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ANEXO 15-E 

MEDIDAS MITIGADORAS DOS IMPACTOS URBANO-AMBIENTAL 

NEGATIVOS E/OU ADVERSOS 

a) O nível de ruído emitido pela atividade deverá atender aos padrões estabelecidos pela norma 
NBR 10.151 - "Avaliação do Ruído em áreas habitadas visando o conforto da comunidade", 
da ABNT; conforme a Resolução CONAMA nº 01, de 08 de Março de 1990, retificada em 
16/08/90 e/ou suas posteriores alterações. No caso de emissão de ruído, fora do limite da 
propriedade, deverá ser implantado o isolamento acústico no estabelecimento; obedecidas as 
normas legais de construção, iluminação e ventilação do Município. 

b) Na hipótese de equipamento que produza “choque” ou vibração, este deverá ser assentado 
em base própria, adequada e antivibratória, a fim de evitar incômodo à vizinhança. 

c) Na hipótese de operação de solda, esta deverá ser realizada em local adequado, a fim de 
impedir que o luzimento provocado por tal atividade afete os setores vizinhos. 

d) As operações de lavagem e pulverização de veículo deverão ser realizadas em 
compartimento fechado. 

e) O despejo de óleo, graxa e gordura, deverá passar por sistema de retenção e atender aos 
padrões legais, antes de serem lançados em rede pública ou corpo d’água. 

f) A atividade não poderá emitir material particulado, fora dos padrões legais. 

g) No caso de forno ou fogão à lenha, estes deverão ser providos de sistema de “Cata-fuligem” 
(nas chaminés); de forma a evitar a emissão de poluente atmosférico na vizinhança; 

h) A operação de cobertura de superfície realizada por aspersão, tal como pintura a revólver 
e/ou compressor, deverá realizar-se em compartimento próprio provido de sistema de 
ventilação local exaustora e de equipamento eficiente para a retenção de material particulado 
(“Cabine de pintura”). 

i) Fica proibida a emissão de substância odorífera, fora dos padrões legais.  

j) Os resíduos sólidos gerados pela atividade deverão ter destino adequado, sendo vedado 
dispô-los a céu aberto ou incinerá-los. 

k) A atividade deverá ser licenciada pelo órgão estadual de saneamento ambiental (CETESB). 

l)  Autorização por parte do órgão competente do Ministério da Defesa. 

 


