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RESUMO
O presente trabalho aborda os aspectos norteadores que envolvem a poluição sonora, tais quais seus danos à saúde em seres
humanos, seus limites legais, suas fontes de ruído, a competência para legislar no caso concreto e os aspectos penais
envolvidos e abordados nas leis de crimes ambientais, na lei de contravenções penais, bem como em leis municipais e
estaduais.
Palavras-chave: Poluição sonora, fontes de ruído, legislação ambiental.
SUMMARY
The present work deals with the guiding aspects of sound pollution, such as its damage to human health, its legal limits, its
sources of noise, the competence to legislate in the concrete case and the criminal aspects involved and dealt with in the
crimes laws Criminal offenses, as well as in municipal and state laws.
Keywords: Sound pollution, sources of noise, environmental legislation.
RESUMEN
El presente trabajo aborda los aspectos orientadores que involucra la contaminación acústica, tales como su daño a la salud en
seres humanos, sus límites legales, sus fuentes de ruido, la competencia para legislar en el caso concreto y los aspectos penales
involucrados y abordados en las leyes de crímenes Ambientales, en la ley de contravenciones penales, así como en leyes
municipales y estatales.
Palabras clave: Contaminación sonora, fuentes de ruido, legislación ambiental.
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INTRODUÇÃO
Notadamente, a questão do ruído ambiental, sinônimo de poluição sonora, é um problema público e,
portanto, necessita de maiores esforços dos governos locais em seu enfrentamento, sendo na criação de
políticas que visem tal objetivo ou até mesmo na adoção de mecanismos de efetivo cumprimento da
legislação ambiental em vigência, as quais são variadas e presentes em todas as esferas do poder
público (leis federais, resoluções, leis estaduais e municipais).
Devido ao próprio progresso tecnológico, a população mundial tem estado cada vez mais exposta a
barulhos e ruídos, principalmente a partir do século XIX, com o avanço na área automobilística, a
introdução do rádio, do amplificador, o desenvolvimento em larga escala da aviação dentre outros
acontecimentos.
Todo esse crescimento de tecnologias irá afetar o dito meio ambiente “artificial” assim bem explanado
por FIORILLO (2011):
O meio ambiente artificial é compreendido pelo espaço urbano construído,
consistente no conjunto de edificações (chamado de espaço urbano fechado),
e pelos equipamentos públicos (espaço urbano aberto).
Este aspecto do meio ambiente está diretamente relacionado ao conceito de
cidade. Vale verificar que o vocábulo “urbano”, do latim urbs, significa cidade
e, por extensão, seus habitantes.
A preocupação com a sadia qualidade de vida e do bem difuso, atentando-se para a necessidade de
critérios e princípios comuns, tem como ponto de partida a Declaração de Estocolmo, em 1972, na
Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano.
Em 1981, com a realização do Congresso Mundial de Acústica, na Austrália, passou-se a preocupação
com os níveis de ruído ambiental, para que em 1989, com o Congresso Mundial sobre Poluição Sonora,
na Suécia, o assunto “poluição sonora” passasse a ser considerado como questão de saúde pública.
No Brasil, a preocupação com a proteção ao meio ambiente é conhecida desde sua época de colônia.
Sua primeira lei de cunho ambiental surge em 1605: O regimento do Pau-Brasil, o qual vigorou por
quase dois séculos até a elaboração da Carta Régia, em 1797, onde retrata-se a necessidade de proteção
aos rios, nascentes e encostas, as quais passariam a ser declaradas propriedades da Coroa.
No que diz respeito a proteção dos populares com relação a perturbação através da emissão de sons
artificiais, remete-se às Ordenações do Reino (Código Filipino), conjunto de leis que vigoraram em
Portugal, a partir do período da União Ibérica (1580-1640) e no Brasil desde o início de sua colonização
até o advento do Código Criminal do Império, em 1830, onde a conduta que criasse um ambiente
desfavorável à vida em sociedade era criminosa, como podemos observar no Título LXXXI, descrito por
PIARENGELI (2001) apud MORAES e SILVA:
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Dos que dão musica a noite:
Por se evitarem os inconvenientes, que se seguem das musicas, algumas
pessoas costumão dar de noite, cantando ou tangendo com alguns
instrumentos ás portas de outras pessoas; defendemos, que pessoa alguma, de
qualquer qualidade e condição que seja, não se ponha só, nem com outros a
tanger, nem cantar á porta de outra alguma pessoa, desque anoitecer, até que
o sol tenha saído.
Conforme FIORILLO (2011), em 1912, um ato municipal proibia o estalo de chicote daqueles que
conduziam carruagens.
RUÍDO
Como tema objeto de diversos estudos, o ruído, afirma ALMEIDA (2000) apud TORRES (2007): a palavra
ruído é derivada do latim rugitu que significa estrondo. Acusticamente é constituído por várias ondas
sonoras com relação de amplitude e fase distribuídas anarquicamente, provocando uma sensação
desagradável.
Muito importante se faz o esclarecimento acerca do aspecto subjetivo do som e do ruído, pois de
acordo com MELO (1999) apud TORRES (2007):
Os termos som e ruído são frequentemente utilizados indiferenciadamente,
mas, geralmente, som é utilizado para as sensações prazerosas como música
ou fala: ao passo que ruído é usado para descrever um som indesejável como
buzina, explosão, barulho de trânsito e máquinas.
De acordo com FELIX (2005) apud TORRES (2007), o ruído apresenta as seguintes classificações, de
acordo com a sua característica:
 Subjetivamente: o ruído é um som desagradável e indesejável;
 Objetivamente: é um sinal acústico aperiódico, originado da superposição de
vários movimentos de vibração com diferentes frequências, as quais não
apresentam relação entre si;
 Quantitativamente: é definido pelos atributos físicos indispensáveis para o
processo de determinação da sua nocividade – sua duração em tempo,
espectro de frequências em Hertz e intensidade sonora (nível de pressão
sonora) em decibéis.
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 Qualitativamente: pode ser classificado segunda a variação de seu nível de
intensidade com o tempo em: contínuo, intermitente e de impacto.

Os efeitos do ruído nos seres humanos, principalmente os que residem em grandes centros urbanos, já
são notoriamente uma questão de saúde pública. De acordo com o que discorre SOUZA:
Acrescente-se que a poluição sonora e o estresse auditivo são a terceira causa
de maior incidência de doenças do trabalho. Além disso, verifica-se que o ruído
estressante libera substâncias excitantes no cérebro, tornando as pessoas sem
motivação própria, incapazes de suportar o silêncio.
Sintomas como a perda auditiva, estresse, são apenas uma pequena parte dos efeitos reais que pode
causar a exposição a ruídos nos seres humanos, assim como nos relata KWITKO (1993):
O indivíduo exposto ao ruído pode apresentar alguns sintomas não auditivos
como:nervosismo, fadiga física e mental, dificuldade no relacionamento social,
insônia, tortura, irritabilidade, aumento na freqüência cardíaca e respiratória,
aumento na pressão arterial, dilatação pupilar, contração muscular, perda de
concentração, distúrbio de visão, alterações gastrointestinais etc.
Além disso, existem os efeitos específicos do ruído ao sistema extra-auditivo:
fadiga muscular; alterações no sistema cardiovascular, ocasionando um
aumento dos batimentos cardíacos e, com isso o aumento do risco
coronariano; alterações no sistema pulmonar com aumento do ritmo
respiratório com hiperventilação; alterações no sistema metabólico e
endócrino, com alterações no sangue e na urina e, aumento na produção de
adrenalina; alterações no Sistema Nervoso Central ocasionando problemas
visuais e vertigem do tipo rotatória; alterações no sistema gastrointestinal
como náuseas, epigastralgia e até hemorragias.
Ao Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) é atribuído a função de normatização e
estabelecimento de padrões compatíveis com o à sadia qualidade de vida e com o meio ambiente
equilibrado, incluídos os problemas relativos aos níveis elevados de ruídos.
A resolução CONAMA 001/90 regula a tutela jurídica no que diz respeito ao ruído e adota os padrões
estabelecidos pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e pela Norma Brasileira
Regulamentar (NBR) 10.151 de 2000.
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Tabela 01 – Nível de critério de avaliação NCA para ambientes externos, em dB(A)
Tipos de áreas
Diurno
Noturno
Área de sítios e fazendas

40

35

50

45

Área mista, predominantemente residencial

55

50

Área mista, com vocação comercial e administrativa

60

55

Área mista, com vocação recreacional

65

55

Área predominantemente industrial

70

60

Área estritamente residencial urbana ou de hospitais ou de
escolas

Fonte: http://smmaspbh.vilabol.uol.com.br/10151.htm
POLUIÇÃO SONORA COMO CRIME AMBIENTAL
A poluição sonora está presente na Lei de Crimes Ambientais (lei n. 9.605/98), especificamente no artigo
54. Prevê o citado artigo:
Art. 54. Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou
possam resultar em danos à saúde humana, ou que provoquem a mortalidade
de animais ou a destruição significativa da flora:
Pena – reclusão, de um a quatro anos, e multa
Se o crime é culposo:
Pena – detenção, de seis meses a um ano, e multa.
Vale ressaltar que o projeto de lei inicial previa em seu artigo 59 a seguinte redação:
Art. 59. Produzir sons, ruídos ou vibrações em desacordo com as prescrições
legais ou regulamentares, ou desrespeitando as normas sobre emissão ou
imissão de ruídos e vibrações resultantes de quaisquer atividades.
Pena – detenção, de três meses a um ano, e multa.
O referido artigo 59 sofreu o veto presidencial da norma projetada, assim sendo FIORILLO (2011) nos
esclarece:
1234
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Analisando o Projeto de Lei dos Crimes Ambientais, observa-se que seu art. 59
incriminava a conduta de “produzir sons, ruídos ou vibrações em desacordo
com as prescrições legais ou regulamentares, ou desrespeitando as normas de
emissão de ruídos e vibrações resultantes de quaisquer atividades”, com a
pena de detenção de três meses a um ano e multa.
Em que pese o veto presidencial (contribuído por um forçoso lobby dos
evangélicos), a poluição sonora, ainda subsiste como crime, a teor do disposto
no art. 54 da lei 9.605/98. (p. 324)
POLUIÇÃO SONORA COMO CONTRAVENÇÃO PENAL
Pode-se observar que ainda se encontra em vigor a tipificação prevista no art. 42 do Decreto-lei n. 3688
de 3 de outubro de 1941, a conhecida Lei de Contravenções Penais, como perturbação do trabalho ou
sossego alheios, que está prevista da seguinte maneira:
Art. 42. Perturbar alguém, o trabalho ou o sossego alheios:
I – com gritaria ou algazarra;
II – exercendo profissão incômoda ou ruidosa, em desacordo com as
prescrições legais;
III – abusando de instrumentos sonoros ou sinais acústicos;
IV – provocando ou não procurando impedir barulho produzido por animal de
que tem guarda:
Pena – prisão simples, de 15 (quinze) dias a 3 (três) meses, ou multa.
A aludida norma condena a conduta em que se perturba alguém, enquanto que ao se retornar ao artigo
54 da referida Lei de Crimes Ambientais, percebe-se que a conduta reprovável e passiva de punição é a
de causar poluição de qualquer natureza que resulte em dano de saúde do ser humano, além da
mortalidade de animais ou da destruição de parte da flora.
POLUIÇÃO SONORA NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO
A ocorrência de poluição sonora, também é tratada no Código de Trânsito Brasileiro (lei 9.503/97), onde
a emissão de ruídos, fora dos limites permitidos, provenientes de aparelhagem sonora oriunda do
veículo é descrita como infração administrativa, como se destaca no art. 228:
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Art. 228. Usar no veículo equipamento com som em volume ou frequência que
não sejam autorizados pelo CONTRAN:
Infração - grave;
Penalidade - multa;
Medida Administrativa – retenção do veículo para regularização.
Preliminarmente, percebe-se que a aplicação da medida sancionatória administrativa estaria vinculada a
uma resolução do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN), tornando tal dispositivo de difícil
aplicação.
Em 2006, após 9 (nove) anos de vigência do Código de Trânsito Brasileiro, foi editada a Resolução 204 do
CONTRAN, equacionando o problema exposto pelo Art. 228, assim exposta:
Art. 1o. A utilização, em veículos de qualquer espécie, de equipamentos que
produza som só será permitida, nas vias terrestres abertas à circulação em
nível de pressão sonora não superior a 80 decibéis dB(A), medido a 7 (sete
metros) de distância do veículo.
Parágrafo único. Para medições a distâncias diferentes da mencionada no
caput, deverão ser considerados os valores de nível de pressão sonora
indicados na tabela do Anexo desta Resolução.
Art. 2o. Excetuam-se do dispositivo do artigo 1o desta Resolução, os ruídos
produzidos por:
I. buzinas, alarmes, sinalizadores de marcha-à-ré, sirenes, pelo motor e demais
componentes obrigatórios do próprio veículo;
II. Veículos prestadores de serviço com emissão sonora de publicidade.
Divulgação, entretenimento e comunicação, desde que estejam portando
autorização emitida pelo órgão ou entidade local competente.
III. Veículos de competição e os de entretenimento público, somente nos locais
de competição ou de apresentação devidamente estabelecidos e permitidos
pelas autoridades competentes.
Desse modo, regulou-se o citado artigo 228 do CTB e com isso foi adicionado mais um mecanismo
efetivo de combate a prática do uso excessivo de equipamentos sonoros que causem perturbação ao
sossego público. Ressalta-se que a resolução 204/2006 do CONTRAN não regula situações em que os
veículos estejam se utilizando de seus aparatos de som em locais privados como: postos de combustível,
bares, residências e outros imóveis particulares, ficando o proprietário responsável pela garantia ao
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sossego alheio, resguardando o direito de sua vizinhança e de quaisquer transeuntes que passem pelo
local.
Recentemente, foi editada outra norma regulamentadora, a Resolução do CONTRAN n. 624, de 19 de
outubro de 2016, que revoga a citada Resolução CONTRAN n. 204/2006. Tal Resolução (624/1016) assim
se expressa:
Art. 1o Fica proibida a utilização, em veículos de qualquer espécie, de
equipamento que produza som audível pelo lado externo, independente do
volume ou frequência, que perturbe o sossego público, nas vias terrestres
abertas à circulação.
Parágrafo único. O agente de trânsito deverá registrar, no campo de
observações do auto de infração, a forma de constatação do fato gerador da
infração.
Depreende-se da norma editada que o critério para o cometimento da infração relacionada ao Art. 228
deixou de ser a emissão que extrapole o limite estipulado de 80 dB(A) e passou a ser a produção de som
audível pelo lado externo, contanto que perturbe o sossego público.
LEI QUE PROÍBE OS “PANCADÕES”
Anteriormente à edição da Resolução 624 do CONTRAN, o governo de São Paulo sancionou a lei n.
16.049 de 10 de dezembro de 2015, conhecida como a lei que proíbe os “pancadões”, carros com
equipamentos de alta potência sonora que costumam ficar estacionados emitindo ruídos de altíssima
amplitude.
A referida lei prevê multa e o recolhimento do veículo que estiver em descumprimento do estabelecido
pela mesma. O Art. 1o preceitua:
Artigo 1o – A fim de preservar a ordem pública e a incolumidade das pessoas,
os veículos automotores estacionados em vias e logradouros públicos do
Estado ou em áreas particulares de estacionamento direto de veículos por
meio de guia rebaixada ficam proibidos de emitir ruído sonoros classificados de
alto nível pela legislação vigente mais restritiva, provenientes de aparelhos de
som de qualquer natureza e tipo, portáteis ou não, ainda que acoplados à
carroceria ou rebocados pelos veículos.
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Obtém-se com a referida lei outro mecanismo sancionatório para as condutas que ensejam a prática de
poluição sonora. As medidas administrativas (multas) chegam ao valor de R$ 1 mil em caso de
descumprimento, podendo chegar a R$ 4 mil em caso de reincidências, considerado para estes fins no
prazo de 30 dias, conforme estabelecido em lei.
POLUIÇÃO SONORA NO CODIGO AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE MANAUS.
Pode-se afirmar que os municípios também possuem a incumbência constitucional de proteger o meio
ambiente, conforme podemos observar no art. 225 da Constituição Federal:
Art. 225. Todos têm o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado,
bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se
ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as
presentes e futuras gerações.
Com relação à poluição sonora, cabe aos municípios elaborar normas de maneira supletiva e
complementar relacionados com o meio ambiente, observados os estabelecidos pelo CONAMA
(Conselho Nacional do Meio Ambiente), conforme se observa no art. 6°, § 2.° da Lei 6.938/1981 (que
dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente):
Art. 6.° [...]
§ 1.° Os Estados, na esfera de suas competências e nas áreas de sua jurisdição,
elaborarão normas supletivas e complementares e padrões relacionados com o
meio ambiente, observados os que forem estabelecidos pelo CONAMA.
§ 2.° Os Municípios, observadas as normas e os padrões federais e estaduais,
também poderão elaborar normas mencionadas no parágrafo anterior.
A competência dos municípios apresenta-se diante do art. 30, da nossa Lei Maior, de onde é destacado
o inciso I:
Art. 30. Compete aos Municípios:
I – legislar sobre assuntos de interesse local;
Conforme destaca FURLAN e FRACALOSSI (2010):
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O interesse local, verifica-se, é um conceito indeterminado, não existindo uma
regra fixa para identificá-lo. Muitas vezes, apenas diante do caso concreto será
possível individualizar a situação que possa ser compreendida como “interesse
local” para fins de concretização de norma constitucional.
O que se percebe é que na esfera municipal que os problemas ambientais se tornam mais visíveis, reais
e factíveis, de forma que os municípios podem legislar sobre meio ambiente em áreas em que pese o
interesse local, assim exemplificado por FURLAN e FRACALOSSI (2010):
É possível destacar, dentre as áreas de interesse local as seguintes:
 espaços verdes;
 praças;
 concessão de autorizações e licenças para instalação de empreendimentos
e construções;
 vias públicas;
 lixos (resíduos sólidos);
 zoneamento urbano;
 poluição sonora;
 plano diretor;
 transporte coletivo;
 parcelamento e ocupação do solo urbano;
 tombamento e patrimônio cultural;
 Código de Obras;
 Código de Saúde Municipal;
 Lei orçamentária municipal;
 Normas tributárias ambientais.
A poluição sonora é descrita no Código Ambiental do Município de Manaus no Art. 110 em seu inciso I:
I – poluição sonora: toda emissão de som, direta ou indiretamente, seja
ofensiva ou nociva à saúde, à segurança e ao bem-estar público ou transgrida
as disposições fixadas na norma competente:
A lei n. 605 de 2001, o Art. 113 também estabelece a seguinte restrição:
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Art. 113 – Fica proibida a utilização ou funcionamento de qualquer
instrumento ou equipamento, fixo ou móvel, que produza, reproduza ou
amplifique o som, no período diurno ou noturno, de modo que crie ruído além
do limite real da propriedade ou dentro de uma zona sensível a ruído,
observado o dispositivo no zoneamento previsto no Plano Diretor Urbano.
As medidas administrativas a serem tomadas pelos agentes do município que visam a proteção a
garantia do sossego público estão presentes no art. 129 do citado Código Ambiental e são elas:
Art. 129 - Os responsáveis pela infração ficam sujeitos às seguintes sanções,
que poderão ser aplicadas independentemente:
I - advertência;
II - multa simples, diária ou cumulativa;
III - apreensão de produtos e subprodutos da fauna e flora silvestres,
instrumentos, apetrechos e equipamentos de qualquer natureza utilizados na
infração;
IV - embargo ou interdição temporária de atividade até correção da
irregularidade;
V - cassação de alvarás e licenças, e a conseqüente interdição definitiva do
estabelecimento autuado, a serem efetuadas pelos órgãos competentes do
Executivo Municipal, em especial ao órgão responsável pelo
Desenvolvimento Urbano, em cumprimento a parecer técnico homologado
pelo titular da SEDEMA;
VI - perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo
Município;
VII - reparação, reposição ou reconstituição do recurso ambiental danificado,
de acordo com suas características e com as especificações definidas pela
SEDEMA;
VIII - demolição.
§ 1º - Quando o infrator praticar, simultaneamente, duas ou mais infrações,
ser-lhe-ão aplicadas cumulativamente às sanções a elas cominadas.
§ 2º - A aplicação das penalidades previstas neste Código não exonera o
infrator das cominações civis e penais cabíveis.
§ 3º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o
infrator obrigado, independentemente de existência de culpa, a indenizar ou
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recuperar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por
sua atividade.
Observa-se que as sanções administrativas a serem realizadas têm como base de enquadramento os
níveis de ruído determinados em norma competente e para além disso em que nível a emissão
extrapolou o limite aceitável para a área em que a ocorrência da prática se deu.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O poder público, mediante diversos mecanismos legislativos, preocupou-se em estabelecer punições
para as condutas causadoras de perturbação ao sossego alheio e de poluição sonora.
Com o veto do art. 59 do projeto da Lei de Crimes Ambientais, a conduta criminosa deixou de ser a
emissão de ruídos acima dos limites estabelecidos e passou a ser o efetivo dano à saúde humana, que
por óbvio necessita de comprovação pela perícia correspondente. Em termos práticos, observa-se que a
caracterização ou o efetivo enquadramento criminal se tornou bastante difícil visto que o delito deixou
de ser expressamente descrito e passou a figurar de forma genérica no art. 54 da lei definitiva.
Por outro lado, percebe-se que há diversas medidas administrativas punitivas, como por exemplo, a
multa de trânsito e as multas aplicadas pelos agentes estaduais e municipais. Opta-se portanto, por
sanções com fulcro pecuniário, em sua maioria, no exercício da fiscalização pelo poder público, quando
se trata do assunto questionado.
Apesar de ser uma preocupação bastante antiga, o poder público continua a criar métodos de
enfrentamento do ruído ambiental. Cotidianamente nota-se através de noticiários e boletins de
ocorrência que diversos outros crimes ou infrações ambientais também se originam com o uso excessivo
de fontes ruidosas.
Ao se refletir sobre o referido tema explanado, tem-se a ideia de que um maior empenho em ações
preventivas ou uma maior conscientização pela população talvez resultasse em uma mudança nesse
cenário conflituoso onde o ser humano é prejudicado físico e mentalmente.
No que diz respeito a uma grande quantidade de leis no sentido de regular determinada situação
constantemente presente na vida de uma sociedade e, apesar de todo esse aparato legislativo,
perceber-se uma ascensão da conduta condenável, CRUET (1908) ensina: Vê-se todos os dias a
sociedade reformar a lei; nunca se viu a lei reformar a sociedade.
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