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ANEXO VI – TABELA DE PADRÕES DE INCOMODIDADE  

Parte integrante da Lei Complementar n.o 162/08, de 12 de dezembro de 2008. 

 

Critérios de incomodidade  Não incômodo Incômodo 1 Incômodo 2 Observações 

Poluição atmosférica  
Atividades que não emitem poluente 
atmosférico, gasosos ou particulados, para 
o meio ambiente. 

Atividades que emitem poluente 
atmosférico não-tóxico ou não-particulado 
para o meio ambiente. 

Atividades que emitem poluente 
atmosférico tóxico ou particulado para o 
meio ambiente. 
 

Atividades que, através de medidas 
mitigadoras, reduzam a emissão de 
poluentes atmosférico poderão adequar-
se a categoria menos incômodo. 

Resíduos líquidos 
as atividades que emitem efluentes líquidos 
compatíveis com lançamento direto na 
rede de esgoto ou corpos hídricos; 

 
as atividades que emitem efluentes 
líquidos potencialmente poluentes  

 

Resíduos Sólidos 
Atividades que produzem resíduos sólidos 
não perigoso até 100 litros/dia 

Atividades que produzem resíduos sólidos 
não perigosos acima de 100 litros/dia e 
perigoso abaixo de 100 litros/dia 

Atividades que produzem resíduos 
perigosos acima de 100 litros/dia 

Atividades que, através de medidas 
mitigadoras, reduzam a produção de 
resíduos sólidos poderão adequar-se a 
categoria menos incômodo. 

Atividades que: Atividades que: Atividades que: 

Periculosidade 

a) não estocam nem produzem explosivos; 
b) armazenam combustíveis e inflamáveis 

líquidos em recipientes transportáveis 
de até 250 litros com guarda de no 
máximo 100 unidades; 

c) depositem gás GLP com estoque de 
até 50 botijões de 13 Kg ou número de 
botijões móveis (até 45 Kg) que 
multiplicados pelos seus pesos 
unitários não excedam 650 kg. 

a) estoquem pólvora, nos volumes: 1. De 
fogos de artifício, até 4500 kg; 2. Sem 
estocagem de explosivos iniciadores; 
3. De explosivos de ruptura, até 23 kg; 

b) depositem combustíveis e inflamáveis 
líquidos em tanque de 250 a 7570 litros; 

c) depositem gás GLP com estoque de mais 
de 50 até 100 botijões de 13 kg, ou 
número de botijões móveis de até 45 kg, 
que multiplicados pelos seus pesos 
unitários não ultrapassem 1300 kg ou 
depósito fixo de até 500 litros. 

a) estoquem pólvora nos volumes: 1. De 
fogos de artifício, acima de 4500 Kg; 2. 
Sem estocagem de explosivos iniciadores; 
3. De explosivos de ruptura, acima de 
23 kg; 

b) depositem combustíveis e inflamáveis 
líquidos em tanque com capacidade 
maior que 7570 litros, de construção; 

c) depositem gás GLP com estoque de 
mais de 100 botijões de 13 kg, ou 
botijões com capacidade acima de 
13 kg ou, ainda, depósito fixo maior 
que 500 litros. 

- 

Vibração  
Atividades que não emitam vibração para 
além das divisas da propriedade do 
empreendimento 

- 

Empreendimentos que utilizam máquinas 
ou equipamentos que produzem choque 
ou vibração sensível para além das 
divisas da propriedade 

Atividades que, através de medidas 
mitigadoras, eliminem a produção de 
vibração poderão adequar-se a categoria 
não-incômodo. 

 


