 

material e imaterial de um povo, partindo da arquitetura típica representada pelas casas de enxaimel 

para o conjunto de crenças, festas e costumes.  

O município apresenta um forte setor turístico, já que conta com um roteiro consolidado e o viajante 

que visitar alguns dos principais pontos turísticos, recebe um “passaporte” que contém informações 

sobre os principais atrativos turísticos, a história do município, costumes, entre outros. 

 

7.1.8. Atrativos Turísticos 

 

A arquitetura é uma das principais características observadas, já que além das casas de enxaimel 

(localizadas na Rota de Enxaimel2) muitas residências particulares e edificações apresentam esta 

estrutura; que consiste na estrutura das benfeitorias terem o esqueleto feito em madeira, com vigas 

encaixadas na horizontal e vertical.  

Elas são sustentadas por vigas diagonais, e tem sua alvenaria feita de tijolos que ficam à vista. O maior 

acervo de construções em enxaimel existente fora da Alemanha é encontrado em Pomerode: são mais 

                                                      
2 http://rotadoenxaimel.com.br.  
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de 240 edificações deste tipo em todo o município. Os registros fotográficas apresentados a seguir 

ilustram estas casas e algumas das residências locais. 

 

      
Foto 18 (A e B). Casa pertencente à Rota de Enxaimel e residência observada no município. 

Fonte: http://rotadoenxaimel.com.br 

 
Foto 19. Restaurante Wonderwald, um dos atrativos turísticos presentes no “passaporte”. 

 

Além destes atrativos clássicos, o município conta com roteiros que permitem fazer um tour de 

maneiras não convencionais, por exemplo: o passeio com os carros de mola puxados com tração animal, 

com decoração típica e através do ciclismo turístico; o município participa do Clube de Cicloturismo do 

Brasil, fazendo parte do circuito do Vale Europeu3. 

O Museu Pomerano expõe diversos materiais e peças que remontam ao período colonial do município; 

roupas, objetos domésticos, peças de vidro e porcelana entre outros fragmentos datados do século XIX. 

                                                      
3 http://www.clubedecicloturismo.com.br/ 
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Foto 20. Museu Pomerano. 

Fonte: http://www.pomerode.sc.gov.br/AtrativosTuristicos14.asp. 
  

O município possui outros atrativos, como as praças históricas, a exemplo da Praça de Torgelowplatz 

que representa o trabalho do imigrante alemão em Santa Catarina através de diversos personagens: o 

homem agricultor, a mulher agricultora, o menino, o boi com arado, cavalos, carroça e animais 

domésticos. 

 

 
Foto 21. Praça de Torgelowplatz. 

 

Entre os patrimônios não materiais existem seis grupos folclóricos4, que reproduzem a cultura 

tradicional e mantêm viva as danças típicas dos antepassados, estes são: Grupo Folclórico Alpen 

Bach, Grupo Folclórico Alpino Germânico, Grupo Folclórico Deutsch Krone, Grupo Folclórico 

                                                      
4 http://www.pomerode.sc.gov.br/  
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Edelweiss, Grupo Folclórico Pomerano e o Grupo Folclórico Clube Alegre, Os trajes típicos dos 

membros do grupo são confeccionados artesanalmente na região, através de um modelo trazido pelos 

imigrantes colonizadores há mais de 180 anos.  

A culinária também é representativa no cenário turístico do município, por meio dos diversos 

restaurantes que oferecem pratos típicos, além de todo o ambiente estar condizente com os costumes 

coloniais. 

Além dos grupos folclóricos existem 16 Clubes de Caça e Tiro, que preservam as tradições  por meio 

das festas de Rei e Rainha das Sociedades e outras comemorações, tais como, as festas típicas, como a 

Festa do Imigrante, Fenarreco, Oktoberfest e a Festa Pomerana. 

Atualmente um setor de expansão econômica começa a destacar-se também como um atrativo turístico 

na região do Vale do Itajaí, o das microcervejarias artesanais, que agregam valor ao setor turístico 

atraindo visitantes interessados em conhecer as fábricas e realizar degustações, o município de 

Blumenau já é reconhecido nacionalmente, além da notória Oktoberfest, pela sede de várias empresas 

deste segmento como a Bierland e a Eisenbahn. 

O município de Pomerode acompanha essa tradição alemã e é sede da microcervejaria Schornstein 

(Figura 24), além do fato de seus grupos folclóricos participarem ativamente dos desfiles da Oktoberfest. 

 

 
Foto 22. Cervejaria Schornstein. 

  



 

 

P
á

g
in

a
  6

9
 

7.2. ÁREA DE VIZINHANÇA 

 
7.2.1. Delimitação da área de vizinhança 

 
Para caracterização ambiental e urbana da área de entorno a unidade de Pomerode da SUPREMO 

CIMENTO, bem como, para avaliação dos impactos de vizinhança, é necessário o atendimento as 

prerrogativas legais inerentes a delimitação da área de vizinhança, conforme artigo 252º da Lei 

Complementar nº 162/08. 

Sendo assim, conforme apresentado no croqui de delimitação abaixo (Figura 14), a área de vizinhança 

adotada para elaboração do presente Estudo de Impacto de Vizinhança é um raio de 500 metros a partir 

da portaria de acesso ao empreendimento, que contempla a extensão das principais vias públicas que 

circunscrevem o empreendimento até os nós de tráfegos mais próximos, a quadra do complexo 

industrial que constitui a macrozona em que se encontra inserido, assim como, todos os imóveis 

lindeiros que possam ser impactados, em especial, pelas obras de ampliação que estão sendo realizadas. 

Todavia, para fins de caracterização ambiental urbana, também foram descritas informações relevantes 

do Município de Pomerode, na qual o empreendimento está situado. 

 

 

 
Figura 14. Croqui de delimitação da área de vizinhança da unidade de Pomerode da SUPREMO CIMENTO. 
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7.2.2. Metodologia Adotada 

 

Para caracterização da infraestrutura urbana da área delimitada como de “vizinhança” conforme 

apresentado anteriormente, além do reconhecimento de campo, foram realizadas entrevistas em tom 

informal com alguns moradores circunvizinhos ao empreendimento, porém orientadas por um roteiro 

de perguntas abertas e fechadas pré-definidas. 

 

      
Foto 23 (A e B). Entrevistas realizadas com moradores locais. 

 

7.2.3. Sistema Viário 

 

A operacionalização das atividades comerciais diárias da empresa requer uma infraestrutura de suporte 

adequada para a circulação de caminhões para o transporte dos produtos fabricados pela Supremo 

Cimento, assim como, da circulação de veículos de passeio dos funcionários, fornecedores e clientes, 

podendo o empreendimento, ser considerado como um pólo gerador de tráfego. 

O sistema viário utilizado para acesso ao empreendimento é o mais curto possível, visando reduzir os 

transtornos aos moradores de entorno, mesmo se tratando de zona industrial. Sendo assim, o 

empreendimento utiliza o acesso principal da zona industrial, que liga a SC-421 com a Rua dos 

Atiradores, sendo percorrido uma distância de 700 metros até chegar ao estacionamento externo de 

caminhões disponibilizado pela empresa, conforme croqui apresentado a seguir. 
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Figura 15. Entrada e Saída utilizada pelos caminhões e veículos de passeio da SC-421 até a Supremo Cimento. 

 

Durante os trabalhos de campo, foi observada a existência de acessos alternativos para entrada e saída 

de veículos pesados e de passeio, entretanto, alguns trechos ainda não possuem pavimentação asfáltica, 

bem como, são mais longos que o acesso principal. Neste caso, a empresa orienta os motoristas que não 

utilizem esses acessos, conforme placas informativas (foto 26) instaladas no inicio destes acessos com as 

seguintes informações “Srs motoristas, via não pavimentada. Favor não utilizar este acesso para a SC-

421. Utilize o acesso principal.  

 

 
Foto 24. Vista da Rua do Atiradores em frente a Supremo Cimento, evidenciando a placa informativa sobre a via não 

pavimentada e solicitando a utilização do acesso principal a SC-421. 
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Todavia, como se trata de via pública, a empresa não pode proibir que os motoristas utilizem estas vias, 

o que pode gerar transtornos aos moradores do entorno, em virtude da poeira gerada, principalmente 

pelo tráfego de veículos pesados. 

Especificamente quanto à geração de trafego de caminhões que realizam o transporte dos produtos 

fabricados, ressalta-se que boa parte dos destinos estão localizados nos estados do Paraná, Rio Grande 

do Sul e São Paulo e, portanto, os deslocamentos são predominantemente realizados nas rodovias 

estaduais e federais não sobrecarregando as vias municipais. 

No total, considerando também os veículos de passeio, são gerados em média 130 deslocamentos por 

dia. No que se refere aos destinos dos veículos de passeio utilizados pelos funcionários da empresa, 

quase 54% ficam distribuídos no próprio município de Pomerode, sendo os demais, distribuídos nos 

municípios vizinhos, dentre os quais de destacam: Blumenau, Indaial, Timbó e Gaspar, sendo também 

utilizadas principalmente as rodovias estaduais durante o deslocamento. 

A compatibilização do sistema viário com o empreendimento é adequada, visto que se trata de uma 

zona industrial e, portanto, a Prefeitura Municipal de Pomerode implantou a pavimentação asfáltica, a 

sinalização de trânsito e a rede de drenagem pluvial necessária para a manutenção das condições 

necessárias para suprir a demanda diária gerada pela circulação de veículos pesados e de passeio desde a 

SC-421 até o empreendimento. 

Quanto à existência de barreiras para acessibilidade na área de vizinhança do empreendimento, durante 

os trabalhos em campo não foi registrada a existência de tais barreiras, visto que existem diversos acessos 

de veículos, assim como, pontes pênsil para acesso de pedestres e ciclistas.  

De modo geral, a acessibilidade pode ser considerada boa, principalmente pela existência de sinalização 

de trânsito e ótimas condições das vias de acesso, conforme registros fotográficos apresentados a seguir. 

Algumas deficiências que podem ser apontadas na área de vizinhança é a inexistência de ciclovia em 

todo o trajeto da Rua dos Atirados e acessos a SC-421 bem como, de calçadas em boa parte da Rua dos 

Atiradores.  

Também foi observado nos acessos alternativos ao empreendimento a inexistência de placas de trânsito 

e informativas, principalmente nos trechos sem pavimentação asfáltica da Rua dos Atiradores. 
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Foto 25 (A e B). Pavimentação asfáltica, sinalização de transito e faixas de pedestres existentes na via principal de acesso ao 

empreendimento. 
 

           
Foto 26 (A e B). Pedestres e ciclistas utilizando a via alternativa de acesso ao empreendimento, evidenciando a inexistência 

de calçadas e ciclovias. 
 

 
Foto 27. Placas informativas da localização do empreendimento. 
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7.2.4. Mobilidade Urbana 

 
A área de vizinhança, assim como, todo o bairro Testo Central, possui serviço de transporte público 

rodoviário, realizado pela Empresa de Transportes Coletivos Volkmann que dispõe entre outras, a linha 

Pomerode – Blumenau.  

Todavia, cabe ressaltar que na Rua dos Atiradores onde o empreendimento está localizado não existe 

linha de transporte público, sendo esta realizada somente na SC-421, sendo necessário que os 

funcionários que dependem deste tipo de transporte tenham que se deslocar a pé pela Rua Hermann 

Koch situada em frente à empresa, e atravessar uma ponte pênsil que faz ligação com a rodovia, 

conforme fotos apresentadas a seguir.  

 

    
Foto 28 (A e B) Vista frontal da Rua Hermann Koch situado em frente ao empreendimento, a esquerda, e a ponto pênsil 

existente no final desta, que faz a ligação com a SC-421, a direita. 

 
Contudo, a grande maioria dos funcionários da empresa, assim como, os moradores do entorno, 

possuem veículos próprios para se locomover, sendo utilizados veículos de passeio e motocicletas. Há 

também aqueles que utilizam bicicleta para realização de pequenos deslocamentos no interior do bairro. 

 

7.2.5. Tráfego local 

 

O aumento do fluxo de veículos em função do funcionamento da fábrica é significativo, considerando 

que são em média 130 veículos por dia, conforme mencionado anteriormente, porém, pela facilidade 

de acesso às rodovias estaduais e federais o aumento do tráfego local não foi uma problemática 

apontada pelos entrevistados.  
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A principal observação feita por estes, foi a respeito das normas de segurança de trânsito, que não são 

seguidas pelos motoristas das fábricas locais, o que inclui a Supremo Cimento, principalmente com 

relação ao atendimento à sinalização do transito, em especial ao limite de velocidade dos caminhões, 

causando sensação de insegurança aos moradores. 

 

7.2.6. Equipamentos urbanos e Comunitários 

 

A área de vizinhança do empreendimento inserida dentro do bairro Testo Central conta com uma 

infraestrutura urbana consolidada, no que diz respeito da oferta de comércio e serviços para os 

moradores locais. De acordo com os entrevistados, não é necessário sair do bairro para suprir as 

necessidades cotidianas, com exceção de agências bancárias que estão localizadas no centro do 

município. 

Durante os trabalhos de campo, foi observada na área de vizinhança a existência de equipamentos 

urbanos e comunitários que podem ser utilizadas pelos funcionários do empreendimento, dentre os 

quais se destacam mercados, postos de saúde, escolas, postos de combustíveis, restaurantes, bares, 

igrejas, centros comunitários, salões de beleza e estética, lojas de vestuário, entre outros 

estabelecimentos, conforme registros fotográficos apresentados a seguir. 

 

     
Foto 29 (A e B). Posto de saúde Dr. Horst Wilhelm Bernhardt, a esquerda, e a Escola Básica Municipal Olavo Bilac, a 

direita, existentes na área de vizinhança. 
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Foto 30 (A e B). Posto de combustíveis, a esquerda, e Mercado, a direita, existentes na área de vizinhança. 

 

      
Foto 31 (A e B). Bar com cancha de bocha e sinuca, a esquerda, e Loja de Vestuário, a direita, existente na área de 

vizinhança. 
 

      
Foto 32 (A e B). Capela de Santo Antônio, a esquerda, e Igreja Adventista, a direita, existentes na área de vizinhança. 

 

Entre os equipamentos comunitários existe o clube “Recanto da Natureza” que realiza bailes para a 3ª 

idade e festas em dias específicos, serve almoços e marmitas e ainda possui um espaço para “pesque e 

pague”.  
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Essas infraestruturas e equipamentos comunitários são utilizados por parte dos funcionários das 

indústrias locais. De acordo com a administradora do “Recanto da Natureza”, o local é 

predominantemente frequentado por turistas e moradores do município.  
 

     
Foto 33 (A e B). Clube Comunitário “Recanto da Natureza”, com restaurante onde são realizados bailes e festas, a esquerda, 

e Pesque e Pague, a direita, existentes na área de vizinhança. 

 

Durante as entrevistas realizadas com moradores, assim como, observações obtidas em campo, foi 

comprovada a existência de rede de abastecimento de água, rede de fornecimento de energia elétrica, 

rede de telefonia (fixa/móvel) e sistema de drenagem pluvial nos trechos pavimentados da Rua dos 

Atiradores.  

Quanto ao tratamento de efluentes sanitários, devido à inexistência de rede pública coletora, o sistema 

de tratamento adotado é individual, composto predominantemente por tanque séptico e filtro 

anaeróbico, sendo posteriormente lançados nos cursos d’água ou ainda em sumidouros. 

A prestação de serviços públicos na área da saúde não é suficiente para atender a comunidade da área 

de vizinhança sendo necessário nos casos de atendimento médico-hospitalar específico, recorrer para os 

hospitais e clínicas situadas no centro do município de Pomerode. 

Com relação a oferta de equipamentos urbanos e comunitários, foi observada a inexistência de praças 

públicas na área de vizinhança que possa ser utilizada para atividades de lazer, recreação e convivência, 

tanto pelos funcionários do empreendimento, mas principalmente pelos moradores do entorno. 

Quanto à creche existente na área de vizinhança, durante a fase de ampliação do empreendimento não 

haverá a geração de impactos, visto que, os trabalhadores que irão atuar no canteiro de obras são 

predominantemente residentes em municípios vizinhos a Pomerode e, portanto, não haverá acréscimo 

na demanda por novas vagas. 
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7.2.7. Uso e Ocupação do solo 

 
A área de vizinhança do empreendimento está em sua maior parte inserida em zona apropriada, que de 

acordo com o Plano Diretor – Lei Complementar nº 162/2008, denomina-se Macrozona Urbana de 

Indústria e Serviços – MUIS (Figura 16), tendo principais características um baixo adensamento 

populacional e predominância de áreas livres adequadas para instalação de empreendimentos de grande 

porte e potencialmente impactantes. 

 

 
Figura 16. Delimitação da área de vizinhança com sobreposição do zoneamento territorial urbano, evidenciando a zona 

industrial (MUIS) e a pouca presença de núcleo habitacionais no entorno da Supremo Cimento. 

 
Sendo assim, a implantação do empreendimento favoreceu o atendimento aos objetivos da MUIS, 

tendo em vista que proporcionou a localidade a implantação pela Prefeitura Municipal de Pomerode 

melhoria nas condições de infraestrutura e promoção do desenvolvimento econômico do município.  

Ainda, cabe ressaltar que a MUIS foi instituída visando receber indústrias e serviços de alto impacto, 

que em outras áreas poderiam conflitar com diferentes usos, como o habitacional, como é o caso da 

SUPREMO CIMENTO. 

Portanto, a localização do empreendimento está em conformidade com as diretrizes de uso do solo, 

visto que, por se tratar de zona industrial, a implantação de novos empreendimento imobiliários é 

bastante restrita, reduzindo significativamente os impactos gerados na vizinhança. 
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Todavia, cabe destacar que a área delimitada como de vizinhança, mesmo antes da implantação do 

empreendimento já possuía diversas indústrias instaladas e em operação, assim como, pequenos núcleos 

habitacionais, podendo ser potencializados alguns impactos, como por exemplo, a geração de tráfego de 

veículos pesados. 

O uso do solo na área de vizinhança apesar da presença de algumas residências, predominam ocupações 

industriais e áreas consideradas vazios urbanos, por serem desprovidas de ocupação, sendo utilizadas 

predominantemente para cultivos agrícolas e reflorestamentos com espécies exóticas, dentre as quais, 

apresentamos alguns registros fotográficos abaixo. 

 

     
Foto 34 (A e B). Indústrias situadas na área de vizinhança da Supremo Cimento. 

     
Foto 35 (A e B). Algumas residências situadas na área de vizinhança da Supremo Cimento. 

 

7.2.8. Propriedades circunvizinhas 

 
Existem aproximadamente 50 residências circunvizinhas ao empreendimento considerando o raio de 

500m. Durante as entrevistas realizadas com os moradores, foi obtida a informação de que na maioria 

dos casos os pequenos núcleos habitacionais existentes na área de vizinhança são constituídos de 

moradores com vínculos familiares. 
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Durante as entrevistadas, a principal reclamação das famílias foi referente à emissão de material 

particulado proveniente das ruas sem pavimentação, conforme registros fotográficos apresentados 

abaixo, que retratam a poeira impregnada em plantas. 

 

       
Foto 36 (A e B). Poeira depositada nas plantas das residências locais, proveniente da circulação de veículos nos acessos 

alternativos não pavimentados. 

 

Com relação as obras de ampliação, a emissão de ruído é não interfere no cotidiano dos entrevistados, 

não gerando transtornos e desconforto acústico. Por outro lado, conforme relatos obtidos nas 

entrevistas, a circulação de muitos veículos e pessoas estranhas na localidade, deixa os moradores 

inseguros, principalmente devido ao excesso de velocidade nas vias do entorno. 

 

7.2.9. 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”, num raio de 300 metros do empreendimento SUPREMO CIMENTO 

não existem bens tombados pelo Patrimônio Histórico. 

Todavia, de acordo com o EIV – Estudo de Impacto de Vizinhança, dentro da área de vizinhança 

definida em 500metros do perímetro do imóvel ocupado pelo empreendimento, e de acordo com o 

inventário supracitado, foram localizadas 03 (três) edificações históricas, sendo:  a) Casa Behling; b) 

Casa Penzlin; c) Casa Schroeder.  

 
� Casa Behling: situada na Rua 15 de Novembro, n° 9.904, dista em linha reta, no sentido 

noroeste, aproximadamente 440m do perímetro do imóvel ocupado pelo empreendimento. 
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Figura 17 – Vista parcial da Casa Behling existente na área de vizinhança da Supremo Cimento. Fonte: Google Earth - Street 

View. 
 

� Casa Penzlin: situada na Rua 15 de Novembro, n° 9.820 (esquina com a Rua Ribeirão Souto – 

lado ímpar), dista em linha reta, no sentido noroeste, aproximadamente 440 m do perímetro do 

imóvel ocupado pelo empreendimento. 

 

 
Figura 18 – Vista parcial da Casa Penzlin existente na área de vizinhança da Supremo Cimento. Fonte: Google Earth - Street 

View 

 

� Casa Schroeder: situada na Rua 15 de Novembro, n° 9.746, dista em linha reta, no sentido 

Nordeste, aproximadamente 495m do perímetro do imóvel ocupado pelo empreendimento. 
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Figura 19 – Vista parcial da Casa Schroeder existente na área de vizinhança da Supremo Cimento. Fonte: Google Earth - 

Street View 

 

Todas estas edificações encontradas são classificadas como P2, segundo o Anexo supracitado, ou seja, 

são edificações de grande valor histórico, arquitetônico, artístico e cultural, essenciais para a 

manutenção da paisagem (conceito contido no Inciso II, Artigo 93, da Lei Complementar n° 162/08).  

Todavia, cabe destacar que a Supremo Cimento está localizada na margem direita (vista montante) do 

Rio do Testo, em nível inferior ao da Rodovia SC-421, bem como, do lado direito da Rua dos 

Atiradores, e as edificações tombadas encontram-se na margem esquerda do mesmo Rio e em nível 

superior ao da rodovia mencionada, portanto, tem-se duas barreiras aos impactos resultantes da 

ampliação da Supremo Cimento, sendo a primeira o Rio Testo que é uma barreira natural e as vias de 

acesso (Rodovia SC-421 e Rua dos Atiradores). 

Neste sentido, podemos afirmar que os impactos resultantes da ampliação das estruturas que compõe a 

unidade produtiva da Supremo Cimento, assim como, de sua operação, não irão gerar nenhum tipo de 

interferência aos bens tombados. 

Ainda, cabe destacar que devido a distância dos bens tombados à unidade da Supremo Cimento, o 

impacto visual gerado pela sua ampliação, não irá afetar a harmonia estética e paisagística das 

edificações tombadas, sobretudo devido a existência de mata ciliar ao longo do Rio do Testo e da 

barreira verde implantada ao longo do perímetro do imóvel ocupado pela Supremo Cimento que 

reduzem ainda mais o destoamento paisagístico. 
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8. AVALIAÇÃO DE IMPACTOS DE VIZINHANÇA 

 

A avaliação de impactos ambientais é conceituada, conforme Moreira (1985), como um instrumento de 

política ambiental formado por um conjunto de procedimentos capazes de assegurar um exame 

sistemático dos impactos ambientais de uma atividade ou empreendimento e de suas alternativas, 

servindo como base na tomada de decisões relacionadas as fases de implantação, ampliação e operação. 

De acordo com Claudio (1987) a avaliação de impactos ambientais tem como objetivo prevenir e 

minimizar as alterações que podem ocorrer por uma determinada atividade ou empreendimento. Para 

Silva (1994) no processo de avaliação dos impactos ambientais, são caracterizadas todas as atividades 

impactantes e os fatores ambientais que podem sofrer impactos dessas atividades, os quais podem ser 

agrupados de acordo com o meio em que ocorre (meios físico, biótico e antrópico), características e fase 

em que ocorrem.  

Os métodos de avaliação de impactos ambientais são mecanismos estruturados para identificar, coletar e 

organizar os dados de impacto ambiental, permitindo a sua apresentação de uma maneira que facilite a 

interpretação pelas partes interessadas. Dentre os principais métodos empregados destacam-se o ad-hoc, 

checklists, matrizes, overlays, redes e modelagem (MAGRINI, 1989). 

Segundo Serra (1998) o estudo de impacto de vizinhança é considerado um instrumento de política 

urbana uma vez que está inserido no estatuto da cidade, servindo de base para a tomada de decisão, 

quanto a construção, implantação, ampliação e funcionamento de um empreendimento ou atividade 

em determinada área urbana.  

O estudo de impacto de vizinhança deverá abordar os impactos positivos e negativos relacionados ao 

empreendimento, buscando auxiliar no processo de planejamento ambiental urbano, na mitigação de 

conflitos e transtornos a uma determinada vizinhança.  

Nesse contexto, a presente avaliação de impactos da unidade de Pomerode da Supremo Cimento, foi 

elaborada visando apresentar uma descrição de cada impacto em potencial a ser gerado durante a fase 

de ampliação das estruturas já existentes, assim como, uma priorização quanto a necessidade de 

intervenção visando a prevenção, controle e mitigação de possíveis conflitos e transtornos à vizinhança. 
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8.1. Metodologia de Avaliação de Impactos 

 

A metodologia de avaliação de impactos adotada no presente estudo baseia-se nas obras de construção 

civil necessárias para à ampliação das benfeitorias que compõe a unidade de Pomerode da SUPREMO 

CIMENTO, considerando sua localização, porte e aspectos construtivos, bem como, os aspectos 

socioeconômicos, bióticos, físicos do ambiente de entorno e suas inter-relações. 

Esta prática metodológica utiliza-se de procedimentos de identificação, caracterização e avaliação dos 

potenciais impactos decorrentes da fase operação do empreendimento, dentre eles, organograma dos 

aspectos e impactos e, relações de causa-efeito, dos mesmos. 

A partir da identificação e avaliação dos impactos, são propostas medidas mitigatórias e programas de 

monitoramento ambiental, visando à prevenção e/ou controle dos impactos negativos, medidas 

compensatórias, quando pertinentes, e a potencialização dos impactos positivos, quando possível ou 

necessário.  

A metodologia de avaliação dos impactos ambientais adotada neste estudo de impacto de vizinhança 

está em conformidade com as disposições expressas na legislação aplicável, estando fundamentada em 

experiências testadas e bem sucedidas pela equipe técnica responsável por este estudo. 

Segundo a Resolução CONAMA nº 001/86, a avaliação de impactos deve ser analisada considerando 

como subsídio, a caracterização do empreendimento e o diagnóstico do ambiente onde o 

empreendimento encontra-se inserido. 

Neste caso, a avaliação de impactos considerou somente os possíveis impactos gerados durante a fase de 

ampliação, visto que o empreendimento já se encontra devidamente implantado e em operação. 

As atividades operacionais da produção de cimento consistem basicamente em armazenamento, 

beneficiamento, combinação de matéria prima e distribuição, gerando uma rede de interações entre 

aspectos e impactos ambientais. 

A partir destas interações cada um dos impactos será caracterizado e avaliado, individualmente por uma 

equipe multidisciplinar mediante a realização do brainstormming, considerando as respectivas alterações 

ambientais e os compartimentos ambientais (meios socioeconômico, físico, e biótico) aos quais 

pertencem.  
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A avaliação se baseará em atributos de magnitude, importância e intensidade, resultando na relevância 

global de um determinado impacto. Tal etapa é desenvolvida com o auxílio de uma matriz de avaliação, 

que também é apresentada de forma a sintetizar as informações contidas na avaliação. 

A magnitude de um impacto ambiental abrange a seguinte composição: sentido, forma de incidência, 

distributividade, tempo de incidência, permanência, intensidade e importância. A partir da avaliação 

dos impactos, é gerada uma matriz de avaliação, que tem por objetivo, sintetizar as informações contidas 

na avaliação. 

 
Tabela 20. Composição dos atributos e critério utilizados para avaliação dos impactos ambientais do empreendimento. 

CRITERIOS E ATRIBUTOS DESCRIÇÃO 

MAGNITUDE  

Atributos de Sentido 

Impacto positivo ou benéfico, quando sua manifestação resulta na 

melhoria da qualidade ambiental; 

Impacto negativo ou adverso, quando sua manifestação resulta em dano à 

qualidade ambiental. 

Atributos de Forma de Incidência 

 

Impacto direto, quando resultante de uma simples relação de causa e 

efeito; 

Impacto indireto, quando resultante de sua manifestação, ou quando é 

parte de uma cadeia de manifestações. 

Atributos de Abrangência 

Impacto local, quando sua manifestação afeta apenas o sítio das 

intervenções geradoras; 

Impacto regional, quando sua manifestação afeta toda ou parte de uma 

região, além do sítio das intervenções geradoras. 

Atributos de Tempo de Incidência 

Impacto imediato, quando se manifesta no instante em que se dá a 

intervenção; 

Impacto mediato (a médio ou longo prazo), quando se manifesta algum 

tempo após a realização da intervenção. 

Atributos de Permanência 

Impacto temporário, quando sua manifestação tem duração determinada, 

incluindo-se nesse atributo a reversibilidade; 

Impacto permanente, quando, uma vez executada a intervenção, sua 

manifestação não cessa ao longo de um horizonte temporal conhecido, 

incluindo-se nesse atributo a irreversibilidade. 

Atributo de Aspecto 
No aspecto ambiental, o impacto gerado afeta o meio ambiente, podendo 

causar alterações ao ecossistema envolvido. 
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No aspecto social, o impacto é gerado sobre a população, alterando seu 

bem estar e qualidade de vida.  

No aspecto econômico o impacto gerado deverá impactar diretamente 

sobre a valorização ou desvalorização da área afetada. 

INTENSIDADE  

Atributo de Intensidade 
A força com que o impacto ambiental deverá se manifestar sobre 

determinado compartimento ambiental. 

IMPORTÂNCIA  

Atributo de Importância 
Importância do impacto ambiental quanto às condições prevalecentes no 

compartimento ambiental sobre o qual virá a se manifestar. 

 

A matriz de impactos ambientais é dividida em dois segmentos, quais sejam: Composição da Magnitude e 

Atributos dos Impactos Ambientais. A partir do resultado desta avaliação é obtido o Valor de Relevância 

Global – VRG que é uma medida que leva em consideração a magnitude, a intensidade e a importância 

de determinado impacto ambiental, avaliado pelos técnicos da equipe multidisciplinar. 

Para a composição da magnitude, tomando-se por base os componentes desta variável, são atribuídos 

valores que variam de 1 (um) a 2 (dois) de acordo com seus aspectos mais relevantes, e sentido, podendo 

ser negativo ou positivo.  

O critério de composição de valores segue os valores mostrados na tabela 21, apresentado abaixo. 

 
Tabela 21. Composição de magnitude do impactos avaliados. 

Item Valor igual a 2 Valor igual a 1 

Forma de Incidência Direta Indireta 

Distributividade Regional Local 

Tempo de Incidência Imediato Mediato 

Prazo de Permanência Permanente Temporário 

 

O atributo da magnitude de cada impacto é quantificado pelo somatório dos valores atribuídos na 

classificação dos impactos, conforme tabela anterior, dando outro valor corresponde, atribuindo ainda, 

o sinal de positivo ou negativo, conforme o sentido do impacto.  
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Desta forma, o somatório da classificação do impacto poderá assumir valores que variam de 4 a 8, 

enquanto que seus valores de correspondência irão variar de 1 a 5, conforme descritos na tabela 22 

apresentada abaixo. 

  

Tabela 22. Composição dos valores de magnitude e sua respectiva correspondência nos atributos dos impactos ambientais. 

Somatório da composição da magnitude – 

primeira segmento da matriz 

Atributos de correspondência – segundo 

segmento da matriz 

4 1 

5 2 

6 3 

7 4 

8 5 

 

Para a valoração dos atributos de Intensidade e Importância, a equipe multidisciplinar utilizou valores 

que variam de 1 a 5, sendo o menor de pequena relevância e o cinco como sendo o de maior relevância. 

O Valor da Relevância Global (VRG) é então determinado pela multiplicação dos atributos 

encontrados no segundo segmento da planilha, sendo: magnitude, intensidade e importância, 

atribuindo o sinal de positivo ou negativo determinado pelo sentido do primeiro segmento da matriz de 

impacto. 

Os valores de VRG possuem caráter categórico e não numéricos, e servem para reduzir a subjetividade 

da análise pela equipe multidisciplinar de modo a fornecer subsídios para a interpretação e análise das 

interações da Supremo Cimento com o ambiente na qual encontra-se inserido, possibilitando a 

hierarquização dos impactos e a priorização das medidas mitigadoras, e os planos e programas de 

monitoramento ambiental. 

 

8.2. Identificação dos Impactos Gerados 

 

A identificação e avaliação dos impactos ambientais apresentada a seguir, considerou somente as obras 

de construção civil necessárias para ampliação da unidade de Pomerode da Supremo Cimento, visto 

que as demais estruturas e benfeitorias que compõe o complexo industrial foram implantadas antes de 

2008 e, portanto, anteriores a Lei Complementar nº 162/08, de 12 de dezembro de 2008 do Município 

de Pomerode, que dispõe sobre a necessidade de apresentação do Estudo de Impacto Vizinhança. 
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Diante ao exposto, tendo como base as obras de construção civil para ampliação já realizadas e à 

realizar, bem como, a caracterização da área de vizinhança, os impactos ambientais e socioeconômicos 

identificadas foram: 

 

1. Aumento da demanda por infraestrutura urbana; 

2. Geração de tráfego;  

3. Geração de emissões atmosféricas; 

4. Geração de ruído; 

5. Geração de efluentes sanitários; 

6. Geração de resíduos sólidos; 

7. Alteração de paisagem; 

8. Alteração na dinâmica de ventilação e iluminação natural; 

9. Alteração na qualidade do solo e das águas superficiais e subterrâneas; 

10. Redução da permeabilidade do solo; 

11. Geração de emprego e renda; e 

12. Geração de aumento na arrecadação tributária. 

 
8.3. Descrição dos impactos identificados 

 

8.3.1. Aumento na demanda por infraestrutura urbana 

 

O empreendimento em questão é responsável por gerar aproximadamente 218 vagas de emprego no 

município de Pomerode, entretanto, parte dos trabalhadores contratados residem em municípios 

vizinhos como Timbó, Brusque, Blumenau e Gaspar. O mesmo acontece com as obras de implantação, 

que no geral demandarão cerca de 15 trabalhadores que atuarão em mais de uma obra. 

O acréscimo mesmo que temporário no número de trabalhadores, poderá gerar aumento na demanda 

por infraestrutura urbana, em especial no que se refere aos serviços públicos, dentre os quais se destaca 

transporte coletivo e saúde. 

Entretanto, o empreendimento possui uma unidade ambulatorial que está em fase de instalação, 

porém, a mesma poderá ser utilizada para a realização de primeiros socorros, curativos e para 

tratamento de pequenas escoriações, o que deve reduzir a demanda por atendimento médico-hospitalar 

nos casos menos graves. 
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Quanto a demanda por creche ou escola, não haverá a geração de impactos, visto que, os trabalhadores 

que irão atuar no canteiro de obras são predominantemente residentes em municípios vizinhos a 

Pomerode e, portanto, não haverá acréscimo na demanda por novas vagas. 

O impacto do aumento da demanda por infraestrutura urbana pelas obras de ampliação é classificado 

como social, negativo, de incidência direta, abrangência regional, incidência imediata, entretanto de 

caráter permanente, de média magnitude, pequena intensidade e importância.  

 

8.3.2. Geração de tráfego de veículos 

 

As obras de ampliação irão gerar acréscimo no número de veículos que circulam nas vias de acesso ao 

empreendimento, o que poderá gerar aumento temporário na demanda por vagas de estacionamento e 

intensificar o transito local. 

Especificamente quanto às vias de acesso ao empreendimento, esta se dá preferencialmente pela 

Rodovia SC-421, também denominada Rua 15 de Novembro, que já possui tráfego intenso, sendo 

utilizado somente um pequeno trecho da Rua dos Atiradores até a área do empreendimento. 

No entanto, o aumento no fluxo de caminhões pesados que transportam matérias primas e insumos 

utilizadas nas obras e no transporte de resíduos da construção civil pode danificar as vias de acesso, 

prejudicando a pavimentação asfáltica existente, oque exigirá reparos e manutenção. 

O impacto de geração de trafego de veículos é social, negativo, de incidência direta, abrangência local, 

ocorrência imediata, duração temporária, sendo considerado como de média magnitude, pequena 

intensidade e de média importância. 

 

8.3.3. Geração de emissões atmosféricas 

 

As obras de construção civil necessárias para ampliação da unidade de Pomerode da Supremo Cimento 

são responsáveis pela emissão de material particulado à atmosfera, oque pode gerar transtornos aos 

moradores situados na área de entorno, entretanto, devido a distância em que estão situadas as 

residências, tal impacto será pouco significativo. 

Da mesma forma, o fluxo de veículos gerado pelas obras de ampliação irá aumentar as emissões gasosas 

à atmosfera, provenientes da queima de combustíveis que por sua vez, poderão aumentar os níveis de 
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poluição do ar e os problemas de saúde associados tais como, renite, asma e alergias, causando 

desconforto aos funcionários e a população de entorno.  

Ainda, a circulação de veículos que atuarão na carga de descarga de matérias-primas, insumos e resíduos 

da construção civil, nas vias de acesso não pavimentadas, poderão agravar os transtornos aos moradores 

de entorno, especialmente devido a emissão e acumulação de poeira nas residências e plantas. 

Neste sentido, o impacto da geração de emissões atmosféricas é classificado como de aspecto ambiental 

e social, negativo, incidência direta, abrangência local, ocorrência imediata, duração temporária, de 

média magnitude, pequena intensidade e de média importância. 

 

8.3.4. Geração de Ruídos 

 

A poluição sonora ocorre quando a exposição por ruídos intensos causa danos diversos ao organismo, 

tanto de forma fisiológica quanto psicológica (REGAZZI, 2005). Desta maneira, diversos parâmetros 

legais para os níveis de ruído em áreas urbanas e industriais foram criados.  

A definição das atividades consideradas geradoras de poluição sonora em Pomerode foi instituída pela 

Lei Complementar nº 162 de 12 de Dezembro de 2008, de acordo com Artigo 205º, que segue: “As 

atividades que apresentam conflitos de vizinhança pelo impacto sonoro que produzem aos estabelecimentos 

localizados no entorno por utilizarem máquinas, utensílios ruidosos, aparelhos sonoros ou similares, trabalharem 

com animais ou concentrarem número  excessivo  de pessoas serão consideradas produtoras de poluição sonora”. 

A classificação quanto aos padrões de incomodidade sonora no município é determinada pelo artigo 

207º, que define os limites dos níveis permitidos para emissão de ruídos na Macrozona Urbana de 

Indústria e Serviços, sendo 70,0 decibéis (dB) para o período diurno e 60,0 para o período noturno.  

A geração de ruídos por parte da utilização de equipamentos e maquinários durante as obras de 

ampliação do empreendimento, associado a movimentação de veículos pesados está diretamente 

relacionada com o conforto acústico dos funcionários e moradores da vizinhança. 

De acordo com a OMS, a exposição a níveis de ruídos elevado e/ou a período longos de tempo, podem 

gerar problemas de saúde, dentre eles: insônia; estresse; depressão; perda de audição; agressividade; 

perda de atenção e concentração; perda de memória; dores de cabeça; aumento da pressão arterial; 

cansaço; gastrite e úlcera; queda de rendimento escolar e no trabalho; e surdez (em casos de exposição à 

níveis altíssimos de ruído). 
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Durante a fase de ampliação, as obras de construção civil poderão gerar níveis de ruídos temporários 

maiores que 70,0 decibéis, principalmente devido a utilização de equipamentos como lixadeiras, 

cortadeiras e martelos. No geral, os níveis de ruídos serão mantidos inferiores a 60 decibéis, sendo 

assim, não haverá a geração de problemas de saúde nos trabalhadores do canteiro de obras, assim como, 

nos demais funcionários da empresa. 

Ainda, cabe destacar que devido a distância dos núcleos habitacionais existentes na área de entorno ao 

empreendimento, o impacto da geração de ruído será pouco significativo, não afetando a qualidade de 

vida dos moradores do entorno. 

Os níveis de ruído gerados durante as obras não podem ser estimado, visto que as obras de ampliação já 

foram concluídas. 

Sendo assim, o impacto da geração de ruídos é considerado social, negativo, de incidência direta, 

abrangência local, ocorrência imediata e duração temporária, sendo considerado um impacto de média 

magnitude, intensidade e importância. 

 

8.3.5. Geração de efluentes líquidos 

  

Durante toda a fase de ampliação, ocorrerá à geração de efluentes sanitários no canteiro de obras pelos 

trabalhadores que atuarão nas obras de construção civil. Os efluentes sanitários a serem gerados 

apresentam elevada carga de matéria orgânica e organismos patogênicos, considerados potencialmente 

causadores de poluição hídrica, se não tratados adequadamente. Não é possível estimar o volume de 

efluentes a serem gerados durante a fase de obras, em virtude de que não foi informado o número 

preciso de trabalhadores que irão atuar no canteiro de obras, durante a fase de ampliação. 

A emissão de efluentes sem o devido tratamento poderá resultar inclusive em danos  a biota aquática, 

assim como, favorecer a proliferação de doenças de veiculação hídrica à população. 

O volume de efluentes líquidos gerados durante as obras não pode ser estimado, visto que as obras de 

ampliação já foram concluídas. 

 Este impacto é classificado como negativo, de incidência direta, abrangência local, ocorrência imediata 

e duração temporária, sendo considerado um impacto de média magnitude, intensidade e importância. 
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8.3.6. Geração de resíduos sólidos 

 

As obras de ampliação da unidade Pomerode da Supremo Cimento, que totalizam 4.222,58m² de área 

construída, serão potencialmente geradoras de resíduos da construção civil, que segundo a Resolução 

CONAMA nº 307/2002 são classificados de acordo com as suas características, sendo necessária à 

adoção de procedimento de gestão, que incluem segregação, acondicionamento, armazenamento, 

tratamento ou disposição adequada para cada classe de resíduo.  

Devido as características das obras de construção civil utilizadas, que incluem utilização de estruturas 

metálicas, conteiners, estruturas pré-fabricadas de concreto, não é possível mensurar a quantidade de 

resíduos a ser gerada durante a fase de ampliação, todavia, pode-se afirmar que será pouco expressiva, 

sendo coletada em caçambas metálicas e transportada por empresas devidamente licenciadas. 

Caso os trabalhadores realizem refeições no canteiro de obras, poderá ocorrer a geração e acumulo de 

resíduos orgânicos, recicláveis e rejeitos e por consequência propiciar a proliferação de agentes vetores 

de doenças, tais como, roedores, baratas, mosquitos, entre outros.  

O volume de resíduos provenientes das obras não pode ser estimado, visto que as obras de ampliação já 

foram concluídas. 

 Neste sentido, tal impacto é considerado ambiental, negativo, de incidência direta, abrangência local, 

ocorrência imediata, duração temporária, de pequena magnitude, intensidade e importância. 

 

8.3.7. Alteração da paisagem 

 

A paisagem é a percepção humana do ambiente de entorno que o cerca, sendo considerado o resultado 

do processo das ações antrópicas no meio natural. A percepção de sua dimensão física ocorre através 

dos sentidos e de sua dimensão cognitiva variando de acordo com a cultura e o meio em que o 

individuo pertence. 

Na área de entorno ao empreendimento, como demonstrado na foto abaixo, percebe-se a alteração da 

paisagem e o impacto visual já causada pela implantação da unidade de Pomerode da Supremo 

Cimento, onde pode-se visualizar as torres da fábrica, contrastando com as morrarias ao fundo. 

 



 

 

P
á

g
in

a
  9

3
 

 
Figura 17.Presença da usina de concreto em relação à paisagem do entorno, através de foto retirada as margens da Rua 15 de 

Novembro. 

 

Todavia, a paisagem do ambiente de entorno é urbana, constituída de edificações industriais e 

comerciais, com vias de circulação rápida de veículos e pequeno fluxo de pessoas. Considerando que o 

empreendimento encontra-se inserido dentro da zona industrial (MUIS) o processo de alteração da 

paisagem é algo inevitável, em virtude das características de cada processo produtivo, entretanto, existe a 

compatibilidade com as diretrizes de uso e ocupação do solo disposta no Plano Diretor Municipal. 

Especificamente quanto as obras de construção civil necessárias para ampliação do empreendimento, 

destaca-se que estas não afetarão a paisagem natural, tendo em vista que o acréscimo de área construída 

pretendida são de pequeno vulto, e de menor altura que as construções já existentes.  

Sendo assim, o impacto de alteração da paisagem é classificado como ambiental, negativo, de incidência 

direta, abrangência local, ocorrência imediata e duração permanente, sendo considerado um impacto de 

média magnitude, pequena intensidade e de média importância. 

 

8.3.8. Alteração na ventilação e iluminação natural sobre os imóveis vizinhos. 

 

A manutenção da insolação ou iluminação natural fundamenta-se na preservação das condições 

mínimas de conforto ambiental nas áreas de vizinhança ao empreendimento, de forma a garantir que as 

características naturais do ambiente sejam mantidas. 
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A altura das edificações deve ser tal que, projetando sombra solar sobre as estruturas do 

empreendimento permita a incidência dos raios solares na maior parte do tempo. Assim como a 

ventilação natural deve garantir o deslocamento do ar, proporcionando um fluxo de ar continuo na 

vizinhança. 

No município de Pomerode e região, os ventos predominantes encontram-se nos quadrantes norte e 

nordeste, entretanto, o sombreamento, a falta de ventilação e iluminação de imóveis situados na área de 

entorno, poderá agravar problemas de umidade, geração de fungos, reduzir o conforto  térmico  de  

algumas habitações, assim como, gerar transtornos e problemas de saúde aos moradores da vizinhança. 

As obras de construção civil necessárias para ampliação da unidade de Pomerode da Supremo Cimento 

são no geral de pequena altura quando comparadas a altura das torres já existentes no 

empreendimento, o que reduzirá os impactos relacionados a alteração da ventilação e iluminação 

natural.  

Ainda, cabe destacar que se trata de zona industrial e, portanto, não existem ocupações habitacionais no 

entorno direto ao empreendimento, bem como, a construção mais próxima está a aproximadamente 

120 metros de distância (Figura 19), o que reduzirá ainda mais a intensidade do impacto de alteração da 

ventilação e iluminação natural. 

O impacto de alteração na ventilação e iluminação natural é classificado como social, negativo, de 

incidência direta, abrangência local, ocorrência mediata, duração permanente, de média magnitude, 

pequena intensidade e de média importância. 

 
Figura 18.  Distância aproximada do empreendimento até as edificações vizinhas. (Fonte: Google Earth) 
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8.3.9. Alteração da qualidade do solo e das águas superficiais e subterrâneas 

 

Este impacto está relacionado à possibilidade de vazamentos ou déficit no tratamento de efluentes 

sanitários provenientes da Estação de Tratamento de Efluentes – ETE, assim como, de combustíveis e 

óleos provenientes dos caminhões que realizarão o transporte de matérias-primas, insumos e residuos, 

podendo em casos mais graves, afetar a qualidade do solo e das águas superficiais e subterrâneas. 

Tal impacto é considerado negativo, de incidência direta, abrangência local, ocorrência mediata, 

duração temporário no caso dos caminhões e permanente durante a fase de operação da ETE, de média 

magnitude, pequena intensidade e de média importância. 

 

8.3.10. Redução da permeabilidade do solo 

 

As obras de ampliação da unidade de Pomerode da Supremo Cimento irá aumentar o processo de 

redução da permeabilidade do solo, que atualmente é de 15,61%, resultando na redução do volume de 

água pluvial infiltrada no solo e, por conseguinte, aumentando o escoamento superficial. 

O aumento do escoamento superficial das águas pluviais podem gerar danos ao ambiente do entorno 

caso não sejam devidamente drenadas, tais como: formação de processos erosivos, carreamento de 

sedimentos e assoreamento dos cursos d’água existentes, transtornos aos moradores com inundações 

recorrentes de períodos de grande precipitação pluviométrica.  

No que se refere a este impacto, cabe destacar que as obras de ampliação contarão com sistema de 

captação e drenagem das águas pluviais que serão permanentemente destinadas a ETE para diluição de 

efluentes, assim como, reaproveitadas para atividades de limpeza de maquinários e pátio. 

Tal impacto é classificado como ambiental, negativo, de abrangência local, incidência direta, ocorrência 

imediata, duração permanente, de média magnitude, pequena intensidade e de média importância. 

 

8.3.11. Geração de emprego e renda 

 

As obras de ampliação do empreendimento irão aumentar temporariamente a oferta de vagas de 

emprego e aumentar a renda de alguns trabalhadores e profissionais autônomos que prestam serviço na 

área da construção civil. O número de trabalhadores que irão atuar no canteiro de obras é limitado e 
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pouco expressivo, muito destes, atuarão em mais de uma obra, entretanto, a priorização da mão de obra 

local é um impacto positivo e contribui para o desenvolvimento socioeconômico de Pomerode. 

Tal impacto gerado pelo empreendimento é classificado como econômico, positivo, de incidência 

direta, abrangência local, ocorrência imediata, permanente na operação e temporário na ampliação, de 

média magnitude, pequena intensidade e de média importância. 

 

8.3.12. Geração de arrecadação tributária 

 

A aquisição de matéria prima e serviços durante as obra de ampliação da unidade de Pomerode da 

Supremo Cimento implica no aumento da arrecadação tributária, contribuindo nas receitas municipais, 

estaduais e federais.  

A arrecadação tributária contribui para incrementar especialmente os recursos financeiros utilizados 

pelo poder público municipal para realização de melhorias na  infraestrutura urbana  no  município, 

sobretudo, auxiliando no desenvolvimento  de  investimentos  nas áreas de saúde, educação, transporte, 

segurança e meio ambiente. 

O aumento da arrecadação tributária gerada pela operação e ampliação do empreendimento é 

classificado como econômico, positivo, incidência direta, abrangência local, ocorrência imediata, 

duração temporária, de média magnitude, pequena intensidade e de média importância. 

 

8.4. Matriz de impactos ambientais 

 

Com base na metodologia adotada na avaliação de impactos ambientais, apresentamos a seguir, a matriz 

de impactos ambientais que apresenta a classificação de cada um dos impactos gerados durante a fase de 

operação/ampliação, assim como, os respectivos Valores de Relevância Global (VRG) utilizado para 

elencar os impactos prioritários. 



 

 

Tabela 23. Matriz de impactos ambientais identificados e avaliados. 



 

 

9. MEDIDAS MITIGADORAS, POTENCIALIZADORAS E COMPENSATÓRIAS 

 
 
Para cada impacto a ser gerado durante as obras de construção civil necessárias para ampliação da 

unidade de Pomerode da Supremo Cimento foram indicadas medidas mitigadoras (preventivas e/ou 

de controle), conforme descritas a seguir. 

Entretanto, os impactos considerados prioritários, além das medidas mitigadoras, também são 

definidos os respectivos programas de monitoramento ou gerenciamento ambiental. 

Sendo assim, para priorização dos impactos foi definido um limite mínimo e máximo para o VRG, 

utilizando como referência a multiplicação da média dos valores de 01 à 05 utilizados nos atributos dos 

impactos ambientais (magnitude, intensidade e importância), que na qual variam de -12 à +12. 

A figura 19 apresenta a delimitação da linha máxima (em verde) e mínima (em vermelho) para o VRG 

dos impactos gerados durante a instalação e operação do empreendimento em questão. 

 

 
Figura 19. Gráfico de impactos priorizados. 

 

Observa-se no gráfico acima que os impactos que apresentaram maior relevância em ordem decrescente 

foram:  

 

� Geração de ruídos (I-04), com VGR igual a 18 negativo; 

� Geração de efluentes líquidos (I-05) com VGR igual a 12 negativo; 

� Geração de resíduos sólidos (I-06) com VGR igual a 12 negativo; 

� Alteração da paisagem (I-07) com VGR igual a 12 negativo; 
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� Redução de permeabilidade do solo (I-10) com VGR igual a 12 negativo; 

� Geração de tráfego (I-02), com VRG igual a 6 negativo;  

� Geração de emissões atmosféricas (I-03) com VRG igual a 6 negativo; 

� Alteração na ventilação, iluminação natural e sombreamento sobre os imóveis vizinhos (I-

08) com VGR igual a 6 negativo; 

� Alteração da qualidade do solo e das águas superficiais e subterrâneas (I-09) com VGR 

igual a 4 negativo; 

� Aumento na utilização de infraestrutura urbana (I-01) com VGR igual a 3 negativo; 

� Geração de emprego e renda (I-11), com VGR igual a 9 positivo; e 

� Geração de arrecadação tributária (I-12) com VGR igual a 4 positivo. 

 

Diante do exposto acima, apresenta-se a seguir a descrição das medidas mitigadoras (preventivas e de 

controle) para os impactos negativos priorizados ou não-priorizados, a medida potencializadora para os 

impactos positivos e os programas de monitoramento ou gerenciamento descritos na licença ambiental 

de operação da FATMA, LAO n° 8474/2012. Tais medidas mitigadoras e potencializadoras, são 

classificadas da seguinte forma: 

 

� Medida Mitigadora Preventiva: Consiste em uma medida que tem como finalidade 

prevenir a ocorrência de eventos adversos que possam causar danos ambientais; 

� Medida Mitigadora Corretiva: Consiste em uma medida que tem como objetivo corrigir e 

controlar eventuais inconformidades de modo a evitar a reincidência quanto à ocorrência 

de eventos adversos que tenham causados danos ambientais; 

� Medida Compensatória: Consiste em uma medida que tem como finalidade compensar 

um evento adverso causador de danos ambientais impassível de ser prevenido e/ou 

corrigido; e 

� Medida Potencializadora: Consiste em uma medida que visa otimizar o efeito de um 

impacto positivo decorrente direta ou indiretamente do empreendimento. 

 

 

 

9.1. Melhorias no tráfego da via de acesso principal 
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Visando melhorar o tráfego na principal via de acesso ao empreendimento sugere-se um maior 

controle da restrição da velocidade de deslocamento dos caminhões, de modo a respeitar a velocidade 

máxima permitida mediante a instalação de redutores de velocidade, tendo em vista que a velocidade 

dos caminhões é uma das reclamações por parte dos moradores da área de vizinhança. 

Sugere-se também a implantação de faixas para pedestres com devida sinalização em locais com maior 

demanda, propiciando mais segurança a travessia de pedestres e funcionários que necessitam de 

transporte coletivo, e portanto, na maioria dos casos, se deslocar a pé até o ponto de ônibus mais 

próximo. 

As ações citadas acima são medidas propostas pelo empreendimento, e a  realização está sob 

responsabilidade do órgão municipal de trânsito. 

Ainda, visando reduzir a sobrecarga na pavimentação asfáltica e consequentemente, a necessidade de 

reparos de manutenção, devido a circulação diária de caminhões super pesados, é realizado pela 

empresa durante a pesagem do veículos a identificação de eventuais ocorrência de sobrepeso, visto que 

os danos causados na pavimentação pode causar acidentes e ameaçar a integridade de outros 

motoristas que transitam nas vias, principalmente com motocicletas. 

Da mesma forma, a sobrecarga causa trepidação no solo durante a circulação destes caminhões, 

podendo inclusive causar danos as edificações existentes ao longo das vias de acesso, como rachaduras 

e trincas. 

 

9.2. Monitoramento de emissões atmosféricas 

 

O programa de monitoramento de emissões atmosféricas na área de vizinhança da unidade de 

Pomerode da SUPREMO CIMENTO, atende a Resolução CONAMA n.º 003/90, que estabelece os 

Padrões de Qualidade do Ar (PQAr) em vigência no país.  

A verificação do atendimento dos PQAr se dá exclusivamente pelo monitoramento ambiental realizado 

em quatro pontos amostrais no entorno do empreendimento. Os pontos de monitoramento foram 

escolhidos através de medição de pluma de dispersão atmosférica, que indicou onde as maiores 

concentrações de poluentes se distribuiriam. Abaixo está a descrição dos pontos e dos parâmetros 

amostrados em cada ponto: 
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Tabela 24. Pontos de monitoramento da qualidade do ar da área de entorno ao empreendimento. 

 

Os monitoramentos são realizados por empresas terceirizadas e para a aferição quantitativa dos 

parâmetros elencados nos padrões primários da qualidade do ar utiliza-se o TRI – GÁS (amostrador de 

pequeno volume), o qual dispõe de um volume conhecido de ar amostrado que é feito borbulhar 

através de um reagente líquido apropriado durante 24 horas e o HI – VOL (amostrador de grande 

volume), que consiste basicamente de uma unidade moto-aspiradora, que faz passar ar através de um 

filtro de fibra de vidro por período contínuo de 24 horas. A metodologia de amostragem e análise é 

aplicada de acordo com as Normas Técnicas da ABNT e/ou EPA.  

No que se refere ao controle da emissão de poeira, recomenda-se a orientação contínua dos 

funcionários e motoristas dos caminhões terceirizados sobre o traçado correto a ser utilizado para 

entrada e saída do empreendimento, complementando a placa informativa já existente, de modo a 

evitar o transito de veículos nas vias não pavimentadas durante as obras a serem realizadas para 

ampliação do complexo, 

O plantio de árvores e bambu ao longo do perímetro do empreendimento, realizado de fevereiro a 

abril de 2013, também contribuirá para a redução do impacto visual que afeta a paisagem natural, 

gerando uma melhor harmonização paisagística do empreendimento.  

Outra medida mitigadora adotada pelo empreendimento que busca mitigar a quantidade de material 

particulado em suspensão, proveniente do fluxo de veículos e eventualmente da poeira gerada pelas 

obras de construção civil é a utilização constante de um equipamento de varredura e aspiração ao 

longo das vias de circulação interna e nos bolsões de estacionamentos, conforme registro fotográfico 

apresentado abaixo. 

 

Ponto de Monitoramento Parâmetro Coordenadas 

Residência do Sr. Eurides Glatz Material Particulado 22J  684560  - 7032542 

Clube Caça e Tiro Vale do SELKE SOx, NOx e CO 22J  684660  - 7032158 

Residência do Sr. Armínio Material Particulado 22J  683374 – 7032067 

Pátio HI Etiquetas Material Particulado 22J  682951 -7032172 
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Foto 37.  Equipamento responsável pela limpeza e recolhimento de material particulado precipitado nas vias de circulação e 

bolsões de estacionamento do empreendimento. 

 

Para melhorar o armazenamento de matérias-primas, foi implantado no empreendimento um galpão 

de matérias-primas, que irá contribuir para evitar e reduzir a emissão e dispersão de material 

particulado, conforme registro fotográfico apresentado abaixo. 

    
Foto 38 (A e B). Vistas parciais d galpão de matéria-prima construído para reduzir a emissão de material particulado à 

atmosfera. 
 

9.3. Programa de monitoramento de ruídos 

 

Visando garantir o conforto acústico e a qualidade ambiental na área de vizinhança a Supremo 

Cimento, bem como, para atender os níveis legais permitidos de geração de ruídos a empresa realiza 

mensalmente o monitoramento do ruído emitido em 10 pontos situados no entorno (Figura 20), o que 

permite identificar eventual necessidade de intervenção nas obras de ampliação a serem desenvolvidas. 
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As medições são realizadas para atender os parâmetros estabelecidos pela lei complementar municipal 

n.º 162/2008, Resolução CONAMA 001/90 e a norma ABNT NBR 10151. 

No entanto, cabe destacar que além das medições mensais, o empreendimento conta com uma barreira 

verde composta por árvores de médio e grande porte, como eucalipto e palmeiras, sendo realizado 

atualmente o enriquecimento da barreira com o plantio de mudas de bambu, o que irá resultar na 

redução significativa dos níveis de ruídos que ocasionalmente podem afetar o conforto acústico na área 

de vizinhança. 

 

 
Figura 20. Croqui de localização dos pontos do monitoramento de ruído. 

 

9.4. Monitoramento dos efluentes líquidos 

 

Para o tratamento dos efluentes líquidos gerados, foi implantado no empreendimento uma estação de 

tratamento de efluentes (Foto 41), que é objeto deste estudo. 

Em relação ao efluente gerado é realizado o monitoramento mensal na entrada e saída da estação de 

tratamento, além do monitoramento em 03 pontos dentro do empreendimento, conforme informado 

no item 9.5.3., para verificar a eficiência do tratamento e identificar eventuais necessidade de 

manutenção e limpeza do sistema de tratamento. 
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Foto 39 (A e B).  Estação de Tratamento de Efluentes implantada no empreendimento. 

 

9.5. Gerenciamento dos resíduos sólidos 

 

O empreendimento já possui um programa de gerenciamento de resíduos sólidos e uma estrutura 

impermeabilizada composta por baias, lixeiras e caçambas metálicas, identificadas de acordo com as 

classes de resíduos (Foto 42), que também irá atender os resíduos da construção civil a serem gerados 

durante a fase de ampliação do empreendimento. 

O gerenciamento dos resíduos da construção civil é realizado em conformidade com a Resolução 

CONAMA nº 307/2002 e Lei Federal nº 12.305/10, visando realizar de forma correta e adequada os 

procedimentos de segregação, acondicionamento, armazenamento, e destinação final (reciclagem, 

aterro sanitário ou industrial), sendo esta última realizada por empresas terceirizadas devidamente 

licenciadas. 

Em caso de geração de resíduos de entulho de construção civil, os mesmos serão destinados para uma 

empresa recicladora, e material resultante de movimento de terra para aterro específico. 

O controle da destinação é feito através da anotação em planilha de controle do tipo de resíduo 

gerado, quantidade, unidade de medida, data de saída, número do Manifesto de Transporte de 

Resíduos (MTR) emitido e data de emissão. 

Para o armazenamento adequado dos resíduos gerados, foi implantado no empreendimento uma 

central de armazenamento de resíduos (Foto 42). que é objeto deste estudo. 
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Foto 40 (A, B e C). Locais utilizados para segregação, acondicionamento e armazenamento temporário de resíduos sólidos 

no empreendimento. 

 

9.6. Monitoramento da qualidade das águas superficiais e subterrâneas 

 

Buscando prevenir a ocorrência de eventual alteração na qualidade das águas superficiais e 

subterrâneas, assim como, do solo, o empreendimento realizar constantemente o monitoramento das 

águas em 04 pontos situados em dois ribeirões situados no entorno, sendo um utilizado para diluição 

de efluentes, e em 04 poços distribuídos a jusante e a montante do empreendimento. 

As análises são realizadas para atender os parâmetros estabelecidos pela resolução CONAMA 357/05 

com periodicidade de monitoramento bimestral, sendo adotados 04 (quatro) pontos de análise de 

águas superficiais: 

 
� Ponto 01 - Montante do Pátio de Calcário – S 26° 48’57,8’’ / W 49° 09’20,4’’ 

� Ponto 02 - Jusante do Pátio de Calcário – S 26° 49’04,2’’ / W 049° 09’29,5’’  

� Ponto 03 - Montante da Guarita – S 26° 49’10,8’’ / W 49° 09’19,6’’  

� Ponto 04 - Jusante da Guarita – S 26° 49’12,1’’ / W 049° 09’29,3’’  

 

Quanto ao monitoramento da qualidade das águas subterrâneas, este tem por objetivo analisar as 

possíveis influências das atividades da indústria na qualidade das águas do lençol freático. O 

monitoramento é realizado em quatro poços de monitoramento perfurados no imóvel da empresa, 



sendo 1 poço a montante e três poços a jusante . As coletas e análises são realizadas semestralmente por 

laboratório terceirizado e os valores de qualidade são comparados com a resolução CONAMA 396, de 

3 de abril de 2008. 

Para o tratamento dos efluentes gerados durante a fase de 

tratamento de efluentes (ETE) adequada para receber o 

trabalhadores do canteiro de obras

em dois pontos, sendo um na entrada e 

As análises são realizadas para atender os parâmetros estabelecidos pelas Resoluções do CONAMA 

457/2005 e 430/11, e Lei estadual n.º 14675/2009, sendo adotados os seguintes pontos de 

monitoramento. 

 
� Ponto 1 e 2 – estão ligadas à estação de tratamento de efluentes;

� Ponto 03 – Tanque de Diesel;

� Ponto 04 – Pátio Novo; e 

� Ponto 05 – Subida do Estacionamento.

 

Figura 21. Croqui de localização dos pontos de monitoramento de efluentes.

 

e três poços a jusante . As coletas e análises são realizadas semestralmente por 

laboratório terceirizado e os valores de qualidade são comparados com a resolução CONAMA 396, de 

Para o tratamento dos efluentes gerados durante a fase de ampliação, a empresa possui uma estação de 

tratamento de efluentes (ETE) adequada para receber o acréscimo da demanda a ser gerada pelos 

trabalhadores do canteiro de obras, cujos efluentes deverão ser analisados com periodicidade 

na entrada e o outro na saída da ETE.  

As análises são realizadas para atender os parâmetros estabelecidos pelas Resoluções do CONAMA 

457/2005 e 430/11, e Lei estadual n.º 14675/2009, sendo adotados os seguintes pontos de 

estão ligadas à estação de tratamento de efluentes; 

Tanque de Diesel; 

Subida do Estacionamento. 

. Croqui de localização dos pontos de monitoramento de efluentes.
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e três poços a jusante . As coletas e análises são realizadas semestralmente por 

laboratório terceirizado e os valores de qualidade são comparados com a resolução CONAMA 396, de 

ampliação, a empresa possui uma estação de 

da demanda a ser gerada pelos 

, cujos efluentes deverão ser analisados com periodicidade bimestral, 

As análises são realizadas para atender os parâmetros estabelecidos pelas Resoluções do CONAMA 

457/2005 e 430/11, e Lei estadual n.º 14675/2009, sendo adotados os seguintes pontos de 

 
. Croqui de localização dos pontos de monitoramento de efluentes. 
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9.7. Potencialização da geração de emprego e renda 

 
Como medida potencializadora deste impacto recomenda-se a priorização da contratação de mão de 

obra local e a compra e produtos e serviços disponíveis na região, visando contribuir com a melhoria 

do desenvolvimento socioeconômico do Município de Pomerode e da região do Vale do Itajaí. 

Da mesma forma, os trabalhadores que atuarão nas obras de ampliação do empreendimento poderão 

ser incluídos no programa de Integração Ambiental desenvolvida pela empresa, onde são realizados 

treinamentos sobre Gestão Ambiental durante sua primeira semana de trabalho. Este treinamento 

possibilita que o funcionário cumpra as exigências legais pertinentes as suas atividades, principalmente 

quanto as medidas de controle da geração de ruídos, efluentes e gestão dos resíduos sólidos gerados. 

 

9.8. Potencialização da arrecadação tributária 

 

Para potencialização da arrecadação tributária no município, o empreendedor deverá optar por obter 

produtos e serviços de fornecedores locais, concentrando a geração de recursos dentro de sua área de 

influência, visando fortalecer a economia local. 
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10. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Considerando o porte das obras de construção civil necessárias para ampliação da unidade produtiva 

da SUPREMO CIMENTO localizada no Bairro Testo Central no Município de Pomerode - Santa 

Catarina, bem como, as características da área de vizinhança, as obras podem ser enquadradas no geral, 

como de pequeno potencial gerador de impactos ambientais, sociais e econômicos. 

Mesmo os impactos a serem gerados pelas obras, sendo em sua maioria de média magnitude e pequena 

intensidade e importância, todos os impactos negativos prioritários deverão ser prevenidos, 

controlados e mitigados, assim como, os positivos poderão ser potencializados. 

Diante ao exposto, torna-se necessário a correta e adequada execução das medidas específicas indicadas 

para cada impacto gerado, seja este positivo ou negativo, bem como, da manutenção dos programas de 

monitoramento que já são realizadas na empresa, de modo a reduzir ainda mais seus efeitos na 

qualidade do meio ambiente e na vida da população residente na sua área de vizinhança. 

Sobretudo, é importante destacar que a Supremo Cimento está localizada em uma zona industrial e, 

portanto, não há no Município de Pomerode, uma localização mais adequada para desenvolver suas 

atividades, estando as obras de ampliação pretendidas, em conformidade com as diretrizes de uso e 

ocupação do solo. 

De modo geral, a Supremo Cimento está adotando as medidas necessárias para o controle e redução 

de seus impactos, priorizando o acesso de caminhões no trecho mais curto entre a Rodovia Estadual 

SC-421 e a empresa, fornecendo amplos estacionamentos, mantendo contato com a comunidade, e 

principalmente, implantando cortina verde ao longo de todo seu perímetro, o que comprova a 

responsabilidade socioambiental por parte dos empreendedores. 

Finalmente, considerando que os impactos socioambientais gerados pelo empreendimento são 

mitigáveis e existem programas de monitoramento sendo executados constantemente, assim como, que 

a área de vizinhança é dotada de infraestrutura adequada para suprir a demanda gerada pelas obras de 

ampliação do empreendimento, concluímos o presente estudo, com parecer favorável quanto a 

viabilidade ambiental e locacional das obras de ampliação realizas ou à realizar. 
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ANEXO I – ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 
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ANEXO II – LICENÇA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO - FATMA 
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ANEXO III – MATRICULA DOS IMÓVEIS 
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ANEXO IV – PARECER FAVORÁVEL SAMAE 
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ANEXO V – PARECER FAVORÁVEL OI S/A 
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ANEXO VI – PARECER FAVORÁVEL CELESC 
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ANEXO VII – PARECER FAVORÁVEL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS 

PÚBLICOS 
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ANEXO VIII – CONSULTA PRÉVIA DE VIABILIDADE FORNECIDA PELO ORGÃO 

MUNICIPAL 
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ANEXO IX – LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO DO IMOVEL 
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ANEXO X – PROJETOS ARQUITETÔNICOS DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO 
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ANEXO XI – ART DO PROJETO ARQUITETÔNICO E COMPROVANTE DE 

PAGAMENTO DA TAXA DO CREA 
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ANEXO XII – OFÍCIO SEPLAN – PROGRAMAS, PROJETOS E PLANOS 

GOVERNAMENTAIS A NÍVEL MUNICIPAL. 
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