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Atividade de Lavação Veicular 
 

Atividade Tipo de solicitação 

Lavação veicular Certidão de Atividade Não Constante 

 

Solicitar uma Certidão de Atividade Não Constante através de requerimento pelo 

portal do site da Prefeitura (https://lontras.atende.net) via autoatendimento juntamente 

com um profissional responsável, sendo da seguinte maneira: SECPLAN – MEIO 

AMBIENTE > LICENÇAS AMBIENTAIS > INICIAL (SOLICITAÇÃO DE ACESSO) 

> SERVIÇOS (SOLICITAÇÃO DE LICENÇA, ACOMPANHAMENTO E EMISSÕES) 

> INFORMAR O TIPO DE LICENÇA. 

 

 

Exigências: 

 

1. Atender a Resolução CONSEMA 99/17; 

2. O local para realização das atividades deve possuir rampa ou piso impermeabilizado 

para a lavação; 

3. Captação de toda a água utilizada na lavação que deve ser destinada para o sistema 

de decantação, separação de água e óleo e filtragem, antes de serem lançados em rede 

pública, ou corpo d’água; 

4. Os sistemas de decantação, separação de água e óleo e filtragem utilizada devem ser, 

preferencialmente, sistemas compactos prontos (anexar imagem ao requerimento do 

modelo a ser adquirido); 

5. O sistema Separador de Água e Óleo – SSAO, tanto os compactos quanto os 

construídos em alvenaria, deverão possuir capacidade adequada de acordo com a 

vazão de efluente gerado pelo empreendimento, ou seja, o sistema deverá ter 

capacidade para tratar toda a água utilizada na lavação dos veículos. (Exemplo do 

cálculo: quantidade estimada de veículos lavados por dia X quantidade estimada de 

água por veículo = quantidade estimada de água a ser tratada); 

6. Usar na lavação apenas produtos aprovados pela ANVISA; 

7. Os trabalhadores devem usar EPI (Equipamento de Proteção Individual) adequado; 

8. O local de refeições dos trabalhadores deve ser adequado e separado do local de 

trabalho; 

9. Os resíduos sólidos gerados nas atividades deverão ser destinados de forma 

ambientalmente adequada; 

10. Deverão ser mantidos os comprovantes de destinação dos resíduos para posterior 

apresentação em fiscalizações; 

11. Os níveis de produção de ruídos e pressão sonora e de resultante das atividades 

deverão manter seus limites externos dentro dos padrões estabelecidos na Norma 

Técnica Brasileira ABNT/NBR 10.151 e Zoneamento arbitrado pela municipalidade. 
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Funcionamento da caixa separadora de água e óleo: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atenciosamente,  

Setor de Meio Ambiente 

 


