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MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO 
Ministerio Publico do Distrito Federal e Territorios 

RECOMENDAcAO n° 13- PROURB 

• 

0 Ministerio Public() do Distrito Federal e Territorios, por 

intermedio dos Promotores de Justiga abaixo assinados, em exercicio nas 

Promotorias de Justiga de Defesa da Ordem Urbanistica, no use de suas 

atribuigoes que Ihes sao conferidas pelos artigos 127 c/c 129, incisos HI e IX, 

da Constituigao Federal c/c os artigos 5°, inciso III, "d"; 6°, XIV, "f" e "g", 

• XIX, "a" e "b", XX e 7°, da Lei Complementar 75, de 20 de maio de 1993 e 

arts. 2°, 11, inciso XV, §§ 3° e 6°, da Portaria PGJ n° 500, de 25 de maio de 

2006; 

Considerando que o Ministerio Public° tern o dever 

constitucional de promover as aches necessarias, no exercicio de suas 

fungoes institucionais, para defesa da ordem juridica, do regime 

democratic° e dos interesses individuals indisponiveis e sociais, e, no 

presente caso, nos termos dos artigos, 182 e 225, da CF de 1988, para 

Protocol° / RAXIII 
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protecao do ordenamento territorial e urbano e do meio ambiente natural e 

urbano, objetivando propiciar qualidade de vida aos moradores do Distrito 

Federal; 

Considerando que o direito ao meio ambiente (natural e 

construido) ecologicamente equilibrado depende de atuacao da 

coletividade e do Poder POblico, e em especial da adequada implementacao 

e execucao das politicas pOblicas ambientais e urbanas; 

Considerando que o artigo 182 da Constituicao da Republica de 

1988 estabelece que "a politica de desenvolvimento urbano, executada pelo 

Poder Public° municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tern por 

objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funcoes sociais da cidade e 

garantir o bem estar de seus habitantes." 

Considerando que a funcao social da cidade, a funcao social da 

propriedade urbana, o planejamento urbanistico, a justa distribuicao do 

onus e do beneficio na execucao da politica urbanistica constituem 

principios proprios do Direito Urbanistico; 

Considerando que o Direito Urbanistico tern por objeto normas e 

atos que restringem o exercicio do direito de propriedade para assegurar o 

desenvolvimento ordenado da cidade, regulando os espacos habitaveis e 

buscando harmonizar o interesse do proprietario urbano corn a preservacao 

e recuperacao do meio ambiente natural e construido, de sorte a assegurar 
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o bem-estar de seus habitantes; 

Considerando que o art. 6° da Lei Distrital n° 1.171/96, o qual 

dispunha sobre a concessao de alvara de funcionamento a titulo precario, 

foi declarado inconstitucional pela procedencia da ADI n° 2006.00.2.005211- 

6; 

Considerando que o art. 6° da Lei Distrital n° 4.201, de 

02/09/08, dispoe que "para emissao do Alvara de Localizagao e 

Funcionamento, deverao ser observadas, no que couber, as legislacoes 

especificas, bem como criterios relativos: I —a protegao ao meio ambiente; 

II — a localizagao do empreendimento em area urbana ou rural; Ill — 

regularidade da edificagao, exceto no caso do Alvara de Funcionamento de 

Transigao; IV — a atividade permitida pela legislagao urbanistica; V — 

manutengao da seguranga pOblica, higiene sanitaria, seguranga e higiene do 

trabalho;Vl — ao horario de funcionamento; VII — a preservagao de Brasilia, 

como Patrimeinio Cultural da Humanidade;" 

Considerando que o art. 7° da Lei n° 4.201, de 02/09/08, 

estabelece que serao definidas as atividades consideradas de risco e os 

niveis de incomodidade, para fins de Alvara de Localizagao e 

Funcionamento (caput), para as quaffs "sera obrigatOria a vistoria previa dos 

orgaos competentes, nos termos de regulamentagao pelo Poder Executivo" 

(paragrafo Onico); 
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Considerando que o Decreto n° 29.566 de 29 de setembro de 

2008, que regulamenta a Lei 4.201/08, em seu anexo I, lista as atividades 

de risco sujeitos a previa vistoria tecnica dos orgaos que compoem o 

Sistema de Seguranga Publica e Defesa Social para a expedigao de alvara de 

localizagao e funcionamento, incluindo dentre elas "boates, bares, 

lanchonetes, restaurantes e similares"; 

• 
AdministragOes Regionais estao legalmente obrigadas a aguardar a 

Considerando que, em relagao as atividades de risco, as 

realizagao de vistoria previa para que, validamente, possam emitir o Alvara 

de Funcionamento (Art. 25 do Decreto n° 29.566 de 2008); 

Considerando que a Lei Distrital n° 4.092/08, sobre o controle 

da poluigao sonora e os limites maximos de intensidade da emissao de sons 

e ruidos resultantes de atividades urbanas e rurais no Distrito Federal, 

estabelece que "dependem de previa autorizacao do Orgao competente da 

• Administragao a obtengao de alvaras — mediante licenga especifica —para a 

atividades potencialmente poluidoras (inciso I, do art. 13); 

Considerando que a Lei Distrital n° 2.105/98, Codigo de 

EdificagOes do Distrito Federal, dispae que "a estabilidade, a seguranga, a 

acessibilidade, a higiene, a salubridade e o conforto ambiental, termico e 

acustico da edificagao, dos espagos publicos e dos equipamentos e 

mobiliario urbanos serao assegurados pelo correto emprego, 

dimensionamento e aplicagao de materials e elementos construtivos, 

13.Recom Boates Poluicao sonora.doc 
	

4/9 



MINISTERIO PUBLIC() DA UNIAO 
Ministerio Public° do Distrito Federal e Territorios 

conforme exigido nesta Lei e nas normas tecnicas brasileiras" (Art. 78); 

(grifo nosso) 

Considerando que a Lei Distrital no 2.105/98, C6digo de 

EdificagOes do Distrito Federal, estabelece ainda que: a) "Os materials e 

elementos construtivos, corn funcao estrutural ou nao, corresponderao, no 

minim°, ao que dispdem as normas e indices tecnicos relativos a resistencia 

• ao fogo, isolamento termico, isolamento e condicionamento acustico, 

resistencia estrutural e impermeabilidade" (caput do Art. 79); b) "os 

elementos que separam vertical e horizontalmente unidades imobiliarias 

autonomas serao especificados e dimensionados de modo a nao permitir a 

propagagao do som para as unidades vizinhas, acima dos limites 

estabelecidos em legislagao pertinente" (§ 1° do Art. 79); "as novas 

tecnologias serao submetidas a ensaios e pericias tecnicas realizadas por 

entidades especializadas, publicas ou privadas, portadoras de fe publica" (§ 

2° do Art. 79); e "quaisquer divergencias entre os indices tecnicos 

constantes do projeto apresentado e os estabelecidos nas normas tecnicas 

brasileiras e nesta Lei serao dirimidas pela comprovagao de equivalencia de 

materials e elementos construtivos, mediante ensaios e pericias tecnicas 

realizados por entidades publicas ou privadas especializadas e portadoras 

de fe publica" ( § 3° do Art. 79); (grifo nosso) 

Considerando que a Lei Complementar Distrital n° 766/08 

estabelece que "é permitido fixar elementos decorativos, como toldos, 

paineis e quadros, nas paredes e no teto das lojas situadas nas 

extremidades de blocos, desde que fixados a mais de 2,20m (dois metros e 
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vinte centimetros) de altura, a fim de configurar ambiente de transicao 

publico-privado, sem prejuizo das passagens de pedestre previstas no art. 

2°, III" (caput do Art. 10°) — entretanto, " nao se enquadram neste artigo 

telOes, caixas acusticas e outros equipamentos capazes de produzir 

barulho, os quais podem ser instalados somente em ambientes fechados, 

dotados de isolamento actIstico adequado, conforme previsto no art. 20 

desta Lei Complementar"; (paragrafo Onico do Art. 10°); (grifo nosso) 

• 
Considerando que a Lei Distrital n° 4.092/08 dispbe que " é 

proibido perturbar o sossego e o bem-estar public() da populagao pela 

emissao de sons e ruidos por quaisquer fontes ou atividades que 

ultrapassem os niveis maximos de intensidade fixados nesta Lei" (Art. 

2°); (grifo nosso) 

Considerando que o principio da participacao popular na defesa 

do meio ambiente, insculpido na Constituicao da RepOblica e no Estatuto da 

• Cidade, pressupOe o direito a informagao, indispensavel para que a 

comunidade tenha condicaes de participar da formulagao e execucao das 

politicas ambientais e urbanas; 

Considerando que a representagao elaborada pelos moradores 

do Lago Sul de Brasilia, que originou o procedimento unico, diante do 

descontentamento pela instalacao da boate Sabatash na loja 101 (subsolo), 

Bloco F, do comercio local da QI 17 (Shopping Fashion Park), (P1 n° 

08190.018793/08-20), em razao da poluicao sonora produzida no local é urn 

13.RecomBoatesPoluicao sonora.doc 
	

6/9 



MINISTERIO PUBLIC() DA UNIAO 
Ministerio Public() do Distrito Federal e Territ6rios 

problems comum e recorrente em todas as RegiOes Administrativas do 

Distrito Federal; 

Considerando que as AdministragOes Regionais do Distrito 

Federal sao argaos de direcao superior responsaveis pela execucao 

regionalizada de atividades das AdministracOes do Distrito Federal nas 

RegiOes Administrativas do Distrito Federal, vinculadas, para fins de 

controle e supervisao global, a Secretaria de Governo (artigo 11, da Lei n.° 

643/1994); 

Considerando que a Administragao Publica deve se pautar pelos 

principios constitucionais da legalidade, impessoalidade, publicidade, 

eficiencia e moralidade, entre outros, devendo exercer seu poder de policia 

na defesa do patrim6nio public° e urbanistico, sob pena de 

responsabilidade por improbidade administrativa; 

Considerando, por fim, o teor art. 6°, inciso XX, da citada Lei 

Complementar n° 75/93, resolvem 

RECOMENDAR 1  

Aos Senhor ADMINISTRADOR REGIONAL DE SANTA MARIA, Sr. 

Jose Ricardo do Nascimento, que: 

I Art. 60  inciso XX — "expedir recomendagoes, visando a melhora dos servicos pUblicos e de relevancia 
pablica, bem como ao respeito, aos interesses, direitos e bens cuja defesa the cabe promover , fixando 
prazo razoavel para a adog -ao das providencias cabiveis." 
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1. quando da analise dos projetos arquitetonicos submetidos 

aprovagao, verifique se o isolamento acUstico observa os limites 

maximos de intensidade da emissao de sons e ruidos estabelecidos 

pela legislagao vigente; 

2. nao conceda nem renove alvara de funcionamento para 

estabelecimento comercial que explore musica ao vivo ou mecanica, 

ou estabelecimentos congeneres (bares, boates, casas de festa e casas 

de shows), sem previa vistoria tecnica do IBRAM relativa a seu 

isolamento aciistico (carta consulta), corn o objetivo de avaliagao do 

cumprimento das normas referentes a emissao sonora e a poluicao 

sonora e 

3. nao conceda nem renove alvara de funcionamento para 

estabelecimento comercial que explora mUsica ao vivo ou mecanica 

ou estabelecimentos congeneres (bares, boates, casas de festa e casas 

de shows), sem previa consulta e respectiva manifestagao da 

populagao local vizinha ao estabelecimento, corn o objetivo de 

garantir o direito a gestao democratica da cidade e a participagao 

popular na protecao do meio ambiente e da qualidade de vida. 

0 Ministerio Publico do Distrito Federal e Territorios requisita, 

no prazo de 10 dias, informagbes sobre o cumprimento ou nao da presente 

Recomendagao. 

Cabe ressaltar que o eventual descumprimento da presente 

Recomendagao ensejara a adocao de medidas administrativas, civeis e 
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penais tendentes a responsabilizar todos os servidores publicos de algum 

modo relacionados corn a questao. 

Brasilia, 17 de fevereiro de 2009. 

77) 
YARA MAC4EL CAME 

Promotora de Justica 
MPDFT 

• 	
LUCIANA MEDEIROS COSTA 

Promotora de Justica 
MPDFT 

• 
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Departamento de Pericias e Diligencias 
Divisao de Pericias Externas 

INFORMACAO TECNICA 117/2008 — DPD/DPE 

Referencia: Poluicao Sonora 

Interessada: Sra. Yara Maciel Camelo - 
6a Promotoria de Justica de Defesa da Ordem Urbanistica 

SMAP/PDIS 
Infonnacao 
00000000021/2008 

A presente Informacao Tecnica foi elaborada corn vistas a fundamentar a atuacao do 

MPDFT no que concerne a situacoes de poluicao sonora. Este texto nao visa atender a um 

procedimento especIfico, como o que demandou sua confeccao — Requerimento 08190.020769/08-

88 —, mas a qualquer urn que verse sobre o assunto. Por conseguinte, inevitavel sera sua limitacdo a 

um determinado caso concreto, ao tempo em que esperamos seja util , ainda que como urn piso 

referencial minimo, para o melhor deslinde de questOes correlatas enfrentadas pelo Parquet. 

INTRODKAO 

A urbanizacao é um fenOmeno global que, aliada ao crescimento demografico, ao 

processo de industrializacdo e ao aumento do consumo, incide vigorosamente nas relacOes sociais e 

no capital natural que a sustenta. Efeito decorrente da vida urbana e do ritmo acelerado imposto pelo 

sistema capitalista é a poluicao, das mais variadas formas, dentre as quais nos interessa a sonora. 

De acordo com Azevedo (1984), a poluicao sonora, por ser a mais sutil e a mais 

onipresente, é, dentre as formas de poluicao, a mais perigosa. Segundo Russell & Ward (1982) apud 

Solorzano (1991), o ruido é um problema psicolOgico de importancia que o homem esta submetido na 

sociedade urbana de maneira permanente e, muitas vezes, de forma nao-previsivel e ndo-controlavel. 
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Mais ainda. A poluicdo sonora constitui-se ndo so em fonte de incomodo a populacdo, 

mas, tambern, em um problema de saude pUblica, que contribui para a perda da qualidade de vida e da 

ndo-sustentabilidade das cidades (Sousa, 2004). 

Ainda segundo Solorzano (1991), o U. S. Bureau of Census em 1973 indicou o ruido 

na comunidade como o problema mais mencionado pelos residentes em areas urbanas. Cita relatorio 

do Congresso Internacional sobre o tema, realizado em Estocolmo, 2003, que indica a poluicdo sonora 

como o principal problema mencionado por habitantes de paises industrializados. 

Ndo diferentemente se posicionou a Organizacdo Mundial de Saude - OMS. Segundo 

Magrini (1995), a poluicdo sonora passou a ser considerada por essa organizacdo uma das tres 

• prioridades ecolOgicas para esta decada. Ainda de acordo corn esse autor, seminario sobre poluicdo 

sonora, realizado em Washington, nos Estados Unidos, em agosto de 1991, constatou que é cada vez 

maior o numero de pessoas atingidas pelo mid°, sendo criancas e adolescentes as principais vitimas dos 

problemas auditivos e mentais causados pelos barulhos do dia-a-dia. Aduz que esse seminario, ap6s 

profundo e rico debate, chegou a conclusdo pessimista: atualmente, sdo escassas as possibilidades de 

uma pessoa que vive numa grande cidade atingir a velhice corn a audicdo preservada. 

Neste texto pretendemos a abordagem do assunto, desde uma perspective historica, 

passando por definicOes e conceitos tecnicos importantes, ben como por uma discussdo sobre seus 

efeitos no organismo humano e na sociedade, ate uma analise geral sobre o estado da arte da 

poluicdo sonora, corn vistas a apontar alguma pista de solucdo. Ao tempo em que ndo pretendemos 

0 ser exaustivos, tampouco queremos discorrer sobre o obvio e propor o nada. Nosso objetivo é 

aprofundar a visdo sobre o tema, apresentando aspectos e discussbes que, ao inves de chegada, se 

propoem muito mais como ponto de partida para uma praxis institucional mais fecunda. 
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1. QLHAR RETROSPECTIVO 

Apesar de ser tema ainda pouco aprofundado, sobretudo na seara judicial, lido é de hoje 

que a poluicao sonora tern recebido atencao, tanto no Brasil, como no estrangeiro. 

Em 720 a.C., os artesaos, forjadores de bronze, da aldeia Sibaris, proxima a atual 

cidade italiana de Corigliano, foram afastados do perImetro urbano para se evitar que o barulho 

incomodasse o restante da comunidade (Nudelmann et al., 1997 apud Azevedo, 2004). 

O Imperador Julio Cesar, no seculo I a.C., proibiu que carrocas circulassem a noite 

• pelas ruas de Roma, para que o barulho nao perturbasse o sono noturno (Vasconcelos, 1992). 

Plinio, 0 Velho, 23 dC, em seu livro "Naturalis historia", descreve a surdez ern 

moradores proximos as cataratas do Rio Nilo e esta parece ser a primeira associacdo entre ruido e 

perda auditiva (Ward, 1979, apud Azevedo, 2004). 

No seculo XVI, foi criada a primeira lei relacionada ao ruido: a Rainha Elizabeth I, 

que reinou de 1588 a 1603, na Inglaterra, proibiu que as mulheres apanhassem de seus maridos apOs 

as 22 horas, para que os gritos nao perturbassem o sono dos vizinhos (Falk, 1972 apud Azevedo, 

2004). 

Tambem segundo Azevedo (2004), no final do seculo XVII, Bernardino Ramazzini, 

conhecido como o Pai da Medicina do Trabalho, autor do livro "De morbis artificum diatriba", um 
• relato a respeito das doencas dos trabalhadores, descreve a surdez dos bronzistas: 

Esses operarios existem em todas as cidades e, em Veneza, se agrupam em urn so 

bairro para, durante o dia inteiro, martelarem o bronze, a fim de dar-Ihe 

maleabilidade e fabricar depois corn ele,, vasilhas de diversos tipos, corn isso 

causando tal ruido que os operarios que ali tem suas tavernas e setts domicilios 

fogem todos de urn lugar tao incomodo. 0 continuo ruido danifica o ouvido, e 

depois toda a cabeca; tornando-se urn pouco surdos e, se envelhecem no mister, 

ficam completamente surdos, porque o timpano do ouvido perde sua tensao natural 

corn a incessante percussao que repercute. 
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Ainda na esteira de Azevedo (2004), corn o advento da Revoluck Industrial, 

ocorrida no seculo XVIII, o nirmero de pessoas portadoras da surdez ocupacional aumentou 

consideravelmente. Segundo o autor, dado o avanco tecnologico, essas maquinas tornaram-se ainda 

mais barulhentas, assumindo urn duplo papel: de auxiliares do trabalho humano a causadoras de 

doencas e acidentes, por vezes fatais. 

Bell (1963) aponta referencias ao ruido dos cascos dos cavalos, aos sons dos arreios e 

aos gritos de vendedores na literatura inglesa dos seculos XVII e XVIII, e sugere significativa 

semelhanca entre correspondencias a imprensa da Inglaterra no seculo XIX, que manifestavam 

preocupacao corn o rapid° crescimento do sistema ferroviario, e aquelas redigidas atualmente a 

• respeito do barulho de aeronaves. 

A,resolucao 32, publicada em 19 de julho de 1867, na cidade de Sao Paulo, proibia o 

"chio de carros de eixo move! dentro dos limites da povoacao" 1 . 0 infrator, no caso o dono ou o 

guia do referido carro, deveria pagar 2 mil reis, e o dobro no caso de reincidencia. Corn o advento 

da lei impedindo o ruido no centro da cidade, foi assinado, em 14 de junho de 1912, o Ato 474, 

proibindo que os cocheiros estalassem seus chicotes (Azevedo, 2004; Souza, 2006). 

Segundo Sattler & Rott (1994), a inquietacdo corn o ruido urbano se acentuou na 

segunda metade do seculo XX, principalmente no decorrer dos anos 70, como o comprova o 

ndmero de publicacOes tecnicas sobre o assunto nessa epoca. Coincide corn o "milagre economico" 

(1968-1973), periodo que viu a ampliacao do poder aquisitivo da classe media, embora, 

• paradoxalmente, testemunhou o aumento da concentracao da renda e da pobreza. 

Entre as principais fontes de poluicao sonora na atualidade, Mota (2000) destaca: 

✓ atividades industriais; 

✓ meios de transporte terrestre: veiculos automotores, trens, metros de superficie; 

✓ trafego adreo; 

✓ obras de construcao civil: bate-estacas, serras, equipamentos pesados, etc.; 

✓ oficinas mecanicas; 

✓ alto-falantes, radios, equipamentos de som; 

1 Na definicao trazida por Azevedo (2004), trata-se do "carro de bois", veiculo vagaroso que tern seu eixo quadrado nas 

pontas, encaixado nas rodas, virando junto corn estas. Se nao estivesse bem engraxado, chiava barbararnente pelo atrito 

na juncao corn a carroceria do carro. 
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✓ aparelhos eletrodomesticos; 

✓ restaurantes, bares, boatel, pistas de dancas, clubes, casas de "shows", etc.; 

✓ fontes diversas: buzinas, matracas, campainhas, sirenes, apitos, morteiros, bombas, etc. 

A nivel internacional existe o consenso de que o ruido de trafego é o que mais 

incomoda a populacao (Sattler & Rott, 1994). 

Considerando o continuo processo de urbanizacao, o aumento da densidade 

demografica, o maior acesso 'a bens de consumo e a opcdo politica de uma matriz de transporte 

centrada nos veiculos automotores individuais, caminhamos a passos largos para uma sociedade na 

•
qual cada vez se fala mais alto, para que possamos nos ouvir e nos fazer audiveis. 

Ocorre que todo esse processo acarreta seqtielas tanto a nivel individual, quanto social, 

corn graves prejuizos psicologicos, comportamentais, fisiolOgicos e mesmo ambientais. PopulacOes 

especificas, como a industrial, estao literalmente ameacadas de danos auditivos severos e irreparaveis. 

2. ELEMENTOS CONCEITUAIS 

Utilizamos acima, indiscriminadamente, expressOes como som, ruido e barulho. 

Ainda, falamos em poluicao, em sua variante sonora e a unidade fisica para mensura-la. Tratam-se 

• de termos que necessitam maior compreensao e, por isso, sera() aprofundados a seguir. 

2.1. Som, barulho e ruido 

Iniciamos corn o conceito de som. Na realidade, a terminologia mais precisa 

"ondas sonoras", pois o som é o resultado de um movimento vibratorio, transmitido atraves de 

ondas, em um meio elastic°, caracterizando-se por uma sensacdo capaz de impressionar o Orgao 

auditivo (sensacao sonora) (Mota, 2000). As ondas sonoras, por serem mecanicas, necessitam de 

urn meio corn massa e elasticidade para se propagarem 2  — meio gasoso, liquid° ou solid°. 0 

principal meio de propagacdo do som é o ar. 

2 Diferentemente das ondas eletromagneticas, como a_ luz, que podem se propagar no vacuo. 
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11( 

Toda e qualquer onda sonora apresenta tres caracteristicas fisicas: forma, frequencia 

e energia, das quais decorrem qualidades como timbre, altura, duracao e intensidade (Azevedo, 

1984). 0 som que aqui nos interessa é aquele capaz de ser percebido pelo ouvido humano, que varia 

na faixa de frequencia de 20 Hertz a 20.000 Hertz. VibracOes corn frequencias superiores ou 

inferiores a esses limites sao imperceptiveis ao ouvido humano medio e sao chamadas, 

respectivamente, de ultra-sons ou infra-sons. 

A amplitude da escala em Hertz dificulta sua medicao em aparelhos. Por essa razao, 

é usada uma escala logaritmica, que exprime o som numa unidade denominada bel. Mais comum é 

se utilizar a decima parte dessa unidade, o decibel (dB). A escala que representa o som de forma 

• mais proxima ao comportamento da audicao humana é a chamada Curva A. Assim, a intensidade do 

som .6 expressa em decibel A — dB(A). Vejamos a explicacao do Ministerio de Meio Ambiente 

frances citada por Machado (2006): 

Fisiologicamente a percepcdo do nivel sonoro é proporcional ao logaritmo da 

intensidade da excitacdo. Assim, quando a energia aciistica é multiplicada por 10, a 

sensacao sonora nao é multiplicada sena° de uma unidade chamada bel; na pratica 

utiliza-se a decima parte dessa grandeza: o decibel (dB). A nocao de decibel, ainda 

que leve em conta a totalidade do sinal sonoro, e insuficiente para constatar a 

sensacao sonora efetivamente percebida pelo ouvido humano. Assim, o nivel 

sonoro expresso em dB é corrigido nos aparelhos de medida de ruido e esse sistetria 

de correcao chama-se 'filtro de ponderac5o 1  ou 'curva de ponderacao' ou 'escala de 

compensacao'. Existem diversos sistemas, mas o mais comumente utilizado é a 

escala de compensacao A — nivel sonoro expresso em dB (A) que representa a 

sensacao de ruido efetivamente percebido pelo ouvido (Machado, 2006, p. 638). 

"0 som poluente é designado por ruido" (Fink et al, 1999). Na definicao de Machado 

(2006), "ruido é urn conjunto de sons indesejaveis ou provocando uma sensacao desagradavel". Para 

Azevedo (1984), "ruido e a denominacao dada ao conjunto de sons harmonicamente indesejaveis, 

discordantes e confusos". SolOrzano (1991) traz a definicao proposta por Kryter, em 1970, que 

acentua nao apenas o aspecto desagradavel e incemodo do ruido, como acena para a interferencia em 

atividades importantes, alem de ser considerado fisiologicamente prejudicial. 
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Souza (2006) pondera que fisicamente nao é possivel fixar urn limite entre som e ruido, 

porque interferem fatores psicologicos dependentes do ambiente e do momento em que a manifestacao 

sonora é produzida. Tambern influem a percepcao e a sensibilidade individual que, por certo, nao é 

uniforme na populacao, embora seja indiscutivel a potencialidade lesiva e traumatica dos ruidos. 

Alguns especialistas, como Solorzano (1991), diferenciam os conceitos "ruido" e 

"barulho", definindo o ruido como vibracOes nao-periodicas sem relacOes matematicas entre as 

freqiiencias e o barulho, como toda a vibracao que chega ao aparelho auditivo e perturba o 

individuo. Dessa maneira, segundo a autora, ruido é o fenomeno fisico, ao passo que o barulho é 

considerado fenomeno subjetivo. 

2.2. Poluieao e Poluicao Sonora 

Etimologicamente, poluir — do latim polluere — é "o mesmo que estragar, sujar, 

corromper, profanar, macular, contaminar" (Machado apud Fink et al. 1999). Tambem o legislador 

deu contornos especificos ao termo poluicao. No entanto, para se chegar ao conceito legal, importa 

percorrer antes o de degradacao ambiental. 

Conforme a Lei 6.938, de 31 de agosto de 1981, que dispOe sobre a Politica Nacional 

de Meio Ambiente, entende-se por meio ambiente, "o conjunto de condicaes, leis, influencias e 

interacCies de ordem fisica, quimica e biolOgica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas 

formas" (art. 3°, I) Consoante o mesmo artigo, tem-se que degradacao da qualidade ambiental é a 

alteracao adversa das caracteristicas do meio ambiente (II). 

Afunilando-se um pouco mais, aparece o conceito de poluicao (III), que é a 

degradacao da qualidade ambiental resultante de atividades que direta ou indiretamente: 

a) prejudiquem a sairde, a seguranca e o bem-estar da populacao; 

b) criem condicaes adversas as atividades sociais e economicas; 

c) afetem desfavoravelmente a biota; 

d) afetem as condicaes esteticas ou sanitarias do meio ambiente; 

e) lancem materias ou energia em desacordo corn os padrOes ambientais estabelecidos. 

Por fim, a norma define poluidor (IV) como a pessoa fisica ou juridica, de direito public° 

ou privado, responsavel, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradacao ambiental. 
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Se poluicao é genero, o epiteto sonora the particulariza. Sirvinskas (2005) define 

poluicao sonora como a emissao de ruidos desagradaveis que, ultrapassados os niveis legais e de 

maneira continuada, pode causar, em determinado periodo de tempo, prejuizo a sande humana e ao 

bem-estar da comunidade. Ao contrario de outras formas de poluicao, nas quais o-s efluentes das 

atividades antropogenicas, na sua quase totalidade, sao gerados e deixados vazar para o ambiente na 

forma de materia, os efluentes que causam poluicao sonora se encontram na forma de energia e, 

geralmente, permanecem por curtos periodos de tempo nos ecossistemas (Sousa, 2004). 

E ha ainda a poluicao penal: "poluicao de qualquer natureza em niveis tais que 

resultem ou possam resultar em danos a sande humana, ou que provoquem a mortandade de animais 

• ou a destruicao significativa da flora" (art. 54 da Lei 9.605/98). Na licao de Cappelli (2007), no que 

se refere a sande humana, o crime nao exige o resultado. Basta o risco de dano, o que deflui da 

expressao "possam resultar em danos". Ainda na cristalina argnicao dessa autora, nao é qualquer 

pOluicao sonora que sera capaz de tipifica-la. E preciso que se avaliem os niveis da poluicao; 

somente aquela produzida em niveis tais que possam resultar perigo a sadde humana, a mortandade 

de animais ou a destruicao significativa da flora é que se enquadrard no referido tipo penal. 

3. REGULAMENTA00 

Lamentavelmente, ainda é dada prioridade inferior a gestao da poluicao sonora no 

portfolio ambiental, quando comparada a gestao da agua e do ar, temas mais centrais na politica 

ambiental. Segundo Sousa (2004), essa nao-priorizacao deve-se, principalmente, a falta de 

conhecimento por parte dos tomadores de decisao e da populacao em geral dos efeitos causados 

sande humana, possivelmente por tratar-se de urn problema percebido localmente e de forma 

diversificada, nas diferentes partes de uma comunidade. 

A competencia para legislar sobre poluicao sonora é concorrente. Assim, compete a 

Uniao, aos Estados e ao Distrito Federal criar normas de controle da poluicao (art. 24, VI, da CF). 

Os Municipios tambern poderao legislar sobre o controle da poluicao corn base em seu peculiar 

interesse (art. 30, I, da CF) ou suplementar as normas federais ou estaduais (art. 30, II, da CF). 
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A Uniao, os Estados, o Distrito Federal e os MunicIpios possuem competencia 

comum para combater a poluicao em todas as suas formas (art. 23, VI, da CF). Destarte, todos os 

entes publicos de direito palico interno tern competencia administrativa e, consequentemente, 

poder de policia ambiental para exercer o controle da poluicao Sonora, fiscalizando e aplicando as 

penalidades cabiveis (Sirvinskas, 2005). 

A norma de referencia sobre poluicao sonora é a Reso'Ka° 1, de 8 de marco de 

1990, do Conselho Nacional de Meio Ambiente — Conama, que dispoe sobre criterios de padrOes de 

emissao de ruidos decorrentes de quaisquer atividades industriais, comerciais, sociais ou 

recreativas, inclusive as de propaganda politica. Conforme essa resolucao, sao prejudiciais a sairde e 

• ao sossego paha) os ruidos corn niveis superiores aos considerados aceitaveis pela Norma NBR-

10.151 — Avaliacao do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associacao 

Brasileira de Nonnas Tecnicas — ABNT. 

Da NBR-10.151 extraem-se os seguintes limites (tabela 1): 

Tabela 1: Nivel de criterio de avaliacao para ambientes externos, em dB(A). 

Tipos de area Diurno Noturno 

Areas de sitios e fazendas 40 35 

Area estritamente residencial urbana ou de hospitais 
ou de escolas 

50 45 

Area mista, predominantemente residencial 55 50 

Area mista, corn vocacao comercial e administrativa 60 55 

Area mista, corn vocacao recreacional 65 55 

Area predominantemente industrial 70 60 

Outra norma de relevo é a NBR 10.152, que fixa os niveis de ruIdo compativeis corn o 

conforto acustico em ambientes diversos. De acordo corn a Resolucao Conama 1/90, na execucao dos 

projetos de constmcao ou de reformas de edificacoes para atividades heterogeneas, o nivel de som 

produzido por uma delas nao podera ultrapassar os niveis estabelecidos nessa norma. 

Ainda segundo a multireferida resolucao do Conama, a emissao de ruidos produzidos 

por veiculos automotores e os produzidos no interior dos ambientes de .trabalho obedecerao as 

normas expedidas, respectivamente, pelo Conselho Nacional de Transit° - CONTRAN e pelo orgao 

competente do Ministerio do Trabalho. 

• 
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Tambem de acordo corn a resolucdo, as entidades e Orgdos pliblicos (federais, 

estaduais e municipais) competentes, no use do respectivo poder de policia, dispordo de acordo corn o 

estabelecido nessa resolucdo, sobre a emissao ou proibicdo da emissao de ruidos produzidos por 

qualquer meio ou de qualquer especie, considerando sempre os locais, horarios e a natureza das 

atividades emissoras, corn vistas a compatibilizar o exercicio das atividades com a preservacdo da 

salide e do sossego pnblico. Isso porque os valores afixados pela resolucdo do Conama caracterizam-

se como "normas gerais", devendo os Estados e Municipios suplementar esses parametros para exigir 

mais, isto e, fixar indices menores de decibels no sentido de aumentar a protecdo acnstica. 

Evidentemente, Estados e Municipios nao poderdo flexibilizar os indices de conforto acnstico 

apontados pela normafederal (Machado, 2006). 

As infracoes administrativas decorrentes da emissao de ruidos estdo expressamente 

arroladas nos artigos 41, 44, 46, 47 e 48 do Decreto 3.179/99, e a penal, nos artigos 54 e 60 da Lei 

9.605/98 e no artigo 42 da Lei de Contravencoes Penais. 

Outras resolucides do Conama, como a 2/90 e a 20/94, tambem versam sobre a questdo 

da poluicdo sonora e sera. ° oportunamente abordadas neste texto. 

4. EFEITOS DA POLUIcA0 SONORA 

Ja foi sinalizado acima que a poluicdo sonora provoca danos a sande dos individuos. 

Antes, porem, de abordarmos, especificamente, os efeitos no organismo, convem debatermos o conceito 

de sande que ndo se restringe ao nivel individual, mas alcanca todo o tecido social e ambiental. 

"Sande e o estado de completo bem-estar fisico, mental e social e nao apenas a ausencia 

de doenca" — eis o conceito adotado pela Organizacdo Mundial de Sande (OMS) em 1948. Longe de ser 

uma realidade, simboliza um compromisso, urn horizonte a ser perseguido. Remete a ideia de uma 

"sande otima", possivelmente inatingivel e utopica ja que a mudanca, e ndo a estabilidade, é 

predominante na vida (MEC, 1997). A pr6pria compreensdo de sadde tern tambem alto grau de 

subjetividade e detenninacdo historica, na medida em que individuos e sociedades consideram ter mais 

ou menos sande dependendo do momento, do referencial e dos valores que atribuam a uma situacao. 
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Ainda de acordo corn o MEC (1997), nao se pode compreender ou transformar a 

situacao de saude de urn individuo ou de uma coletividade sem levar em conta que ela é produzida nas 

relacoes corn o meio fisico, social e cultural. Entre os initmeros fatores determinantes da condicao de 

saude, incluem-se os condicionantes biolOgicos (idade, sexo, caracteristicas pessoais eventualmente 

determinadas pela heranca genetica), o meio fisico (que abrange condicOes geograficas, 

caracteristicas da ocupacao humana, fontes de agua para consumo,disponibilidade e qualidade dos 

alimentos, condicoes de habitacao), assim como o meio socioeconOmico e cultural, que expressa os 

niveis de ocupacao e renda, o acesso a educacao formal e ao lazer, os graus de liberdade, habitos e 

formas de relacionamento interpessoal, a possibilidade de acesso aos servicos voltados para a 

• promocao e recuperacao da saude e a qualidade da atencao por eles prestada (MEC, 1997). 

E certo que a influencia da poluicao sonora sobre a saude dependera de varios 

fatores, como explica Mota (2000): 

a) intensidade da fonte sonora: quanto mais alta, mais danosa; 

b) faixa de frequencia: quanto mais elevada, maior o dano; 

c) periodo de exposicao: quanto maior for a exposicao, mais severos serao seus efeitos; 

d) intermitencia ou continuidade: ruidos continuos prejudicam a audicao; ruidos intermitentes 

interferem no sistema nervoso. Esses efeitos podem ocorrem conjuntamente. 

e) caracteristicas de cada individuo: susceptibilidade, lesOes anteriores no aparelho auditivo. 

•
De acordo corn a OMS apud Sousa (2004), a poluicao sonora causa efeitos adversos a 

saude humana que podem ser classificados em: 

• efeitos diretos ou primarios, como incomodo, interferencia corn a comunicacao pela fala; 

• efeitos cumulativos (secundarios ou terciarios), como estresse, risco de hipertensao e infarto; 

• efeitos socio-culturais, esteticos e econOmicos, como isolamento social, queda da qualidade 

adistica na vizinhanca, depreciacao do valor dos imoveis. 

Urn dos principais prejuizos causados pelo ruido é a perda da audicao. Antes, porem, 

convern entender, ainda que superficialmente, como se processa a sensibilidade aos estimulos sonoros. 
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4.1. 0 orgao da audicao 

Captamos, reconhecemos e identificamos os sons atraves do ouvido. Tambem por 

meio dele temos a percepcao do equilibrio. Sua estrutura pode ser dividida em tres partes (Figura 1): 

- ouvido externo, formado pelo pavilhao auricular (orelha) e conduto auditivo externo; 

- ouvido medio, tambem chamado de caixa timpanica, formado pela membrana timpanica 

(tImpano) e pelo conjunto de tres ossIculos, denominados martelo, bigorna e estribo; 

- ouvido interno, tambem chamado labirinto, formado pelo vestibulo (abertura), coclea (estrutura 

em formato de caracol) e tres condutos semi-circulares (dispostos perpendicularmente - uns aos 

outros, de modo a se posicionares nos tres pianos do espaco). 

Figura 1: Estrutura do ouvido humano (Fonte: Curtis, 1977, pg. 646). 

Para entendermos o processo de audicao, importa-nos, particularmente, a coclea. 

Essa estrutura em forma de caracol é formada, essencialmente, por tres canais cheios de fluido, 

separados por membranas (Figura 2). Os canais superior e inferior estao ligados um ao outro na 

extremidade da espiral. Na base de cada um desses dois canais ha membranas moveis, chamadas 

janela oval e janela redonda. 
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Figura 2: Esquema da coclea (desenrolada). As setas indicam o sentido do som. (Fonte: Curtis, 

1977, 648). 

0 som, ao chegar ao final do conduto auditivo extern°, produz vibracoes, no timpano. 

Essas vibracbcs mobilizam a cadcia dos ossiculos da caixa timpanica. 0 cstribo vibra contra a 

membrana da janela oval, na base do canal superior, e as ondas sonoras percorrem a coclea, contornam 

sua extremidade e voltam na direcao da membrana situada na base do canal inferior, a janela redonda. 

0 canal central da coclea contern o Orgao de Corti, o receptor auditivo dos 

mamiferos, que flea sobre a membrana basilar do canal. 0 movimento do fluido ao longo da 

superficie externa do canal central produz vibracoes na membrana basilar e estimula celulas 

sensoriais individuais (celulas ciliadas), situadas dentro do orgdo de Corti. A vibracao desses cilios 

desencadeia impulsos nervosos, que sao transmitidos ao cerebro. 

A membrana basilar nao vibra uniformemente ao longo de sua extensao; areas diversas da 

membrana respondem a diferentes frequencias sonoras. Desse modo, diferentes pelos sensoriais sao 

estimulados por distintas frequencias, o que permite, no cerebro, a discriminacao sonora (Curtis, 1977). 

4.2. Efeitos auditivos 

Os efeitos do ruido sobre a audicao podem variar desde uma alteracao passageira ate sua 

perda irreversivel. Estas podem ser divididas em 3 categorias, conforme Azevedo (2004): 
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Mudanca temporaria no limiar (MTL): ocorre depois de exposicao a ruido intenso, por um cutio 

periodo de tempo, e tende a regredir espontaneamente em minutos ou semanas, apos repouso auditivo; 

Trauma actistico: perda auditiva de instalacao saita, provocada por urn som de alta, 

intensidade, como no caso de uma explosao. Afeta freqUencias agudas, porem tambem pode 

levar a lesao em baixas frequencias. 

Mudanca permanente no limiar (MPL): representa a traducao audiometrica da lesao coclear 

irreversivel. Resulta da exposicao continua, diaria, a niveis de pressao sonora elevados. Sua 

instalacao se da de forma lenta e gradativa e sua lesao é irreversivel 

A perda da capacidade auditiva pode ter causa hereditaria e estar associada a quatro 

macro fatores (Sousa, 2004): 

a) ao proprio processo de envelhecimento natural (presbiacusia 

b) a admissao de medicamentos (nosoacusia); 

c) a atividade profissional ruidosa (Perda Auditiva Induzida por Ruido Ocupacional 

d) a atividade social ruidOsa (socioacusia). 

Alexandry (1985) amplia o conceito de socioacusia: trata-se da alteracao permanente 

na sensibilidade auditiva de pessoas expostas ao barulho urbano. Ainda de acordo corn esse autor, a 

socioacusia, em geral, nao é muito grave, pois apresenta deslocamentos bastante pequenos do limiar 

auditivo, salvo casos especificos. No entanto, adverte, tal como ocorre no caso de exposicOes ao 

• longo da vida, aceleram-se processos presbiacusticos. 

Ademais, conforme se vela a seguir, QS efeitos mais graves da socioacusia nao 

versam sobre a perda auditiva, e sim sobre resultantes secundarias que prejudicam nap apenas o 

individuo, isoladamente, mas a sociedade, gerando inclusive perdas econOmicas. E precisamente 

sobre socioacusia que trata o Requerimento 08190.020769/08-88, donde resta necessario avancar 

um pouco mais sobre suas conseqtiencias. 

4.3. Efeitos nao-auditivos. 

0 ruido tern sido relacionado a processos nao-auditivos de diversas classes: 

psicofisiologicos, comportamento social, incomodo, desempenho, aprendizagem, etc. (Solorzano, 1991). 
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Souza (2006) aponta que diversos estudos ja comprovaram que os ruidos sao 

responsaveis por inumeros problemas, como reducao da capacidade de comunicacao e 

memorizacao, perda ou diminuicao da audicao e do sono, envelhecimento prematuro, disturbios 

neurologicos, car'diacos, eirculatOrios e ate gastricos. 

Segundo Mota (2000), tern lido constatada uma major incidencia de doencas do 

aparelho auditivo entre pessoas residentes ou que trabalham em locais barulhentos. Nos ambientes 

de trabalho, continua o autor, o barulho conduz a fadiga dos operarios, causando a reducao da 

producao, alem de aumentar a ocorrencia de acidentes. 

Voltando a Souza (2006), a nocividade do ruido esta em funcao de sua duracao, de • sua repeticao e/ou intensidade e, na medida em que o ruido urbano causa incomodos ao bem-estar 

(tais como dificuldade de concentracao e desenvolvimento de atividades diarias, initacao, cansaco e 

nervosismo) e prejuizos a saude (disturbios do sono, gastricos, alteracao da capacidade auditiva, dor 

de cabeca, tonturas), a poluicao sonora mostra-se grave responsavel pelo estado cada vez mais 

desgastante da vida humana nos centros urbanos. Na acepcao de Sznick (1987), o ruido provoca 

diminuicao da potencialidade do individuo, pois dispersa sua atencao e dificulta a concentracao, 

chegando a ser incomodo a propria saude: aos nervos, abalando-os, causando irritabilidade, e 

provocando, em grau mais intenso, perturbacOes mentais. 

Cappelli (2007) aponta, como efeitos do ruido sobre a saude geral, sintomas como 

fadiga, lassidao e fraqueza. Acrescenta que o ritmo cardiaco acelera e a pressao arterial aumenta. 

Quanto ao sistema respiratorio, continua a autora, pode-se registrar dispneia e impressao de asfixia. No 

que concerne ao sistema endocrino, menciona a afetacao de glandulas como as adrenais e a hipofise. 

Martins (1999) assevera que o sistema imunologico tambem pode ser afetado. 0 ruido 

provoca alteracOes na composicao dos elementos de defesa do organismo, tornando-os mais vulneraveis 

as doencas de origem infecciosa, de cunho contagioso. Anota ainda que tambem a vida sexual de 

pessoas expostas ao ruido pode sofrer modificacoes: as mulheres podem apresentar sintomas como 

alteracOes no ciclo e/ou no fluxo menstrual, colicas e, em casos particulares, dificuldade em 

engravidar; os homens podem apresentar problemas de impotencia e infertilidade. 

Ademais, o equilibrio pode estar comprometido, pois uma vez que o vestibulo é 

afetado, podem ser provocados nauseas, tonturas e vornitos. Caso persista o contato constante corn 

o barulho, esses sintomas podem tornar-se cronicos (Martincs, 1999). 
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Outra alteracao muito comum (e talvez a mais incomoda) é a do sono. Pessoas que estao 

frequentemente em locais barulhentos relatam dificuldades para adormecer e, quando adormecem, 

despertam corn facilidade. Em alguns casos, nao conseguem dormir, desenvolvendo episodios de 

insonia, o que leva, conseqUentemente, a alteracOes comportamentais: mal-humor, cansaco, desatencao, 

estando mais passiveis de sofrer algum tipo de acidente em casa, na rua ou no trabalho. 

Machado (2006) da enfarte a questa° da interferencia do ruido sobre o sono. Inicia 

essa discussao por quebrar o mito acerca da "adaptack ao ruido". E explica, a p. 639: 

Essa adaptacdo é so aparente, pois se deixa de analisar os incomoclos sofridos 

durante a noite. Pessoas que foram submetidas a eletroencefalogramas, 

eletrocardiogramas etc. mostraram efeitos nocivos do ruido durante o sono. 0 sono 

assegura a reparacao da fadiga fisica e da fadiga mental ou nervosa do individuo. 0 

sono e composto de varias etapas, cujas duracoes variam no curso da noite. 

Primeiramente, ha uma preponderancia dos estagios de sono lento ou profundo, 

assegurando-se principalmente a reparacao fisica. Na segunda parte, onde o sono 

rapid() ou paradoxal é maior, assegura-se a reparacao nervosa. Nas fases 

paradoxais, o sono é relativamente leve e pode ser perturbado por ruidos fracos, o 

que iriimpedir ou entravar a recuperacdo do sistema nervoso (Machado, 2006). 

Souza (2006) traduz de maneira cristalina: "0 ouvido humano é o nnico orgao que 

nao tdesligai durante o sono e quando o ambiente em que vivemos é afetado, por mais que achemos 

que nos adaptamos, o nosso sistema fisiologico esta sendo agredido". Razao assiste a Sznick (1987) 

quando assevera: "ambos — repouso e trabalho — sao o esteio da humanidade". 

Os efeitos do ruido podem ser graduados em tres gmpos (Souza, 2006): simples molestias 

causadas por ruidos de intensidade entre 30 e 60 dB, cujos efeitos sao puramente mentais; perigosos para a 

sadde, de efeitos mentais e vegetativos, originados por ruidos entre 60 e 90 dB; aIterack da saude corn 

transtomos auditivos, que ocorre pela exposick de midos situados entre 90 e 120 dB. Segundo Pimentel-

Souza aped Cappelli (2007), a partir de 55 dB(A) provoca-se estresse leve, excitante, causando dependencia 

e levando a duravel desconforto. 0 estresse degradativo do organismo comeca a cerca de 65 dB(A) corn 

desequilibrio bioquimico, aumentando o risco de enfarte, derrame cerebral, infeccees, osteoporose, etc. Aduz 

que, provavelmente a 80 dB(A), o organismo libra morfinas no corpo, provocando prazer e completando o 

quadro de dependencia. Em tomo de 100 dB(A), acrescenta, pode haver perda imediata da audicao. 
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A titulo exemplificativo, apresentamos a tabela (2) a seguir que associa diversos sons 

aos seus niveis, em dB(A), e aos seus efeitos. 

Tabela 2: Nivel sonoro, em dB(A), e suas conseqUencias de diferentes tipos de sons. 

Tipo de Som Nivel — dB(A) Conseqiiencias 

140 Dolorosamente audivel 

Sirene de ataque aereo 130 

Show de rock 110 

Decolagem de jato (a cerca de 400 m) 100 

Esquina de rua movimentada 90 Muito incomodo 

Caminhdo pesado - (a 15 m): descarga de lixo 80 Incomodo 

Aspirador de pó; restaurante barulhento; 
trafego de auto-estrada 

70 Inicio de danos a audicdo 

Conversaedo normal; aparelho de at 
condicionado (a 6m) 

60 Interferencia 

Tic-tac de urn relogio; sussurro (a 5 m) 30 Muito calmo 

Barulho de folhas ao vento 20 

10 Justamente audivel 

0 Lim ite de audicdo 

Fonte: Adaptado de publicacties da US EPA apud Mota (2000). 

5. CONTROLE 

Vista a relevancia e a periculosidade da poluicdo sonora, conclui-se que deve ser 

prioritaria a questa° do seu controle. Ainda que em exercicio de atividade legitima, n5o se tern o 

direito de prejudicar o repouso ou o trabalho dos demais. 

0 mesmo se diga quanto ao direito de propriedade, pois a propriedade deve cumprir 

sua funcao social. Fala-se, modernamente, noutra funcao da propriedade: a funcao ambiental. Dessa 

funcao, decorre para o detentor do direito de propriedade a obrigacdo de fazer corn que seu dominio 

nao se converta em fonte geradora de poluicao de nenhw -na especie (Nogueira, 1997). 
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Vimos acima que todos os entes publicos de direito publico interno tern competencia 

administrativa e, consequentemente, poder de poilcia ambiental para exercer o controle da poluicao 

sonora, fiscalizando e aplicando as penalidades cabiveis. De posse do arsenal juridico e do 

referencial estabelecido na norma, tornam-se necessarios mecanismos que tragam efetividade ao 

texto legal, o que inclui desde urn processo de educacao e cidadania, ate mecanismos de comando e 

control; o que pressupCie aparelhamento adequado dos orgdus de fiscalizayao c sua efeliva atuacao. 

Na tabela 3, citam-se algumas medidas disponiveis a adminiStracao, conforme Souia (2004). 

Tabela 3: Instrumentos/Medidas de Ciestao da Politica° Sonora Disponiveis (Sousa, 200/1). 

Instrumentos/Medidas Lcgais Exemplos 

1.1 Controle das emissOes de rufdo 

PadrOes 	de 	emissao 	para 	transporte 	aeteo, 
maritimo, rodoviario e para a operac,5n de 
equipamentos de construcao civil e °Lams; plantar 
industriais; Selo mido;* etc. 

1.2 Mapeamento e modelagem da exposicao sonora 

Mapeamento 	e 	modelagem 	(incluindo 
monitoramento) da exposicao sonora em torno das 

. 	. 
principals 	fontes 	de 	mid°. 	(estradas, 	aeroportos, 
indastrias etc.) 

1.3 Controle na propagac,do de rufdo 
Regulamentacao nas medidas de obstruca'o de som 
(barreiras acusticas). 

1.4 Controle nas imissOes de rufdo 
Estabelecimento 	de 	riiveis 	limites 	para exposicao 
sonora, notadamente, para as areas que contemplem 
atividades sensiveis ao rufdo. 

1.5 Limites de velocidade em veiculos terrestres 
Limitacao em areas residenciais, escolares e de 

 hospitais. 

1.6 
Requerimentos minimos para propriedades 

acusticas para as edificacOes/COdigo de Obras 
Isolamcnto dc edificacties; metodos construtivos. 

1.7 Fiscalizacao 
Atendimento 	e 	registro 	de 	reclamacOes; 
mon itoramento. 

1.8 Negociacao e mediacao Adocao de urn mediacao num processo judicial. 

1.9 Politicas, planos e programas. 
Politica de gestao da poluicao da poluicao sonora 
urbana, Programas de reducao de rufdo, etc. 

1.10 
Avaliacao previa de impactos sonoros de 

projetos 
EIA/RIMA 

1.11 

2 . 

2.1 

Restricao de horarios de operacao de 
equipamentos 

Instrumentos/medidas de planejamento 

Proibicao de coleta de lixo noturna. 

Exemplos 

Pianos urban isticos 
Pianos diretores, Pianos estrategicos, Lei de Uso e 
Ocupacao do Solo, etc. 
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2.2 Implantac'ao da EdificacOres 

Aumento da distancia entre a fonte e o receptor; 
distribuicao de usos do solo compativeis corn ruido; 
localizacao edificacOes tipo barreira paralela a fonte 
de ruido (estradas); orientacao das edificacoes oposta 
A fonte de ruido, etc. 

2.3 . 	Programacao da edificacdo 
Orientacao de compartimentos habitaveis e nao 
habitaveis (quarto/Sala, cozinha/banheiro) corn 
relacao a fonte de ruido. 

3. Instrumeritos/Medidas Tecnologico (as) Exemplos 

3.1 
Reducao da emissao sonora por modificacao da 

fonte 
Superficies de estradas de baixo ruido; mudancas 
na propriedade de maquinas e equipamentos. 

3.2 Inovacao tecnologica (tecnologias sustentaveis) 
Veiculos 	de 	estradas; 	avid(); 	maquinas 	de 
construcao. 

3.3 Reducao na transmissao 
Enclausuramento de maquinas; barreiras adisticas 
parciais. 

3.4 Gestao de trafego 
Limites de velocidade; guias de fluxo de trafego por 
meios eletronicos. 

3.5 Protecao Passiva 
Protetor 	auricular; 	isolamento 	das 	habitacoes; 
projeto de fachada. 

4 
Instrumentos/Medidas de P&D, Educacaci e 

Informacao 
Exemplos 

4.1 ConscientizacAo Pilblica 
Informacao ao piiblico dos efeitos 	do 	ruido na 
sailde. 

4.2 Monitoramento e modelagem sonora Publicacao de resultados 

4.3 
lnsercao da ternatica Poluicao Sonora ao 

Curriculum escolar 
Inclusao da tematica Poluicao Sonora na disciplina de 
ciencias nas escolas. 

4.4 CapacitacAo de fiscais Cursos de aperfeicoamento 

4.5 
Capacitacao de profissionais em acustica 

ambiental 
Graduacao, Mestrado e dourado. 

4.6 Iniciacao a pesquisa e desenvolvirnento 
Geracao de Informacao estritamente relacionada a 
acustica ambiental. 

4 .7 
Campanhas de sensibilizacao visando mudanca 

comportamental 

Reducao da velocidade quando dirigir; restricao ao 
use de buzinas e de autofalantes para propaganda, 
etc. 

5 Instrumentos Economicos 

5.1 Taxacao 
Taxa de aterrizagem de aeronaves, considerando o 
ruido. 

5.2 Valoracao do ruido 
Desvaloracao 	imobiliaria; 	custo 	corn 	despesas 
medices, etc. 

5.3 Avaliacao custo-beneficio Avaliacao das opcOes de controle de ruido. 
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Diferenciacao 	de 	taxas 	para 	caminhaes 	mais 
5.4 Incentivos economicos silenciosos durante o periodo noturno em certas 

rotas. 

5.5 	- Multas Nao atendimento a padrOes de ruido estabelecido. 

5.6 Estabelecimento de fundos de foment() 
Capacitacdo de recursos e financiamento para P&D 
e gestao da poluicao sonora. 

Tres elementos sdo necessarios para se produzir a audicao: fonte, meio e receptor. Na 

ausencia de qualquer um desses, ndo se produz o fenomeno sonoro. A fonte é a propria causa do 

ruido, que pode ser uma atividade economica e social; o meio é o proprio ar; e os receptores, no 

caso aqui discutido, sdo os individuos ou uma populacdo especifica Na impossibilidade de 

eliminacdo de qualquer urn desses componentes, torna-se imperativa a adocdo de mecanismos de 

controle que podem ser hierarquizados em tres etapas: 1) controle na fonte; 2) controle no meio e 3) 

controle no receptor (Alexandry, 1985). 

A titulo exemplificativo, poderiamos citar, como controle na fonte, desde procedimentos 

de verificacdo/auditorias de conformidade, acerca do funcionamento de determinado gerador de som, 

ate a adocao de tecnologias menos ruidosas. Dentre as medidas de controle no meio citamos o emprego 

de materiais isolantes (isolamento adistico) e de absorcdo sonora. Finalmente, quanto ao controle no 

receptor, mencionamos a utilizacdo de protetores auriculares, ou similares, e a reducdo na jornada de 

trabalho. E facil notar que se tratam, conforme apontado acima, de medidas hierarquizados, sendo ideal 

a suficiencia no controle da primeira etapa (fonte), ao passo em que se avanca para as etapas 

subsequentes apenas se as medidas anteriormente adotadas se mostrarem insuficientes. 

I 	Pondere-se que todos esses mecanismos e etapas sdo facilmente aplicaveis quando a 

fonte poluidora é identificavel e, por assim dizer, fixa, como fabricas e indUstrias. Nesses casos, a 

atuacdo do proprio, agente fiscalizador se torna facilitada, tanto pelos horarios de emissdo 

(normalmente conhecidos), como pelos mecanismos administrativos e legais disponiveis. 

0 caso do Requerimento 08190.020769/08-88 trata de poluicdo sonora cujas fontes 

sae, difusas e ndo facilmente identificaveis. Nesses casos, reconheca-se, o desafio corn vistas a sua 

equacdo aumenta, pois exige-se a presenca do Estado de maneira mais ostensiva. Isso sem se falar 

em adequado investimento em educacdo, tema sempre debil e pouco prioritario em nossa historia. 

Segundo CETUR apud Sousa (2004), cada espaco urbano corresponde a urn 

ambiente, que possui urn nivel sonoro especifico dado por sua forma e por sua funodo dominante. 

20/30 



• 

MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO 
Ministerio PUblico do Distrito Federal e Territorios 

Destarte, o ruido percebido depende do tecido urbano clue envolve a fonte de emissao. As 

edificaeOes e sua organizacao no espaco, bem como a natureza de suas fachadas, marcam o espaco 

sonoro urbano. Outras caracteristicas que podem determinar essa variaeao na propagaeao do ruido 

sad elementos morfologicos constitutivos do tecido urbano, como a topografia e o revestimento do 

solo, a quantidade e o tipo de vegetaedo. 

Sousa (2004) csclarece, de acordo com as diferentes escalas urbanas, o processo de 

propagaedo das ondas sonoras em timcdia de determinadas caracteristicas dos elementos 

morfologicos do tecido urbano. Sintetizamos: 

I. Escala da Rua: 

a) Solo: a depender do tipo de material, urn solo sera categorizado, em termos de 

propagaedo do som, segundo uma graduaedo que varia de totalmente refletor a 

totalmente absorvente (Tabela 4). 

Tabela 4: Tipologias de solo em funcao do material de revestimento (conforme Sousa, 2004): 

Categoria 

Coeficiente de Absorcao 
a= energia absorvida Tipo de Material 

energia incidente 

Totalmente refletor 
a = 0 

- espelho d"agua, laje de concreto, chapas metalicas, 
- madeira envernizada; marmore 

2 
Semi -refletor 

cc = 0,3 

- madeira lido polida e corn juntas largas, emulsbes 
- reboco de argamassa/gesso, pedras em placas regulares 
- blocos de concreto rugoso (calcamento vial de pedestre) 
- solos revestidos de materials betuminosos comparados aos 
revestimentos de calcamento (estacionamentos). 

3 
Semi-absorvente 

cc = 0,5 
- madeira nao polida sem juntas, solo em grama 
- areias, materiais granulosos espalhados sobre o solo 

4 
Absorvente 

cc = 0,8 
- solo natural irregular comportando vegetacdo densa 

5 
Totalmente absorvente 

a = 1 
- hipotese teorica 

b) Lote: condiciona a forma da ocupacao e, consequentemente, a forma urbana. Os 

parametros que condicionam a implantacao da edificaedo no tote, tais como a taxa de 

ocupacao, o gabarito e os afastamentos frontais e laterais, influenciam na forma do 

tecido urbano e, por conseguinte, nas propriedades do campo sonoro gerado pela fonte. 

21 /30 



• 

MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO 
Ministerio Public° do Distrito Federal e Territorios 

c) Recuo: possibilidade de afastamento entre fonte e receptor. 

d) Edificacoes/Fachadas: o volume e o arranjo das edificaVies no lote, assim como o tipo 

de material de revestimento utilizados nas fachadas, constituem-se em fatores 

importantes a serem considerados no ambiente externo. 

e) Vegetacao: a depender de sua altura, densidade e quantidade, pode favorecer a absorcao 

acnstica, alem de melhorar aspectos esteticos e a sensacdo termica. 

2. Escala do Bairro: 

a) Via: 0 Codigo de Transito Brasileiro estabelece distintas categorias de vias A depender da 

categoria, espera-se major ou menor emissao de poluicao sonora (Tabela 5). 

Tabela 5: Niveis previstos de Pressao Sonora por tipo de Via (Sousa, 2004) 

Veic/hora VeIculos 
pesados 

43/0 

Distribuicao(*) 
Largura entre 

fachadas: (12 m) 
(2 pistas) 

[dB(A)] 

Secunclaria(*) 
Largura entre 
fachadas: 15m 
(2 a 3 pistas). 

[dB(A)] 

Arterial (*) 
Largura entre 
fachadas 30m a 

40m (4 a 5 pistas) 
[dB(A)] 

Transit° 
Nivel calculado a 30m 

da margem da rua 
[dB(A)] 

6 0 51 - _ 
Avenida 

Via rapida 
urbana 

60 5 63 61 - 

100 5 67 65 62 

500 10 75 73 70 65 67 

600 

900 

10 

10 

76 74 71 66 68 

78 76 73 68 70 

1200 15 - 77 74 70 72 

1500 15 - 78 75 71 73 

2000 

4000 

15 - - 76 72 74 

15 - - 79 75 77 

6000 15 - - 	- 81 77 79 

10.000 10 - - - 78 80 

15.000 10 - - - 80 
_,  

82 

Nota: * Caracteristicas consideradas para o calculo, correspon en o a uma si uacao real em diferentes 

categorias de vias. 

b) Rua: Sousa (2004) define rua como sendo a via ladeada, total ou parcialmente, de 

edificacOes. A depender de suas configuracOes, sobretudo geometria,. ampliam-se ou 

atenuam-se efeitos da poluicao sonora. 
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c) Quarteirao: do ponto de vista da morfologia urbana, o quarteirao é o espaco agregador e 

ordenador dos demais elementos da estrutura urbana. Da mesma forma que a rua caracteriza 

o local da fonte, o quarteirao caracteriza o local da recepoao sonora. 

3. Escala Urbana: 

Os elementos morfologicos que compreendem essa escala correspondem aos bairros, as 

grandes infra-estruturas Viarias, as grandes areas-verdes, etc. A analise da adistica urbana 

nesse nivel se cid a partir do estudo do envolterio do quarteirao, constituido pela fachada dos 

imoveis adjacentes e as fontes de ruIdo circunvizinhas (Sousa, 2004). 

• 	Alguma experiencia legislativa e administrativa sobre o controle de poluicao sonora é 

percebida em determinados entes da federacao. A seguir, a titulo exemplificativo, apresentamos certas 

iniciativas adotadas corn vistas ao enfrentamento dessa questao. 

5.1. Programa SILENCIO 

No ambito federal, destaca-se o Programa Nacional de Educaceio e Controle da 

Poluicao Sonora — SILENCIO, instituldo pela Resolucao Conama 2, de 8 de marco de 1990. Vale a 

pena olhar de perto as consideracOes que justificam essa resolucdo; 

Considerando que os problemas de poluicao sonora agravam-se ao longo do tempo, 

nas areas urbanas, e que son em excesso é uma seria ameaca a saude, ao bem-estar 

pUblico e a qualidade de vida; 

Considerando que o homem cada vez mais vem sendo submetido a condiches 

sonoras agressivas no seu Meio Ambiente, e que este tern o direito garantido de 

conforto ambiental; 

Considerando que o crescimento demografico descontrolado, ocorrido nos centros 

urbanos, acarreta uma concentracao de diversos tipos de fontes de poluicao sonora; 

Considerando que é fundamental o estabelecimento de normas, metodos e aches para 

controlar o ruido excessivo que possa interferir na saiide e bem-estar da populacao. 

Os objetivos do Programa SILENCIO sao: 

a) Promover cursos tecnicos para capacitar pessoal e controlar os problemas de poluicao 

sonora nos orgaos de meio ambiente estaduais e municipais em todo o pais; 
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b) Divulgar junto a populacao, atraves dos meios de comunicacdo disponiveis, materia 

educativa e conscientizadora dos efeitos prejudiciais causados pelo excesso de ruido. 

c) Introduzir o tema "poluicao sonora" nos cursos secundarios da rede oficial e privada de 

ensino, atraves de um Programa de Educacdo Nacional; 

d) Incentivar a fabricacao e uso de maquinas, motores, equipamentos e dispositivos corn menor 

intensidade de ruido quando de sua utilizacao na industria, veiculos em geral, construcao 

civil, utilidades domesticas, etc. 

e) Incentivar a capacitacdo de recursos humanos e apoio tecnico e logistic° deritro da policia 

civil e militar para receber denancias e tomar providencias de combate para receber denancias 

e tomar providencias de combate a poluicao sonora urbana em todo o Territorio Nacional; 

f) Estabelecer conv8nios, contratos e atividades afins corn organs e entidades que, direta ou 

indiretamente, possa contribuir para o desenvolvimento do Programa SILENCIO. 

A coordenacao do Programa compete ao IBAMA. Aos Estados e Municipios 

compete o estabelecimento e implementacao dos programas estaduais de educacdo e controle da 

poluicao sonora, em conformidade Como estabelecido no Programa SILENCIO. 

5.2. Selo Ruido 

Com vistas a se atingir o quarto objetivo geral do programa — incentivar a fabricacdo 

• e uso de maquinas, motores, equipamentos e dispositivos com menor intensidade de ruido quando 

de sua utilizacao na industria, veiculos em geral, construcao civil, utilidades domesticas, etc — foi 

baixada a Resoluck Conama 20/94, que dispoe sobre a instituicao do Selo Ruido de uso 

obrigatorio para aparelhos eletrodomesticos que geram ruido no seu funcionamento. 

0 Selo Ruido indicard o nivel de potencia sonora, medido em decibel - dB(A), de 

aparelhos eletrodomesticos que venham a ser produzidos, importados e que gerem ruido no seu 

funcionamento. 0 objetivo é dar ao consumidor informacOes sobre o ruido emitido por determinado 

aparelho, permitindo a escolha do produto mais silencioso, alem de ser incentivo a fabricacao 

daqueles com menor nivel de ruido. 
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5.3. Programa PSIU 3  

No municipio de Sao Paulo, foi criado o "Programa Silencio Urbano (PSIU)", 

instituido pelo Decreto 34.569, de 6 de outubro de,1994, e reestruturado pelo Decreto 35.928 de 06 

de marco de 1996. 0 prop6sito desse programa é limitar sons ou ruidos estridentes que possam 

provocar o incomodo e interferir na sande e no bem-estar das pessoas. Especificamente, tern o 

objetivo de resguardar o silencio apes as 22 horas, efetuando vistorias em estabelecimentos 

comerciais noturnos, corn mnsica eletronica ou ao vivo, que venham a desobedecer os limites 

permitidos por lei quanto a emissao de decibeis. 

• De acordo com a legislack, o PSIU esta autorizado a fiscalizar apenas locais 

confinados, como bares, boatel, restaurantes, saloes de festas, templos religiosos, indnstrias e ate 

mesmo obras. Porem, a lei ndo permite que vistorie festas em casas, apartamentos e condominios, 

por exemplo. A Guarda Civil Metropolitana atua nesse programa contribuindo para a protecdo dos 

agentes de fiscalizack. 

O orgao fiscalizador do PSIU trabalha corn base em duas leis: a da 1 hora e a do ruido. 

A primeira determina que, para funcionarem apes a 1 Nora da manha, os bares e restaurantes devem 

ter isolamento acnstico, estacionamento e seguranca. Antes desse horario, a Lei do Ruido controla a 

quantidade de decibeis emitidos pelos estabelecimentos, a qualquer hora do dia ou da noite. Nas 

zonas residenciais, é de 50 decibeis, entre 7 e 22 horas. Das 22 as 7 horas, cai para 45 decibeis. Nas 

zonas mistas, das 7 as 22 horas fica entre 55 e 65 decibeis (dependendo da regido). Das 22 as 7 

• horas, varia entre 45 e 55 decibeis. Nas zonas industriais, entre 7 e 22 horas fica entre 65 e 70 

decibeis; das 22 as 7 horas, entre 55 e 60. 

O estabelecimento que descumpre a Lei da 1 hora esta sujeito a multa de cerca de R$ 

26 mil. Se desobedecer novamente a lei, é lacrado na hora. Ja para a desobediencia a Lei do Ruido, 

a primeira multa pode variar de R$ 4 mil a 17 mil. Caso o local nao tenha licenca de 

funcionamento, a multa aumenta para R$ 25 mil (300 UFMs). Se as reclamacoes continuarem e o 

orgao constatar que as irregularidades persistem, a segunda multa é de R$ 32 mil. Ap6s 60 dias, o 

estabelecimento pode ser interditado. 

3 InformacOes extraidas de http://portal.prefeitura.sp.gov.br/secretarias/subprefeituras/psiu/0001,  consultado em 

junho/2008. 
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5.4 Outras iniciativas. 

No Estado do Rio de Janeiro uma lei conhecida popularmente como Lei do Silencio 

(Lei 126, de 10 de maio de 1977) estabelece que, no periodo entre 22 e 7 horas, consideram-se 

prejudiciais a sal:1de, a seguranca ou ao sossego publicos quaisquer ruidos que: 

I - atinjam, no ambiente exterior ao recinto em que tern origem, nivel sonoro superior a 85 

(oitenta e cinco) decibeis, medidos na curva C do "Medidor de Intensidade de Som", de acordo com 

o metodo MB-268, prescrito pela Associacdo Brasileira de Normas Tecnicas; 

II - alcancem, no interior do recinto em que tem origem, niveis de sons superiores aos • considerados normais pela Associacao Brasileira de Normas Tecnicas. 

Ainda no Rio de janeiro, foi criado o sistema Disque Barulho, exemplo seguido por 

outras cidades, como Sao Paulo, Belo Horizonte, Campinas, VitOria, Florianopolis e Distrito Federal. 

No Distrito Federal vigora, desde 30 de janeiro de 2008, a Lei 4.092, que dispoe 

sobre o controle da poluicao sonora e os limites maximos de intensidade da emissao de sons e 

ruidos resultantes de atividades urbanas e rurais no Distrito Federal. De acordo corn essa lei (art. 

7°), o nivel maxim° de pressao sonora permitido em ambientes internos e externos e os metodos 

utilizados para sua medicao e avaliacdo sao os estabelecidos pela NBR 10.151 e pela NBR 10.152. 

0 &Tao fiscalizador de denuncias sobre poluicao sonora é o Institute do Meio Ambiente e dos 

Recursos Hidricos do Distrito Federal — Brasilia Ambiental (IBRAM). 

• 
6. CoNsmERAcOEs 

Sirvinskas (2005) assinala que o planejamento urbane é fundamental para o controle 

de emissao de ruidos causados pelas atividades economicas e sociais. Acrescenta que esse 

planejamento pode ser feito tendo-se em vista o aspecto temporal (estabelecimento de limites de 

emissao a depender do horario/periodo do dia ou da noite) e o regional (zoneamento, licenciamento e 

estudo de impacto ambiental). 
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Tratam-se dos principais instrumentos previstos na Politica Nacional de Meio 

Ambiente — Lei 6.938/81 a disposicao da administracao pUblica que, ainda em posse de regulamentos 

especificos e do seu poder de policia, tern a mao suficientes mecanismos de atuacao. Outros foram 

citados acima (tabela 3), que incluem instrumentos economicos, tecnologicos e educacionais. 

Evidentemente que rid() se pode desconsiderar o comprometimento e o interesse da sociedade em 

ver saneada essa questa°, vez que, em Ultima palavra, é ela quern promove e sofre os efeitos da 

poluicao sonora. 

No caso tratado no Requerimento 08190.020769/08-88 reconhece-se a dificuldade de 

atuacao do Estado, vez que as fontes de poluicao sao difusas, nao-identificadas e variaveis, tanto no 

• tempo, quanto no espaco. Nem por isso deve ser escusada a ausencia de controle social, pois o que 

se verifica, na falta de efetiva atuacao, é o que Hardin (1968) denominou de "tragedia dos comuns": 

a apropriacao privada do bem public°, no caso o espayo comunal e o ar (meio de propagacao do 

som), pelo lancamento de energia sonora em desacordo corn os padrOes estabelecidos, e a 

socializacao dos prejuizos, sobretudo nos aspectos saUde e produtividade. 

Considerando, de urn lado, a conhecida limitacao do aparelho estatal, tanto por conta 

de restricaes financeiras, tecnicas e de pessoal, e, de outro, a necessidade premente de uma atuacao 

fecunda e transformadora por parte desse mesmo Estado junto a sociedade no que tange ao controle 

da poluicao sonora, oportuna é a colocacao de Azevedo (1984, p. 35): 

• 
0 controle do ruido urbano ird exigir alto poder de imaginacao e de decisao. As 

insonias e as dores de cabeca, e as neuroses, produzidas por ruidos, certamente 

existem, conquanto, provavelmente, necessitem de outros fatores externos e sociais 

para o seu aparecimento. Mas o atual ritmo de crescimento desses ruidos ira 

determinar em urn futuro proximo, surdezes como as industrials, e o componente 

sonic° das neuroses sera ainda mail brutal. 

Trata-se de urn problema cultural pois, de acordo corn o Requerimento, é a propria 

sociedade a causadora da poluicao sonora: "aparelhos de som dos veiculos de passeio, os 

escapamentos de motos e Os carros de propaganda alcancam niveis desconfortaveis" (fl. 3). E aduz 

o reclamante: "Esses ruidos independem do horario e dia e ocorrem pela omissao da fiscalizacao". 
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Ao final de seu texto, o reclamante prop& algumas medidas que, em sua avaliaedo, 

concorreriam para o saneamento dessa problematica. Sao elas: 

1°) construed° de vias de acesso corn o fito de melhor escoarem o transito; 

2°) melhor atuaedo da Policia Militar ern suas rondas e fiscalizaedo; 

3°) melhor atuaedo do DETRAN; 

4°) reduedo do nnmero de quiosques proximos a areas residenciais; 

5°) regulaedo da propaganda por mein de carros de som, em furled° da distancia a areas residenciais. 

• 	Algumas dessas proposieOes, reconheea-se, tratam-se de medidas simples que, alem 

disso, sdo o prOprio mister dos Orgdos mencionados. Corn relaedo a primeira proposta, por certo 

haveria que se consultar a administracdo, com vistas a se checar a viabilidade de se executa-la, tanto 

pelo aspecto tecnico, como pelo economic° e social. Tratam-se de alternativas legitimas, fruto de 

urn clamor social, que devem ser consideradas e discutidas pelas autoridades competentes, de sorte 

a se alcanearem resultados efetivos para o bem coletivo e o sossego 

A poluiedo sonora trata-se, na realidade, de um problema grave e crescents e que 

apenas encontrard alguma soluedo quando for priorizado na agenda institucional e social. Ressalte-

se que os mecanismos de controle ja estdo a disposiedo dos orgdos publicos. Resta cumpri-los de 

sorte que a coletividade nao fique a merce daqueles que incomodam pela emissao de ruidos. 

Finalizamos essas colocaeOes corn Magrini (1995): 

A poluicao sonora é um problema de sailde que precisamos enfrentar. Mas as 

pessoas tambem devem ter em mente que a vida sem baruiho e mais confortavel e 

de melhor qualidade. Como ja se disse, o silencio e a mtisica da alma. Muitos o 

ignoram, mas quern ndo perdeu a sensibilidade o sabe. 

E a informaedo tecnica. 

Brasilia, 30 de junho de 2008. 

ir Bel tcao 
l3iologia 

• 
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