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1 APRESENTAÇÃO  

 

1.1 Objetivo 

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

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

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

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

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

empreendedores e da população diretamente impactada. 

 

1.2 Justificativa 

De acordo com a Lei nº 10.257/2001, denominada Estatuto da Cidade, o Estudo de 

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

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

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

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

como o equilíbrio ambiental. 

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

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

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

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

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

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

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

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

crescimento urbano e seus efeitos negativos sobre o meio ambiente.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

privadas, habitacionais ou não-habitacionais.” 

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

empreendimentos de impacto os empreendimentos industriais e de serviços com área 

construída superior a 1.000m² (mil metros quadrados), sendo necessário, portanto, a 

apresentação do Estudo de Impacto de Vizinhança do projeto de implantação do 

condomínio industrial com 2.304,30m². 

A partir deste Estudo de Impacto de Vizinhança serão abordadas diversas 

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

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

identificados aspectos positivos e negativos da implantação do empreendimento. Através 

da obtenção destes aspectos podem-se propor medidas potencializadoras e 

compensatórias.   

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

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

decisório da comunidade sobre a implantação do empreendimento de impacto.  
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2 CARACTERÍSTICAS DO EMPREENDIMENTO 

2.1 Localização 

2.1.1 Macrolocalização 

A área de implantação do empreendimento em questão localiza-se em Testo 

Central Alto, município de Pomerode, Estado de Santa Catarina.  

Figura 1 – Localização da área de estudo. 

 
 

 

BRASIL SANTA CATARINA      POMERODE 

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

  

 

Fonte: Google Earth – Editado pelos autores. 
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2.1.2 Microlocalização 

O empreendimento localiza-se na região sul da cidade, no bairro Testo Central 

Alto, junto a Rua dos Atiradores, com principal acesso pela SC-421. É importante 

destacar que o imóvel do empreendimento localiza-se próximo a principal rodovia do 

município, a qual faz a ligação norte-sul, assim como com a cidade de Blumenau, 

principal cidade da região do Médio Vale do Itajaí.  

Figura 3 – Esquema de localização do empreendimento em relação às principais vias. 

 
Fonte: Google Earth – Editado pelos autores. 

  



CONDOMÍNIO INDUSTRIAL – Tadeu e Tarik Menezes de Andrade 

Estudo de Impacto de Vizinhança 

 

- 15 - 

Figura 4 – Esquema de localização do empreendimento com pontos de referência. 

 
Fonte: Google Earth – Editado pelos autores. 

 

2.1.3 Dados do terreno 

O imóvel encontra-se inscrito na Matrícula nº 13.423 do Registro de Imóveis da 

Comarca de Pomerode, e apresenta uma Área Escriturada de 4.090,00 m².  

O imóvel apresenta forma irregular, com relevo plano, ausência de corpos 

hídricos e cobertura florestal. 

Segue em anexo a descrição do terreno conforme a referida matrícula.  
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2.2 Implantação do Empreendimento 

2.2.1 Implantação 

Figura 5 – Implantação do empreendimento. 

 
Fonte: Engº Claudio M. Krueger – Edição dos autores.  
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2.2.2 Quadro de áreas 

Tabela 1 – Quadro de áreas do empreendimento. 
 

DESCRIÇÃO 
 

ÁREA (m²) 

Galpão “A” 440,64m² 

Galpão “B” 395,92m² 

Galpão “C” 395,92m² 

Galpão “D” 395,92m² 

Galpão “E” 630,60m² 

Fonte: Acervo dos autores. 

A tabela 1 indica as áreas úteis de cada galpão que compõem o condomínio 

industrial, conforme indicado na planta baixa do projeto arquitetônico. 

A área total projetada é de 2.304,30m². 

Todas as unidades são térreas e possuirão 6,00m de pé-direito. 

 

2.3 Atividades previstas 

A implantação de condomínios industriais ainda é algo pouco difundido na cidade 

de Pomerode, porém, são inegáveis as suas vantagens, entre elas, a otimização da 

infraestrutura física e das instalações prediais, e complementariedade das atividades 

instaladas, por exemplo. 

Além disso, serviços podem ser compartilhados, como segurança e vigilância 

patrimonial, por exemplo. 

 
De acordo com o projeto arquitetônico juntado aos anexos deste EIV, os Srs. 

Tadeu e Tarik Menezes de Andrade pretendem construir um condomínio industrial com 

05 [cinco] unidades no imóvel descrito anteriormente. 

 
O empreendimento será locado para empresas interessadas, mediante 

adequação às instalações do próprio condomínio, e, assim sendo, não é possível 

assegurar neste Estudo de Impacto de Vizinhança qual será a quantidade de 

pessoas que habitarão o local, fluxo de veículos, entradas e saídas de funcionários, 

entre outros, diferentemente dos diversos EIV’s já apresentados ao Município de 

Pomerode. 
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Portanto, é indispensável que sejam extraídos dados de fontes oficiais, em 

especial, do Instituto Brasileiro de Geografia e estatística – IBGE. 

No sitio virtual www.cidades.ibge.gov.br encontram-se diversos dados 

pesquisados pelo instituto, sendo que os dados populacionais disponíveis foram coletados 

no último censo demográfico, realizado em 2010. 

De acordo com as Estatísticas do Cadastro Central de Empresas – 2012 

publicadas pelo IBGE, temos que: 

Pessoal ocupado assalariado 13.319 pessoas 
Número de empresas atuantes 1.492 unidades 
 

Desses dados podemos extrair uma relação de 8,92 empregos gerados em cada 

empresa atuante na cidade. 

Assim, para fins da estimativa de pessoas que circulará pelo condomínio industrial 

projetado teremos:  

• Quantidade de unidades: 05 galpões 

• Geração de empregos estimada: 45 empregos 
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2.4 Levantamento plani-altimétrico 

Figura 6 – Relevo na região do empreendimento. 

 
Fonte: Azimute Engenharia. 

  



CONDOMÍNIO INDUSTRIAL – Tadeu e Tarik Menezes de Andrade 

Estudo de Impacto de Vizinhança 

 

- 20 - 

 

3 CARACTERÍSTICAS DA VIZINHANÇA 

3.1 Equipamentos públicos de infraestrutura urbana e capacidade de atendimento 

3.1.1 Água 

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

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

uma autarquia do executivo criada no ano de 1966. 

A região do município onde está prevista a implantação do condomínio 

industrial é abrangida pela rede pública de abastecimento de água potável, porém, a 

Autarquia informa (Declaração em anexo) que não poderá atender a pressão e vazão 

suficiente, cabendo ao empreendedor custear as obras necessárias para tal 

abastecimento.  

3.1.2 Esgoto 

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

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

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

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

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

sistema de drenagem pluvial (quando existente).  

A região do município onde está prevista a implantação do condomínio 

industrial não apresenta rede pública de coleta de esgoto sanitário, infraestrutura 

atualmente sob responsabilidade do SAMAE – Serviço Autônomo Municipal de Água e 

Esgoto.  

Diante deste fato, o empreendedor já garantiu em seus projetos (vide Anexos), o 

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

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

adequado tratamento) à rede de drenagem pluvial existente na via pública. 

3.1.3 Drenagem pluvial 

A Rua dos Atiradores possui rede de coleta de águas pluviais, sendo que a 

mesma destina as águas pluviais para o Ribeirão Vale do Selke Grande. 
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3.1.4 Energia Elétrica e Iluminação pública 

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

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

município de Pomerode.  

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

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

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

residências e iluminação de vias.  

A região do município onde está prevista a implantação do condomínio 

industrial é abrangida pelas redes públicas de distribuição de energia elétrica, 

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

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

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

3.1.5 Telefonia 

A região do município onde está prevista a implantação do condomínio 

industrial é abrangida pela rede de telefonia, administrada no Estado de Santa Catarina 

pela OI Telefonia S/A, sendo assim garantido o acesso à linha telefônica na operação da 

unidade projetada.  

3.1.6 Coleta de Lixo 

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

Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto, sendo a coleta distinta em Lixo Orgânico 

e Reciclável. 

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

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

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

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

A região do município onde está prevista a implantação do condomínio 

industrial é abrangida pela coleta de lixo urbano (orgânico e reciclável), conforme prova 

em anexo. 

Vale ressaltar que a coleta e adequada destinação dos resíduos industriais é de 

responsabilidade de cada empresa que vier a se instalar nos galpões, não cabendo 

portanto ao Poder Público tal atividade, conforme disposto na LC n° 1686/2002. 
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 Desta forma, considerando o disposto no §1°, Artigo 11, da Lei 

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

“infraestrutura básica” na legislação municipal, e o disposto no §1°, Artigo 304, da 

mesma Lei, que relaciona os equipamentos públicos considerados urbanos, 

verificamos que a região do empreendimento apresenta total condições de suporte 

para implantação do empreendimento proposto, mesmo se considerarmos a 

inexistência de rede pública de coleta de esgoto, uma vez que a empresa apresenta 

alternativa para tal em seu projeto técnico. 
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3.2 Condições viárias 

3.2.1 Sistema viário 

O imóvel do condomínio industrial localiza-se na Rua dos Atiradores, no bairro 

Testo Central Alto. O terreno dista 2,2km [ao norte] do Contorno Leste e 1,2km [ao sul] da 

Rua Erwin Krueger. 

A SC-421 é uma importante rodovia estadual que favorece o escoamento da 

produção de diversas empresas do município de Pomerode, e serve de acesso para a 

BR-280, em Jaraguá do Sul, e para a BR-470, em Blumenau. 

A Rua dos Atiradores não possui pavimentação [apenas revestimento primário em 

macadame] e é classificada como “via arterial” pelo Plano Diretor do Município de 

Pomerode – Anexo II do Código Urbanístico [Lei Complementar nº 162/2008]. 

 

Figura 7 – Hierarquia do sistema viário nas proximidades do empreendimento 

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

A região do empreendimento é servida de 02 horários de ônibus circulares, sendo 

um matutino e outro vespertino, operados pela linha proveniente de Testo Central, 

conforme abaixo: 

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

Período Horário 
Matutino 11:30 

Vespertino 17:00 

Fonte: Empresa de Transporte Coletivo Volkmann Ltda. 

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

SC-421, o ponto de ônibus existente nas imediações – através da ponte pênsil existente 

na Rua Waltrudes Volkmann – atende as linhas intermunicipais, o que amplia de modo 

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

Figura 8 – Ponto de ônibus da linha circular existente nas proximidades do 
empreendimento em estudo. 

 
Fonte: Google Earth – Street View. 

 

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

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

linhas de ônibus que atuam na região do empreendimento apresentam plenas condições 

de absorver um possível aumento na demanda por transporte público naquela região, 

uma vez que suas capacidades máximas não foram atingidas. 
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3.2.3 Entradas / Saídas / Geração de viagens / Distribuição 

Conforme já informamos anteriormente, não há definição das empresas que se 

instalarão no local. Assim sendo, o fluxo diário de veículos que circularão no condomínio 

industrial será estimado em: 

Veículos de carga – entrada de matérias-primas e saída de produtos acabados: 

• 4 Caminhões/dia para cada empresa instalada 

• Total: 20 caminhões/dia 

Quanto ao meio de locomoção, consideramos que os futuros funcionários farão a 

utilização dos seguintes meios de transporte: 

• 40% automóveis: 18 automóveis/dia 

• 40% motos e bicicletas: 18 unidades/dia 

• 20% transporte Coletivo: 9 pessoas/dia 

Para fins de distribuição, consideramos que as empresas adotarão um turno 

único de atividades, com entrada às 7:00 e saída às 17:00. 

Assim sendo, podemos afirmar que o empreendimento não se trata de um polo 

gerador de tráfego, conforme dispõem o Art. 246 da Lei Complementar nº 162/09 [Código 

Urbanístico]. 

Vale ressaltar que o número de vagas previsto no empreendimento atende ao 

disposto no Anexo IV da Lei Complementar n° 163/08 [Código de Obras]. 

 

3.2.4 Compatibilização do sistema viário do empreendimento 

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

Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente emitiu o Parecer Técnico que recomenda 

que as operações de carga e descarga ocorram dentro dos limites da empresa, que sejam 

providas as vagas de estacionamento necessárias conforme as legislações citadas e que 

sejam implementadas as intervenções que se fizerem necessárias. 
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3.3 Equipamentos públicos comunitários 

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

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

3.3.1 Educação 

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

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

Nas imediações da implantação do condomínio industrial, distante 

aproximadamente 0,7 km na direção sul, encontramos a Escola de Educação Básica 

Municipal “Professora Noemi Vieira de Campos Schroeder”, destinada ao Ensino 

Fundamental das crianças daquela região. 

Figura 9 – Escola de Educação Básica Municipal “Professora Noemi Vieira de Campos 
Schroeder” 

 

Fonte: Google Earth – Street View. 
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Um pouco mais distante, na direção Sul, na Rua 15 de Novembro, encontramos a 

Extensão do Centro de Educação Infantil Municipal “Waltrud Siewerdt”, sendo esta a 

unidade responsável pelo atendimento educacional pré-escolar daquela região. 

 

Figura 10 – Extensão do Centro de Educação Infantil Municipal “Waltrud Siewerdt”. 

 
Fonte: Blog vereador Nelson Fischer. 
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3.3.2 Cultura 

Para conservar as tradições dos imigrantes, o bairro de Testo Central Alto conta 

com um Clube Cultural/Recreativo e uma Igreja. 

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

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

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

O Clube Cultural Recreativo Esportivo “Testo Central Alto” – “Salão Luedtke” – 

situa-se no início da Rua Vale do Selke Pequeno, distante aproximadamente 0,7 Km 

rodoviários do empreendimento em Estudo, na direção Sul. 

Figura 11 – Clube Cultural Recreativo Esportivo “Testo Central Alto”. 

 
Fonte: Acervo dos autores. 
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A religião sempre se mostrou muito forte nas comunidades do município. A 

comunidade de Testo Central Alto frequenta a Igreja Martin Luther – Rua Vale do Selke 

Pequeno - distante aproximadamente 1,0 Km rodoviário do condomínio industrial, na 

direção Sudeste. 

Figura 12 – Igreja “Martin Luther”. 

 

Fonte: Acervo dos autores. 
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3.3.3 Saúde 

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

atendimentos em caráter de urgência e emergência são realizados pelo Hospital e 

Maternidade Rio do Testo, durante 24 horas, sendo os atendimentos de Especialidades 

encaminhados ao município de Blumenau.  

A cerca de 3,0 Km rodoviários do condomínio industrial, na direção Norte, 

encontra-se a Unidade de Saúde da Família “Benedekt Wollick” – Rua Karl Guenther, nº 

585 – responsável pelo atendimento de saúde daquela região.  

 

Figura 13 – Unidade de Saúde da Família “Benedekt Wollick”. 

 
Fonte: Google Earth - Street View. 
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3.4 Planos, programas e projetos governamentais 

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

SEPLAN, Sr. Maurício Eduardo Gorigoitia Vega, na área de implantação do condomínio 

industrial estão previstos os seguintes planos, programas ou projetos governamentais: 

� a curto prazo: construção da quadra coberta da EEBM Professora Noemi 

Vieira de Campos Schroeder; 

� a médio prazo: construção da ponte na Rua dos Atiradores, atravessando o 

Ribeirão Vale do Selke Pequeno. 

� a longo prazo: implantação do sistema de captação de efluentes 

domésticos da Bacia B e a pavimentação da Rua dos Atiradores.   
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3.5 Caracterização do Espaço Urbano 

3.5.1 Zoneamento e análise do projeto de implantação 

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

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

localiza o empreendimento está inserida na “Macrozona Urbana de Qualificação (MUQ)”. 

De acordo com o Art. 29 da Lei Complementar 162/08, denominada Código Urbanístico 

do Plano Diretor do Município de Pomerode, esta Macrozona tem como objetivos mínimos 

orientar as políticas públicas no sentido de melhorar as condições de infraestrutura para 

servir a futuras necessidades de urbanização e adensamento populacional; bem como 

proteger a paisagem urbana existente, marcada pela ocupação horizontal e de baixa 

densidade. 

Figura 14 – Zoneamento em que o empreendimento encontra-se inserido. 

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

162/08) – Editado pelos autores. 
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Para a Macrozona Urbana de Qualificação (MUQ), vigoram os parâmetros de 

acordo com o Anexo (Consulta de Viabilidade), sendo demonstrados os cálculos na tabela 

a seguir. Pode-se concluir que os índices obtidos do projeto do empreendimento estão 

dentro dos limites permitidos. 

Tabela 3 – Índices urbanísticos 

 

Fonte: Acervo dos autores. 

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

162/08 do Plano diretor de Pomerode e conforme a Consulta de Viabilidade anexa, para 

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

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

A partir destes padrões de incomodidade, além dos índices urbanísticos 

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

projeto de acordo com os seguintes parâmetros: 

- Recuo frontal: 6,00m (quatro metros) 

- Recuo lateral: 3,00m (um metro e cinquenta centímetros) ou h/5 

- Altura máxima permitida (pavimentos): 3 (três) pavimentos. 

 

3.5.2 Uso e ocupação do solo urbano 

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

empreendimento possui diversidade de usos com predominância residencial. Foram 

constatadas as seguintes situações: 

• Edificações industriais 

• Edificações comerciais 
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• Edificações institucionais 

• Edificações residenciais  

 

A altura das edificações existente varia entre 1 e 2 pavimentos. 

  

Figura 15 – Uso e ocupação do solo nas proximidades do empreendimento. 

 
Fonte: Google Earth – Editado pelos autores. 
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3.6 População 

3.6.1 Características populacionais do município 

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

é de 27.759 habitantes. Na tabela abaixo estão representadas as diversas faixas etárias 

avaliadas pelo IBGE. 

 

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

Faixa Etária Pomerode 
Masculino Feminino Total 

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

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

80 e Mais 152 265 417 
Total 13.904 13.855 27.759 

Fonte: IBGE. 

 
A Tabela acima apresenta uma desaceleração do crescimento populacional, com 

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

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

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

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

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

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

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

indicando uma presença significativa de adultos jovens, refletindo também, neste caso, a 

redução no crescimento populacional. Este Gráfico aponta para o relativo envelhecimento 

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

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

 
Fonte: IBGE. 

A progressão e a acentuação deste processo de envelhecimento da população 

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

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

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

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

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

fatores. 
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3.7 Patrimônio Histórico e Áreas de relevância ambiental 

3.7.1 Identificação dos bens tombados ou cadastrados no patrimônio histórico 

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

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

Imóveis de valor histórico, arquitetônico, artístico e cultural”, localizamos duas edificação 

nas proximidades da implantação do condomínio industrial constantes neste inventário, 

considerando-se um raio de 500 metros do local de implantação do mesmo. 

Trata-se da ”Casa Ott” – Rua dos Atiradores, nº 4.375 – e da “Casa Harri 

Klemann” – Rua dos Atiradores, nº 4.950. Ambas são classificadas como “P-2” pelo 

Anexo V do Código Urbanístico – Lei Complementar n° 162/08. 

Pela distância das mesmas em relação ao empreendimento, conclui-se que o 

mesmo não terá qualquer interferência histórica, arquitetônica, artística e cultural com as 

edificações citadas. 

Figura 16 – Casa Ott 

 
Fonte: Google Earth - Street View. 
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Figura 17 – Casa Harri Klemann 

 
Fonte: Google Earth - Street View. 

 

3.7.2 Áreas de relevância ambiental 

No interior do imóvel em Estudo não encontramos áreas consideradas de 

relevância ambiental.  

Já no entorno da área em Estudo, podemos citar a presença de: 

� Área Verde: situada no imóvel vizinho (nos fundos da área de estudo) 

refere-se a uma gleba de terras destinada à conservação da fauna e flora, 

atualmente ocupada por vegetação nativa secundária em estádio avançado 

de regeneração da Mata Atlântica. Tal destinação ocorreu na Matrícula 

registrada sob M-9304, a qual o presente imóvel fazia parte; 

� Rio do Testo: margem esquerda, localizada a uma distância superior a 200 

m do imóvel em Estudo. 
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Figura 18 – Áreas de Relevância Ambiental nas proximidades da área de Estudo. 

 
Fonte: Google Earth – editado pelos autores. 

 

3.8 Características climáticas e ambientais 

3.8.1 Insolação 

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

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

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

Apresenta umidade média relativa do ar em torno de 85% e índice pluviométrico anual em 

torno de 1.570mm.  

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

de Blumenau, devido a sua proximidade e semelhança com Pomerode.  

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

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

sombreamento.  

O entorno do empreendimento não é prejudicado em termos de iluminação 

natural e insolação devido ao empreendimento contar com afastamento lateral de 3,00 

metros. A altura da edificação é 6,00 metros, influenciando, portanto, muito pouco no 

entorno.  
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Figura 19 – Carta Solar de Blumenau como representação para Pomerode. 

 
Fonte: Acervo dos autores. 

 

Figura 20 – Carta Solar de Pomerode com representação das alturas do sol em diferentes 
períodos. 

 
Fonte: Acervo dos autores. 
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Figura 21 – Esquema de insolação no local do empreendimento a partir da carta solar. 

 
Fonte: Google Earth – editado pelos autores. 

 

3.8.2 Ventos dominantes 

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

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

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

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

de Beaufort, a velocidade do vento é considerada fraca. 

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

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

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

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

presença de ventilação permanente nas edificações, principalmente em indústrias por 

questões sanitárias.  

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

possibilita a ventilação natural em todo o empreendimento, pois não possui nenhuma 
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barreira edificada ou natural nas orientações desejáveis para ventilação. Além disto, o 

empreendimento contará com 3,00 metros de afastamento lateral. 

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

altura do edifício pouco influencia nas edificações vizinhas.  

 

Figura 22 – Esquema de ventos dominantes no local do empreendimento. 

 
Fonte: Google Earth – Editado pelos autores.  



CONDOMÍNIO INDUSTRIAL – Tadeu e Tarik Menezes de Andrade 

Estudo de Impacto de Vizinhança 

 

- 43 - 

3.8.3 Vegetação existente 

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

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

Atlântica).  

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

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

território municipal, principalmente nas encostas dos morros.  

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

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

implantação do condomínio industrial não apresenta cobertura florestal nativa de porte 

arbóreo, em virtude do uso pretérito do local. 

Figura 23 – Uso pretérito da propriedade adquirida para implantação do empreendimento. 

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

 

Trata-se de uma área fortemente antropizada pela urbanização, como pode ser 

comprovado na imagem acima. Nesta imagem é possível observar que a área útil a ser 

ocupada pelo empreendimento está desprovida de cobertura florestal. 
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Figura 24 – Imagens atuais do imóvel. 

 

 
Fonte: Acervo dos autores. 
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3.9 Bacia Hidrográfica  

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

uma peculiaridade hidrográfica, já que possui uma microbacia própria.  

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

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

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

do Testo. 

As águas que escorrem pelo imóvel em estudo contribuem diretamente para a 

Microbacia do Rio do Testo, em virtude da proximidade entre ambos. 

Figura 25 – Hidrografia na área do empreendimento em Estudo. 

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

De acordo com a análise da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, trata-se de 

“Terreno não inserido em polígono mapeado como área de alto ou muito alto risco em 

levantamento feito pela CPRM e Defesa Civil.”, portanto, apto à ocupação. 

 

 

3.10 Legislação Municipal, Estadual e Federal incidente 

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

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

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

1.000 m², passam a ser consideradas empreendimentos de impacto. 

Desta forma, o projeto de implantação do condomínio industrial, cuja área 

construída será de 2.304,30 m², passa a ser considerado um empreendimento de 

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

Vizinhança. 

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

analisadas diversas leis, em especial a Lei Complementar Municipal n° 162/08 (Código 

Urbanístico) e a Lei Complementar Municipal n° 165/08 (Código Municipal de Meio 

Ambiente), além das demais referências citadas na conclusão deste estudo. 
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4 IDENTIFICAÇÃO DOS IMPACTOS DURANTE A OBRA 

4.1 Da construção 

O projeto arquitetônico e os projetos complementares para a construção foram 

desenvolvidos engenheiro civil Claudio Marcos Krueger, CREA-SC 042.493-9. 

A estrutura dos galpões será executada com aço [estrutura metálica]. 

A parte construção civil será executada por empreiteira de mão de obra de 

Pomerode, a ser definida de acordo com a disponibilidade de serviço. 

4.2 Movimentação de terra 

O imóvel do condomínio industrial encontra-se plano e desprovido de cobertura 

vegetal. Desta forma, a movimentação de solo que será executada se restringirá à 

escavação das fundações [construção]. 

4.3 Geração de resíduos da construção civil 

Na fase de implantação do empreendimento são gerados, principalmente, 

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

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

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

executora tem experiência na implantação de edificações, e portanto, está ciente da 

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

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

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

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

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

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

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

sólidos como mostra a tabela abaixo: 
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Tabela 5 – Classificação dos resíduos da construção civil. 

Classe Descrição Destinação Exemplos 
A Alvenaria, 

concreto, 
argamassas e 
solo. 

Reutilização ou 
reciclagem com uso 
na forma de 
agregados, além da 
disposição final em 
aterros licenciados. 

• Cerâmicas, porcelanas, 
louças, etc. 

• Entulhos da construção 
civil. 

 

B Madeira, plástico, 
vidro, metal e 
papel. 

Reutilização, 
reciclagem ou 
armazenamento 
temporário. 

• Embalagens de grande 
porte. 

• Embalagens plásticas, 
plásticos em geral. 

• Galões plásticos. 
• Vidros em geral. 
• Galões metálicos. 
• Sucatas de ferro e metal 

em geral. 
• Madeiras. 

C Produtos sem 
tecnologia 
disponível para 
recuperação. 

Conforme norma 
técnica específica. 

• Isopor. 
• Telas de proteção 

danificadas. 
• Gesso. 

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

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

• Produtos químicos 
presentes em embalagens 
plásticas e de metal. 

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

• Materiais auxiliares como 
panos, trapos, estopas etc. 

Fonte: Res. CONAMA n° 307/02. 

Quanto à geração de resíduos oriundos do processo produtivo durante a operação 

do condomínio industrial, conforme já citado anteriormente, as atividades que ali se 

instalarão são desconhecidas. Portanto, a caracterização e mensuração da geração de 

resíduos não é possível nesse momento. 

Mesmo assim, vale ressaltar que a coleta e adequada destinação dos resíduos 

industriais é de responsabilidade de cada empresa que vier a se instalar nos galpões, não 

cabendo portanto ao Poder Público tal atividade, conforme disposto na LC n° 1686/2002. 
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4.4 Fluxo dos veículos envolvidos 

Durante a fase de execução da obra a movimentação de veículos será 

inconstante, sendo que o fluxo de veículos está diretamente vinculado às etapas da 

construção que serão executadas. 

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

nestas etapas: 

•         No recebimento de peças pré-moldadas de aço; 

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

•         Outras. 

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

veículos empregados no transporte dos equipamentos que serão instalados no 

empreendimento, porém, esse fluxo será temporário. 

4.5 Potencialidades de danos físicos às estruturas públicas 

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

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

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

água potável [SAMAE].  

Como a etapa de terraplenagem encontra-se concluída e como as redes de 

distribuição de água potável e de drenagem pluvial encontram-se operantes, constata-se 

que durante a execução de terraplenagem foram adotadas medidas que evitaram os 

danos a estas estruturas. 

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

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

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

das cargas. 

Destacamos a responsabilidade da empresa em reparar possíveis danos que 

venham a ocorrer na infraestrutura pública em função da implantação e operação do 

empreendimento. 
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5 IDENTIFICAÇÃO DOS IMPACTOS APÓS A CONCLUSÃO DA OBRA 

5.1 Sociais / Econômicos 

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

Ver item 2.3. 

5.1.2 Estimativa de veículos 

Ver item 3.2.3. 

5.1.3 Demanda de serviços públicos 

5.1.3.1 Saúde e Educação 

Conforme descrito anteriormente, com a implantação do condomínio industrial 

estima-se a geração de 45 novos empregos. 

Analisando os dados do IBGE – item 3.6.1 – e considerando a população 

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

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

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

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

Desta forma podemos concluir que cada novo emprego gerado demandará de 

0,067 vaga para alunos em ensino infantil e 0,186 vaga para alunos em ensino 

fundamental. Assim sendo, avaliamos que serão necessárias 4 [quatro] vagas para 

alunos em Centros de Educação Infantil e 9 [nove] vagas para alunos em escolas de 

ensino fundamental. 

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

unidade de educação infantil da região (extensão do CEIM Waltrud Siewerdt) possui vaga 

disponível para matrículas imediatas, assim como a unidade de educação fundamental 

(EEBM “Noemi V. C. Schroeder”).  

Da mesma forma, a Secretaria de Saúde – SESA, informa que a Unidade de Saúde 

da Família “Benedeckt Wollick” e as demais unidades USF possuem capacidade de 

atendimento da população, de acordo com o seu domicílio.  



CONDOMÍNIO INDUSTRIAL – Tadeu e Tarik Menezes de Andrade 

Estudo de Impacto de Vizinhança 

 

- 51 - 

5.1.3.2 Transporte público 

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

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

linhas de ônibus que atendem a região da instalação do condomínio industrial, não 

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

um possível acréscimo na demanda por transporte público. 

5.1.3.3 Saneamento / Drenagem 

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

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

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

(vide projeto anexo), dimensionados de acordo com o número de contribuintes e o tipo de 

atividade que será realizada, na forma estabelecida pela NBR 7229 e NBR 13969, 

editadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). 

No tocante à drenagem pluvial, a mesma será direcionada para o leito do Ribeirão 

Vale do Selke Pequeno. 

5.1.4 Geração de empregos diretos e indiretos 

Ver item 2.3. 
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5.2 Paisagísticos / Ambientais 

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

Resíduos sólidos orgânicos – consiste na geração de resíduos de higiene 

pessoal, estimada em 486 kg/mês (45 pessoas X 10,8 kg/mês), que serão coletos pelo 

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

Resíduos sólidos recicláveis – haverá geração principalmente de papéis, papelão 

e plásticos, estimada em 81 kg/mês (45 pessoas X 1,8 kg/mês), os quais também serão 

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

Sólidos e Censo IBGE 2010. 

Efluentes gasosos – não haverá geração. 

Efluentes líquidos – a empresa gerará efluentes na forma de esgotamento 

sanitário, estimado em 3,15 m³/dia (45 pessoas X 70 litros/dia), que será tratado em 

Fossa Séptica e Filtro Biológico, construídos atendendo as Normas NBR vigentes. 

Efluentes industriais – conforme informado anteriormente, os 05 galpões 

industriais destinam-se à locação, e, portanto, é impossível informar o ramo de atividades 

dessas empresas. Assim sendo, a estimativa qualitativa e quantitativa de resíduos 

industriais é indeterminada. Contudo, independente do uso, cada empresa ficará 

responsável por acondicionar, transportar e destinar de forma adequada seus resíduos 

industriais, conforme estabelece a legislação ambiental em vigor. 

5.2.2 Níveis de ruídos emitidos 

A implantação do condomínio industrial ocorrerá na Macrozona Urbana de 

Qualificação – MUQ, cujos limites máximos de emissão de ruídos são: 45 dB diurno e 40 

dB noturno. Considerando que o processo se restringe a carregamento, descarregamento 

e armazenamento de produtos, acreditamos que as emissões de ruídos do 

empreendimento continuarão atendendo aos parâmetros definidos para o zoneamento 

supra mencionado. 

Pelas características de operação do condomínio industrial – aluguel de 

galpões – é importante que o empreendedor e os futuros locatários se enquadrem nos 

limites estabelecidos para a geração de ruídos. 

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

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

constantes mudanças, sejam por razões sociais, econômicas ou políticas. O responsável 
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por essa dinâmica é a população, que vai recriando espaços de acordo com as suas 

necessidades.  

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

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

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

município. A localidade de Testo Central Alto apresenta características semelhantes as da 

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

predominantemente residencial. 

O entorno do condomínio industrial é uma paisagem rural, com edificações 

isoladas, grandes jardins e áreas de pastagem.   

O empreendimento causará a alteração do cenário local, porém, o impacto será 

amenizado com o grande recuo frontal da edificação em relação ao alinhamento da Rua 

dos Atiradores.  

5.2.4 Áreas impermeáveis do empreendimento 

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

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

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

empreendimento é definido como taxa de permeabilidade 40% da área do terreno 

conforme analisado no item Zoneamento e análise dos parâmetros urbanísticos. 

Conforme a tabela anteriormente indicada, percebe-se que a taxa de 

permeabilidade do solo é de 43,66%, ou seja, acima do mínimo exigido para a MUQ 

[40%].  

É importante ressaltar que esta impermeabilização do terreno altera o escoamento 

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

eficiente e que não prejudique o lote em questão assim como os lotes vizinhos.  
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6 AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS DO EMPREENDIMENTO E 

PROPOSTAS DE MEDIDAS MITIGADORAS 

6.1 Sociais / Econômicos 

6.1.1 Expectativa geral da população quanto ao empreendimento 

A construção do condomínio industrial na Macrozona Urbana de Qualificação – 

MUQ – reafirma a importância dos chamados “polos industriais”, pois pela sua localização 

privilegiada, facilita o deslocamento dos seus funcionários e o fluxo de 

recebimento/despacho de mercadorias. 

• Classificação do impacto gerado: Positivo 

• Duração: Permanente 

• Magnitude: Baixo 

6.1.2 Dinamização do setor econômico, uso e ocupação do solo 

Devido à inserção do empreendimento em local com características 

predominantemente residenciais, o mesmo favorece a ocupação de um vazio urbano, 

dotado de infraestrutura, e auxilia na complementação da economia local, com geração 

de empregos, impostos e possibilidade de inserção de novas indústrias.  

• Classificação do impacto gerado: Positivo 

• Duração: Permanente 

• Magnitude: Baixo 

6.1.3 Adensamento populacional 

O adensamento populacional se realizado de forma organizada, atendendo as 

diretrizes estabelecidas nos Planos Diretores, tende a trazer benefícios à região onde 

ocorre, quando otimiza o uso da infraestrutura pública existente. 

• Classificação do impacto gerado: Positivo 

• Duração: Permanente 

• Magnitude: Baixo 

6.1.4 Valorização imobiliária 

A inserção de uma empresa em região com finalidade de ocupação industrial gera 

expectativas de desenvolvimento na população, ocasionando aquecimento do setor 
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imobiliário. Acreditamos que este fator pode gerar a valorização dos imóveis no entorno 

do empreendimento, principalmente para inserção de novas empresas. 

• Classificação do impacto gerado: Positivo 

• Duração: Permanente 

• Magnitude: Médio 

6.1.5 Pressão sobre o sistema viário e de transporte 

A construção do condomínio industrial gerará o aumento do tráfego local, 

contudo, conforme descrito no item 3.2.3, o empreendimento é classificado como tendo 

“médio impacto gerador de tráfego”, de acordo com o Art. 244 do Código Urbanístico [Lei 

Complementar nº 162/08]. 

• Classificação do impacto gerado: Negativo 

• Duração: Permanente 

• Magnitude: Médio 

� Medida Mitigadora:  

o Distribuição do fluxo de veículos ao longo de turnos de trabalho, com 

diluição do tráfego ao longo do dia; 

� Reclassificação do impacto gerado: Baixo 

6.1.6 Pressão sobre o sistema público de saúde e educação 

Com a implantação do condomínio industrial na localidade de Testo Central Alto 

é esperado um aumento na demanda de atendimentos nos estabelecimentos de 

educação e saúde daquela localidade, conforme detalhamos no item 5.1.3.1. 

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

do Município, todas as unidades competentes declararam plena capacidade de 

atendimento. 

• Classificação do impacto gerado: Negativo 

• Duração: Permanente 

• Magnitude: Baixo 

� Medida Mitigadora:  

o Capacidade de atendimento; 

� Reclassificação do impacto gerado: Neutro 
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6.2 Paisagísticos/ Ambientais 

6.2.1 Aumento no consumo de recursos renováveis 

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

do condomínio industrial, sendo que a CELESC declarou possuir capacidade de 

fornecimento de energia elétrica para o empreendimento, enquanto o SAMAE manifestou 

impossibilidade de abastecimento de água em pressão e vazão satisfatórias. 

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

consumo da localidade. 

• Classificação do impacto gerado: Negativo 

• Duração: Permanente 

• Magnitude: Baixo 

� Medida Mitigadora:  

o Custos implantação rede água potável assumidos pelo Empreendedor; 

� Reclassificação do impacto gerado: Neutro 

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

Haverá aumento na geração de resíduos sólidos com a implantação / construção 

do condomínio industrial, sendo que a Autarquia declarou que possui capacidade de 

recolhimento do volume a ser produzido. 

Vale ressaltar que a coleta e adequada destinação dos resíduos industriais é de 

responsabilidade de cada empresa que vier a se instalar nos galpões, não cabendo 

portanto ao Poder Público tal atividade, conforme disposto na LC n° 1686/2002. 

• Classificação do impacto gerado: Negativo 

• Duração: Permanente 

• Magnitude: Baixo 

� Medida Mitigadora:  

o Capacidade de recolhimento dos resíduos sólidos urbanos (Declaração 

SAMAE); 

� Reclassificação do impacto gerado: Neutro 

6.2.3 Contaminação dos recursos hídricos 

O empreendimento previu em seus projetos técnicos que suas instalações 

sanitárias possuam sistema de tratamento, composto por fossa séptica e filtro biológico.  
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Depois de tratados, os efluentes sanitários serão destinados à rede pluvial existente e, no 

futuro, passível de interligação com a rede pública de esgoto a ser implantada na via 

pública. 

Não haverá geração de efluentes industriais. 

• Classificação do impacto gerado: Negativo 

• Duração: Permanente 

• Magnitude: Baixo 

� Medida Mitigadora:  

o Sistema de Tratamento (Fossa Séptica e Filtro Biológico); 

� Reclassificação do impacto gerado: Neutro 

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

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

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

do entorno imediato.  

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

condições são favoráveis para possibilitar a ventilação natural para a edificação.  

• Classificação do impacto gerado: Neutro 

6.2.5 Conversão de cobertura vegetal nativa 

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

condomínio industrial já se encontra desprovida de vegetação arbórea, sendo prevista o 

plantio de um cinturão verde no afastamento lateral. 

• Classificação do impacto gerado: Positivo 

• Duração: Permanente 

• Magnitude: Baixo 

6.2.6 Padrões de incomodidade e geração de ruídos 

Apesar de serem desconhecidas às empresas que se instalarão futuramente no 

condomínio industrial, estas deverão se adequar aos limites máximos permitidos para a 

geração de ruídos, conforme abordamos anteriormente. Além disso, será necessário que 

as atividades se enquadrem nos padrões de incomodidade permitidos para a Macrozona 

Urbana de Qualificação – MUQ – conforme estabelece o Anexo VI do Código Urbanístico 

[Lei Complementar nº 162/08]. 
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• Classificação do impacto gerado: Negativo 

• Duração: Temporário 

• Magnitude: Baixo 
� Medida Mitigadora:  

o Necessidade de atendimento aos padrões máximos estabelecidos; 

� Reclassificação do impacto gerado: Neutro 
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7 CONCLUSÃO 

O estudo de impacto de vizinhança da implantação do condomínio industrial, 

que considerou sua inserção na vizinhança e a avaliação dos impactos decorrentes, 

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

de mitigação e/ou controle.  

Devido a sua localização e porte, a implantação do empreendimento irá fortificar o 

cenário industrial local com aumento da geração de empregos e consequente geração de 

renda.  A sua localização próxima a Rodovia SC-421, responsável pelo grande fluxo 

intermunicipal e interestadual de cargas e pessoas da região, contribui para a retirada de 

veículos pesados do centro da cidade e de áreas residenciais. 

Apesar de haver impactos ambientais, considerados negativos, mas na sua 

grande maioria de baixa magnitude, é importante a implantação das medidas mitigadoras, 

para reduzir os impactos causados e não ocasionar novos problemas. 

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

urbanos definidos para sua área de inserção, a implantação do Condomínio Industrial 

irá ao encontro do Plano Diretor do Município de Pomerode, no sentido de contribuir para 

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

dinamização das atividades locais. 

 

  



CONDOMÍNIO INDUSTRIAL – Tadeu e Tarik Menezes de Andrade 

Estudo de Impacto de Vizinhança 

 

- 60 - 

8 REFERÊNCIAS 

1. Sítio da Receita Federal do Brasil. 

2. Censo - IBGE@Cidades: http://www.ibge.gov.br/cidadesat/topwindow.htm?1 

3. IBGE - Mapas Interativos: http://mapas.ibge.gov.br/  

4. Mapa Interativo de Santa Catarina: http://www.mapainterativo.ciasc.gov.br/ 

5. Mapoteca - Epagri-Ciram: http://ciram.epagri.sc.gov.br:9090/mapoteca/ 

6. POMERODE, Plano Diretor do Município de Pomerode. Leis Complementares n° 

162/08 (Código Urbanístico) e 165/08 (Código de Meio Ambiente). 

7. POMERODE, Adequação do Plano Diretor Municipal de Pomerode. Volume 1, 

Junho de 2007. 

8. BRASIL, Resolução n° 307/02, de 05 de Julho de 2002. Diário Oficial [da] 

República Federativa do Brasil, Conselho Nacional de Meio Ambiente, Brasília, 

DF, 17 Jul. 2002. Edição n° 136, p. 95-96. 

9. BRASIL, Lei n° 10.257, de 10 de Julho de 2001. Diário Oficial [da] República 

Federativa do Brasil, Ministério das Cidades, Brasília, DF, 11 Julho 2001.  

10. BRASIL, Lei n° 12.651, de 25 de Maio de 2012. Diário Oficial [da] República 

Federativa do Brasil, Poder Legislativo, Brasília, DF, 28 Maio 2012. Ed. 

102,Seção 1, p. 1. 

11. BRASIL, Lei n° 12.727, de 17 de Outubro de 2012. Diário Oficial [da] República 

Federativa do Brasil, Poder Legislativo, Brasília, DF, 18 Out. 2012. Ed. 202, 

Seção 1, p. 1. 

12. BRASIL. Lei n° 11.428, de 22 de Dezembro de 2006. Diário Oficial [da] República 

Federativa do Brasil, Poder Legislativo, Brasília, DF, 26 Dez. 2006. Ed. 246, 

Seção 1, p. 1. 

13. SANTA CATARINA. Bacias Hidrográficas de Santa Catarina: diagnóstico geral. 

Florianópolis: Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, 

1997. 173 p. 

14. CARVALHO, Paulo Ernani Ramalho. Espécies Arbóreas Brasileiras / Brasília : 

Embrapa Informação Tecnológica : Colombo, PR : Embrapa Florestas, 2003. 

15. KLEIN, Roberto Miguel. 1980. Ecologia da flora e vegetação do vale do itajaí. 

Itajaí: SELOWIA nº 32. 

 
  



CONDOMÍNIO INDUSTRIAL – Tadeu e Tarik Menezes de Andrade 

Estudo de Impacto de Vizinhança 

 

- 61 - 

9 ANEXOS 

 

 



TADEU e TARIK Condomínio Industrial Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV)  |  Matriz dos Impactos Gerados

Medida Resultado
Negativo Neutro Positivo Mitigadora Esperado

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

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

Movimentação de terra � Neutro

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

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

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

Respeito a sinalização de Trânsito, 
Manutenção Preventiva dos 
Veículos e Impedimento de 
Excesso de Carga

Neutro

IDENTIFICAÇÃO DOS IMPACTOS APÓS A CONCLUSÃO DA OBRA

Sociais / Econômicos

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

Dinamização do setor econômico, uso e ocupação do solo � Permanente Baixo �� ��

Adensamento populacional � Permanente Baixo �� ��

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

Pressão sobre o sistema viário e de transporte � � Permanente Médio ����
Distribuição do fluxo de veículos 
em turnos

Baixo ��

Pressão sobre o sistema público de saúde e educação � Permanente Baixo �� Capacidade de Atendimento Neutro

Paisagísticos / Ambientais

Aumento no consumo de Recursos Renováveis (Água/Energia) � Permanente Baixo �� Sist. Aux. Empreendedor Neutro

Pressão sobre o sistema de coleta de resíduos urbanos � Permanente Baixo �� Capacidade de Atendimento Neutro

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

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

Conversão de cobertura vegetal nativa � Permanente Baixo �� Implantação de Cinturão Verde ��

Padrões de incomodidade e geração de ruídos � Temporário Baixo ��
Atendimento aos padrões pré-
estabelecidos no Plano Diretor

Neutro

Cláudio Marcos Krueger  |  Engenheiro Civil Legendas: � Baixo impacto � Negativo
Sandro Lourival Cardoso  |  Engenheiro Florestal � � Médio impacto � Neutro

� � � Alto impacto � Positivo
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��

��

��

��

��

��

��

��

Impacto
Efeito    

Duração Magnitude
dos impactos gerados

Gráfico de barras
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Gráfico de barras
da mitigação de impactos
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"<0...0 LJE i/l/r'}',ESTADO DE SANTA CATARI NA/~~,' _ -"?:<:

Ofício do Registro de Imóveis da Comarca de POMERODE f~J '~"Ri;
~: ~ \~,hBtv

B E L. C H R 1ST I A N B E U R L E N - O F I C IA L OO ~ E G I S TRQ. OE I MÓV\~~:~~í~O~~~
CERTIFICO, a pedido de parte interessada, que, revendo o ~Ivro n.02(Reqistro Geral) do ('jfJOJ~::T!'oc:::;..f'
de Registro de Imóveis de Pomerode-SC, nele consta a MATRICULA do seguinte teor: .. ''> •••• , ••, ••... '.. .' ". ...•...........•.... , ..,

r Livro N0. 2 - Registro Geral Cartório de Registro de Imóveis

[
Matrícula I rFic~a I PROTOCOLO N° 33.29Z

13423--' ~ Pomerode, 19 de setembro de 2013.

IMÓVEL: - Um terreno situado nesta cidade, à RUA DOS ATIRADORES~ bairro
Centro, contendo a área dequafro mil e noventa metros quadrados
(4.090,OOm2

); de forma irregular, fazendo FRENTE (a leste) em dezesseis
metros (16,OOm) com o lado par da Rua dos Atiradores; limitando-se nos
FUNDOS (a oeste) em quarenta e três metros e vinte e oito centímetros
(43,28m) com terras de Dárcio Gruetzmacher (M-13426): extremando pelo lado
DIREITO {ao sul} em cento e vinte e quatro metros e dezesseis centímetros
(124,16m) com terras de Helmuth Raduenz e sua esposa, E/vira Haduenz (R.1-
4808); e pelo lado ESQUERDO em três (3) linhas, sendo, a partir da frente, a
primeira (ao norte) de trinta e um metros e quarenta e um centímetros (31,41m)
com terras de Dárcio Gruetzmacher (M-13424), a segunda (a leste) de trinta e
dois metros (32,00m) dos quais dezesseis metros (16,00m) confrontam terras
de Dárcio Gruetzmacher (M~13424) e dezesseis metros (16,00m) metros
confrontam terras de Dárcio Gruetzmacher (M-13425), e a terceira (ao norte)
de setenta e seis metros e setenta e cinco centímetros (76,75m) com terras de
Dárcio Gruetzmacher (M-13426); distando, do vértice formado pelas linhas da
frente e do lado direito, um mil e cínquenta metros (1.050,00m) da esquina entre
as ruas dos Atiradores e a Erwin Krueger. SEM EDJFICAÇÕES.
PROPRIETÁRIO: - DÁRCIO GRUETZMACHER, brasileiro, industriário, filho de
Aloys Gruetzmacher e de Arlete Gruetzrnacher, portador da C.I.RG. n,o 3lR
1.637.292-SSI/SC, inscrito no CPF sob n.? 547.064.089-20, casado pelo regime
da comunhão parcial de bens, na vigência da Lei n.06515177, com GLARICI
SCHMIDT GRUETZMACHER, brasileira, do lar, portadora da C.LRG. n.o
2.030.266-5-SSP/SC, inscrita no CPF sob n.? 573.724.979-49, domicilíados e
residentes nesta cidade, à Rua dos Atiradores, n.04.698, bairro Centro.
REGISTRO ANTERIOR: - Parcela desmembrada sob letra nA" no R.9-9304 do
Livro n.02 (RG) deste Cartório; adquirida pelo atual roprietário por meio do
registro da escritura pública de d - b 304. Dou fé. Selo de
fiscalização: DFB71244-TRJS.
O Registrador Christian Heurlen: E:R$5,55

AV.1-13423- Protocolo nO33..292, de 26 e os 2013. A requerimento
de DÁRCIO GRUETZMACHER, proced a esta averbação para fazer constar
que continuam em vigor o ENCARGO de. SUSTENTO e a cláusula de
INALlENABlLlDADE originafmente registrados sob R.3-9304 no Livro n.02
(RG), deste Cartório, que oneram o presente imóvel em favor da credora
ARLETE GRUETZMACHER, brasileira, viúva, do lar, portadora da C.I.RG. n.?
3/R 601.905-SSIISC, expedida em 18/06/1975, inscrita no CPF-sob n."
035.306.919-17, domiciliada e residente nesta cidade, à Rua dos Atiradores,
n.04698, enquanto esta viver, comprometendo-se o proprietário e devedor

continua no verso
••...L- ......--.- -:-- -----'....••

Registro de Imóveis de Pomerode 1 CN PJ n . 011.874.76010001-44
Rua Luiz Abry, 239, sala 031 Centro, Pometode - SC 1CEP 89.107-000 1Fone (47) 3387-22681 Fax (47) 3387-6883



[Matrícula ~.13423 • [. FiCha]• i-v.
DÁRCIO GRVETZMACHER.adrede qualificado, a não transferir o bem sem o
expresso consenttmento.· da credora. bem corno a zelare a cuidar da
benefíeiárta em tudo como seja, proporcionando-lhe: alimentação, vestuári.o!
assistência médica, farmacêutica e hosQitalar1casoela venha· a .necessitar
desses cuidados, atendendo outrossim, às despes·as. de seu funeral e às
relativas ao levantamento de sua se ulturaem re .onhecimentoela doa ão
que lhe foi feita do imóvel relro ·co..óÍIé. Pomerode-Sô, 19 de
setembro de 2013. Selo de fiscali çã.. O -HGCO.
O Registrador Christian Seurfe' :....L- E:R$75.30

AV.2-13423 :"Protocolo n034~e 2 a 2014. Pela Escritura
Pública de Renúncia lavrada em 25 12014 à folha 165 do Livro n.o166 do

.Tabelionato de Notas desta Cornarca, procedo a estaaverbação nos termos do
artigo 250, incíso 11, da lei n.06.015/1973 para fazer constar o
CANCELAMENTO da cláusula de tNALlENABILIDADE e do ENCARGO DE
SUSTENTO originalmente registrad6s· sob R.3-9304e relterados sob AV.5-
9304 e AV.1-13423, todos no Livro n.02 (RG) deste Cartório, à vista da
expressa renúncia de ARLETE GRUETZMACHER, adrede qualificada,
restabelecendo a plena disponibilidade do terreno retro matriculado e liberando
o proprietário deste vinculo o.brigaCion~ Dou Fê. merQde-SC. 26 de março
de 2014. SeJade fiscalização: DJQ6'1Y-KlJ?s.
O Registrador Christian Beurlen: E:R$81,35

É o que continha o inteiro teor da Matrícula n.o13423 do livro n.o2 (Registro
Geral). a referido é verdadee dou fé.

Pomerode, 18 de Maio de 2015.

Poder Judiciário
Estado de Santa Catarina

Selo Digital de Fiscalização
Normal

[ 1 Christian Beurlen - Oficial
l:Jl Ândria Andrade - Escrevente Autorizada

DWR65879-J20J
Emolumentos:
01 Certidão Atualizada 1 pág R$ 8,40
Selos: R$ 1,551 Total: R$ 9,95

Confira os dados do ato em: .
selo.tjsc.jus.br

A presente certidão tem validade de 30 dias a contar da data de sua expedição
Documento impresso por meio eletrônico. Qualquer rasura ou indício de adulteração é considerado fraude.

continua na ficha nO
. .u•....!
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POMERODE
CNPJn2 83.102.251/0001-04
Fone (47) 3387-7249

Rua 15 de Novembro, 525 - Centro - Caixa Postal 36 - 89.107-000
POMERODE - SANTA CATARINA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

Ofício 0088/2015/SEPLAN Pomerode, 22 de Maio de 2015.

TADEU MENEZES DE ANDRADE e TARIK MENEZES DE ANDRADE
Pomerode - SC

Prezados Senhores:

Saudando-os cordialmente, a Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente vem
por intermédio desta atender ao seu pedido solicitando os planos, programas e projetos
governamentais previstos para a área de influência do seu empreendimento (condomínio
industrial - 5 unidades geminadas) a ser construído na Rua dos Atiradores, próximo ao nQ

4.800 - Bairro Testo Central Alto - Pomerode.

Temos a colocar o seguinte:
A curto prazo existe a Construção da quadra coberta da, EEBM Professora Noemi

Vieira de Campos Schroeder.
A médio prazo a Construção da ponte na Rua dos Atiradores, atravessando o

Ribeirão Vale do Selke Pequeno.
A longo prazo existe a Implantação do sistema de captação de efluentes

domésticos da Bacia B e a Pavimentação da Rua dos Atiradores.

Sem mais para o momento, certos de ter atendido o seu questionamento, nos
colocamos a disposição, renovando protestos de estima e consideração.

Atenciosamente

/
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SERViÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUt E

ATESTADO DE VIABILIDADE N° 010/16 f)J f~~ I~t~
REQUERENTE: TADEU MENDES de ANDRADE e TARIK MENbES~~
FINALIDADE: CONDOMINIO INDUSTRIAL . assinõ:'fta
ENDEREÇO DO IMÓVEL: RUA DOS ATIRADORES W4800

EM RESPOSTA AO VOSSO REQUERIMENTO, SEGUE:

1.0 - ESGOTO - Não há viabilidade para o recebimento de esgoto deste

empreendimento, visto que o mesmo se encontra localizado em área ainda não dotado

de sistema público de coleta de esgoto sanitário.o interessado poderá optar por sistema

individual de tratamento de esgotos (fossa/filtro) ou, conforme estabelecido pela

Secretaria de Planejamento do município, SEPLAN.

2.0 - COLETA DE RESíDUOS - O empreendimento será contemplado com a coleta

de Resíduos Sólidos e Seletiva, porém o SAMAE não se responsabilizará pelo

recolhimento dos resíduos gerados no processo hospitalar e/ou industrial e com potencial

poluidor, levando em consideração a LC 1686/2002.

3.0 - ÁGUA - Visto que, o empreendimento irá suprir uma grande quantidade de

água no local, não será possível atender o local com pressão e vazão suficiente.

A "AGIR - Agência Intermunicipal de Regulação, Controle e Fiscalização de serviços

Públicos Municipais do Médio Vale do Itajaí",institui que, no "Capítulo 11- Dos Projetos e

nos Sistemas Públicos de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário dos

Condomínios, Conjuntos Habitacionais, Loteamentos, Vilas e Outros, no seu "Art 15

determina que - As obras de que trata este capítulo serão custeadas pelo interessado

e deverão ser executadas, sob a fiscalização do prestador de serviços e demais órgãos

competentes" .

Portanto fica a alternativa ao Empreendedor de custear A obra de implantação de

reservação e bombas de recalque .. Sugere-se ao empreendedor um sistema de reserva

mínima para atender a demanda/dia, e considerar a NBR 5626/98 e o Decreto W

1684/2000.

Pomerode, 25 de Maio de 2015.

Avenida 21 de Janeiro, 2233, Centro
Pomerode - Santa Catarina - CEP

89107-000

CNPJ 85.461.804/0001-40
Inscrição Estadual 254.647.022

www.samaepomerode.com.br
Fone: (47) 3387 2550








