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RESUMO

O espaço urbano é um ambiente habitado e constantemente modificado pelos homens. Há quem pense
que o meio ambiente só diz respeito às florestas, rios, praias, enfim, “natureza pouco alterada”, e não ao
espaço urbano. Porém, tudo o que existe na cidade veio da natureza e o próprio ser humano é um ser
natural. A poluição sonora é um dos problemas ambientais verificados nas cidades. Segundo Farias
(2007), é necessário distinguir som e ruído. O som é algo agradável à audição, porém o ruído causa
desconforto, ou seja, este sim é denominado como poluição sonora. O poder legislativo tem a competência
de elaborar leis que regulem o uso do som nas cidades. A União legisla sobre normas gerais e os Estados e
Municípios suplementam as normas editadas pela União. Para combater a poluição sonora, também foi
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elaborado no Brasil o Regulamento Geral do Ruído (RGR) ou Regime Legal sobre Poluição Sonora, o qual
recebe muitas críticas, dentre outros dispositivos legais. Nesse trabalho questiona-se sobre a divulgação
das leis ou regras que visam combater a poluição sonora em Aracaju; se o poder público da capital
sergipana possui um programa de educação ambiental relacionado ao uso do som ou apenas atua
fiscalizando e quais são os principais impactos da poluição sonora na vida das pessoas. Buscou-se
conhecer e analisar as leis que combatem a poluição sonora. Foram realizadas pesquisas de campo, nas
quais se aplicaram questionários sobre o tema em pauta, à população dos bairros Santos Dumont, Centro
e Ponto Novo, bem como dos conjuntos habitacionais Médici e Orlando Dantas.

Palavras-chaves: Aracaju; Meio ambiente; Poluição sonora.

ABSTRACT

The urban space is an environment inhabited by men and constantly modified. Some think that the
environment only with regard to forests, rivers, beaches, finally, "nature little changed", and not to the
urban space. However, everything that exists in the city came from nature and the human being is a
natural being. Noise pollution is one of the environmental problems in cities checked. According Farias
(2007), it is necessary to distinguish between sound and noise. The sound is something nice to hearing,
but noise causes discomfort, ie, yes this is termed as noise. The legislature has the power to make laws
governing the use of sound in cities. The Union legislates on general rules and states and municipalities
supplement the rules issued by the Federal Government to combat noise pollution, was also developed in
Brazil General Noise Regulations (RGR) or Legal Regime on Noise Pollution, which receives much criticism,
among other laws. In that work wonders about disclosure laws or rules to combat noise pollution in
Aracaju, the capital of Sergipe government has an environmental education program related to the use of
sound or just acts inspecting and what are the main impacts of noise pollution on people&39;s lives. We
sought to understand and analyze the laws that combat noise pollution. Were carried out field research, in
which administered questionnaires on the topic at hand, the population of the districts Santos Dumont,
Center Point and New, as well as housing and Medici Orlando Dantas.

Keywords: Aracaju, Environment, Noise pollution.

INTRODUÇÃO

A poluição sonora, que pode se originar de diversas formas, é comum aos centros urbanos. Na cidade de
Aracaju não é diferente. Este tipo de poluição, de acordo com o Ibama (Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente), é ocasionado pelo excesso de ruídos emitidos por veículos e a má localização de aeroportos,
indústrias e comércio. Vários danos à saúde são gerados pela poluição sonora, tais como: distúrbios do
sono, estresse, perda da capacidade auditiva, surdez, dores de cabeça, alergias, distúrbios digestivos, falta
de concentração, aumento do batimento cardíaco, alterações hormonais, dentre outros.

Portanto, é imprescindível que a população aracajuana tenha consciência dos seus direitos e deveres
quanto ao uso do som. Neste sentido ressalta-se a importância de um programa de educação ambiental
que aborde e defina poluição sonora, bem como informe sobre a existência de leis que estabelecem
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direitos e deveres no uso do som.

A cidade de Aracaju, capital do Estado de Sergipe, possui um pelotão da polícia ambiental, o qual é
responsável por fiscalizar problemas relacionados à poluição sonora. Numa visita realizada a este pelotão
foi possível verificar as dificuldades pelas quais eles passam para atender denúncias de poluição sonora na
cidade, ou seja, as deficiências na aplicação da legislação brasileira por falta de material adequado, dentre
outras necessidades que serão relatadas no decorrer do trabalho em pauta.

Nesse trabalho questiona-se sobre a divulgação das leis ou regras que visam combater a poluição sonora
em Aracaju; se o poder público da capital sergipana possui um programa de educação ambiental
relacionado ao uso do som ou apenas atua fiscalizando e quais são os principais impactos da poluição
sonora na vida das pessoas. Buscou-se conhecer e analisar as leis que combatem a poluição sonora.
Foram realizadas pesquisas de campo, nas quais se aplicaram questionários sobre o tema em pauta, à
população dos bairros Santos Dumont, Centro e Ponto Novo, bem como dos conjuntos habitacionais Médici
e Orlando Dantas, os quais são densamente ocupados por residências, estabelecimentos comerciais,
indústrias e apresentam grande fluxo de meios de transporte. Foi realizada visita ao Pelotão da polícia
ambiental, a fim de conhecer sua estrutura e suas funções.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Poluição sonora

Em 1990, foi criado o Programa Nacional de Educação e Controle da Poluição Sonora – Silêncio, o qual foi
coordenado pelo Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente) e instituído pelo Conama através das
resoluções 1/90 e 2/90. De acordo com os estudos desenvolvidos pelo programa acima citado, a poluição
sonora é um dos mais graves problemas urbanos contemporâneos. Portanto, este capítulo busca definir a
poluição sonora, de acordo com alguns estudiosos, verificar as consequências desse tipo de poluição, bem
como a legislação ambiental que aborda esta temática.

Os ruídos podem ser medidos. O nível sonoro é medido através da grandeza decibel (dB). A poluição
sonora pode interferir na comunicação entre pessoas, perturbar o sono, o descanso, interferir na
concentração e aprendizagem, provocar cansaço e tensão, podendo até afetar o sistema nervoso e
cardiovascular. Esse tipo de poluição não deixa resíduos no meio, mas pode ter efeito negativo e
acumulativo no homem; tem um pequeno raio de alcance e não é transportada por fontes naturais, sendo
percebida apenas pelo sentido da audição. A poluição sonora, de acordo com a intensidade, pode
ocasionar sérios danos, até mesmo irreversíveis, nos seres humanos. Um dos efeitos mais verificados é a
perda da audição. Esta pode ser provocada pelo uso de walkman, toca-fitas ou toca-cds durante, pelo
menos, duas horas por dia, em níveis próximos de 80 dB (decibéis).

Farias (2007) afirma ser importante distinguir som e ruído. Segundo ele som é agradável e o ruído é algo
desagradável e irregular. Portanto quando falamos em poluição sonora, estamos nos referindo a diversos
tipos de ruído. Os sons podem ser emitidos por seres vivos, assim como pelos elementos naturais. Os
seres humanos se comunicam por meio de sons, bem como produzem sons artificiais, devido a ações
transformadoras de recursos naturais.

Segundo Santos (2007) a poluição sonora seria “...qualquer alteração das propriedades físicas do meio
ambiente causada pela emissão de sons, admissíveis ou não pela legislação vigente e que, direta ou
indiretamente, seja nociva à saúde do indivíduo”.

Sirvinskas (2007, p. 234) define Poluição Sonora como: “...emissão de ruídos desagradáveis que,
ultrapassados os níveis legais e de maneira continuada, pode causar, em determinado período de tempo,
prejuízo à saúde humana e ao bem-estar da comunidade”.
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De acordo com Sirvinskas (2007) os ruídos podem ser classificados quanto aos aspectos temporal e do
meio ambiente afetado, conforme segue:

Classificação dos ruídos quanto ao aspecto temporal: contínuos – ruídos
constantes; flutuantes – aqueles que variam periodicamente; transitórios – ruídos
ocasionais; de impacto – ruídos transitórios com alta pressão acústica.

Classificação dos ruídos quanto ao aspecto do meio ambiente: meio ambiente
urbano (cultos religiosos, bares e casas noturnas, aeroportos, indústrias, veículos
automotores); meio ambiente doméstico (eletrodomésticos); meio ambiente do
trabalho; e meio ambiente rural.

Santos (2007) cita a resolução 1/90 do Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA), do dia 8 de
março de 1990, a qual determina que qualquer emissão de ruídos, seja por atividades econômicas, sociais,
recreativas ou políticas, respeite a saúde e o sossego público. Porém, por meio de veto presidencial à lei
9.605/98, a poluição sonora não é considerada crime ambiental. O Ibama sugere aos cidadãos que, para a
diminuição da poluição sonora, os motoristas evitem acelerar o carro quando parado; evitem o uso da
buzina; controlem o volume de aparelhos sonoros, seja em automóveis, residências e qualquer outro
lugar; falem em tom moderado, especialmente nos ambientes fechados, assim como regulem motores de
carros, máquinas e equipamentos.

Segundo a OMS (Organização Mundial de Saúde) alguns reflexos na saúde dos seres humanos são:
insônia, estresse, depressão, agressividade, perda de atenção, perda de memória, dores de cabeça,
aumento da pressão arterial, cansaço, gastrite, úlcera, baixo rendimento escolar, e no trabalho, e surdez.
Os ruídos podem aumentar a pressão sanguínea, o ritmo cardíaco, contrações musculares, afetar a
digestão e interferir na produção de hormônios (como a adrenalina).

Algumas pessoas podem ter stress, irritabilidade, ansiedade, nervosismo, instabilidade emocional, dentre
outros. Na medida em que o fenômeno da urbanização, que significa o crescimento do número de pessoas
residindo em áreas urbanas, juntamente com o crescimento espacial das cidades, se intensifica no mundo
todo, problemas ambientais como a poluição sonora tornam-se cada vez mais constantes e graves. Um
meio ambiente saudável torna-se um objetivo difícil porém essencial para a manutenção da vida, seja ela
humana, animal ou vegetal, no planeta Terra.

Legislação ambiental sobre poluição sonora

Em 14 de novembro de 2000, foi publicado no Diário da República o novo texto do Regulamento Geral do
Ruído (RGR), oficialmente chamado de Regime Legal sobre poluição sonora. Esse novo texto veio
substituir o de 24 de junho de 1987. Dentre os pontos positivos desse novo texto destacamos o aumento
da exigência de conforto ambiental diante de situações que provoquem incomodidade sonora e a criação
da licença especial de ruído.

Verifica-se, também, que a legislação ambiental tem sido, na maioria dos casos cumprida e é bastante
enérgica no meio empresarial. Por outro lado aparenta ser mais flexível e branda com problemas
relacionados à poluição doméstica. Por que será A poluição sonora doméstica pode ser tão prejudicial
quanto a que é gerada por diversos tipos de empresas.

O projeto de lei 1024/03, do deputado Neuton Lima ( PTB – SP), foi aprovado na Câmara Federal. Por esse
projeto de lei ficaria estabelecido que o nível de ruído de qualquer fonte seria medido a cinco metros do
imóvel ou local onde ocorresse a emissão, não podendo exceder os níveis estabelecidos nesse projeto. Por
exemplo, em áreas residenciais são estabelecidos 55 decibéis (dB) pela manhã, 50 decibéis à tarde e 45
decibéis à noite. Ainda segundo esse projeto seria classificada como de caráter leve a emissão de ruídos
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até 10 decibéis acima do permitido; grave, acima de 10 até 20 decibéis e gravíssima as que ultrapassarem
20 decibéis.

Em relação à proteção do meio ambiente a competência administrativa é comum à União, aos Estados e
ao Distrito Federal e aos Municípios, porque é atribuída indistinta e cumulativamente a todos os entes
federados nos moldes dos incisos III, IV, VI, VII, IX E XI do art. 23 da Constituição Federal (FARIAS,
2007).

Dessa forma, a União, os Estados e o Distrito Federal devem criar normas de controle da poluição (art. 24,
VI, da CF). Ainda, de acordo com os art. 30, I e art. 30, II, da Constituição Federal de 1988, os Municípios
também poderão legislar sobre o controle da poluição baseado no seu peculiar interesse, como também
suplementar normas federais ou estaduais. O que predomina em relação à competência legislativa em
matéria ambiental é a competência entre a União e os Estados e o Distrito Federal, cabendo à União a
competência para legislar sobre normas gerais, e aos Estados e ao Distrito Federal a competência para
suplementar as normas gerais editadas pela União (FARIAS, 2007).

A NBR nº. 10.152 foi criada pela Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT e estabelece que:
“emissão de ruídos em decorrência de quaisquer atividades industriais, comerciais, sociais ou recreativas,
inclusive as de propaganda política, obedecerá no interesse da saúde, do sossego público, aos padrões,
critérios e diretrizes estabelecidos nesta Resolução” (SIRVINSKAS, 2007). Podemos ver no quadro abaixo
o local e o nº. de decibel, entre um mínimo – nível sonoro confortável ao ser humano – e um máximo –
nível sonoro aceitável para o local, conforme consta na NBR nº. 10.152.

LOCAIS dB (A)

Hospitais

- apartamentos, enfermarias, berçários e
centros cirúrgicos 35-45

- laboratórios e áreas para uso do público 40-50

- serviços 45-55

Escolas

- bibliotecas, salas de música e salas de
desenho 35-45

- salas de aula e laboratório 40-50

- circulação 45-55

Residências

- dormitórios 35-45

- salas de estar 40-50

Restaurantes 40-50

Escritórios

- salas de reunião 30-40
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- salas de gerência, salas de projeto e de
administração 35-45

- salas de computadores 45-65

- salas de mecanografia 50-60

Igrejas e templos 40-50

FONTE: NBR nº. 10.152 apud Sirvinskas (2007).

No que se refere à prevenção de ruídos, existem vários instrumentos que podem ser utilizados para essa
finalidade, a exemplo do zoneamento, licenciamento, estudo prévio de impacto ambiental, relatório de
impacto de vizinhança, tratamento acústico, etc.

Conforme salienta Sirvinskas (p. 244, 2007), as infrações administrativas estão expressamente pautadas
nos art. 41, 44, 46, 47 e 48 do decreto nº. 3.179/99, e penais no art. 60 da Lei nº. 9.605/98 e no art. 42
da LCP. Uma das práticas cada vez mais comuns nos grandes centros urbanos tem sido o uso de
instrumentos e aparelhagens de som em veículos, desrespeitando os níveis máximos estabelecidos pela
legislação brasileira. O artigo 227, capítulo XV, do Código de Trânsito Brasileiro estabelece regras
explícitas quanto ao uso da buzina em veículos. O artigo 104 do mesmo código determina inspeção
periódica em veículos para controle de emissão de ruídos.

No que tange o uso abusivo de equipamentos de som (rádios, aparelhos de CD e assemelhados) em
veículos, o artigo 228 do CTB estabelece que a infração seja considerada grave, penalizada com multa e
retenção do veículo para regularização. Destaca-se, porém, que o código não proíbe a posse de tais
equipamentos, mas o uso em volume ou freqüência que estejam desautorizados pelo órgão de trânsito
competente.

O artigo 229 do CTB caracteriza o uso indevido em veículos de alarmes, que produzam sons e ruídos que
perturbem o sossego público, como infração média, penalizada com multa, apreensão e remoção do
veículo.

Considera-se infração, segundo o art. 42, inc. III, da Lei de Contravenções Penais, quem durante a
madrugada, dirige veículos na cidade de modo a produzir ruídos sonoros que perturbem o sossego alheio.

Conforme a Lei Federal 9.605/98 artigo 54, é considerado crime ambiental causar poluição, de qualquer
natureza, que possam provocar danos à saúde humana, mortandade de animais ou destruição significativa
da flora.

Desde a década de 40, a poluição sonora tem sido motivo de preocupação. O Decreto – lei nº. 3.688/41,
por meio da Lei de Contravenções Penais, artigo 42, estabelece que perturbar alguém o trabalho ou
sossego alheios com gritarias; profissões excessivamente ruidosas; uso abusivo de instrumentos sonoros;
provocar ou não impedir barulho de animais, seja aplicada pena de prisão simples (15 dias a 3 meses) ou
multa.

A Educação Ambiental

A Educação Ambiental é tema da Lei n° 9.795, de 27 de abril de 1999. Esta Lei dispõe sobre a Educação
Ambiental e institui a Política Nacional de Educação Ambiental, bem como estabelece outras providências
relacionadas a este tema. Segundo a Lei acima citada, no art. 3º, “todos têm direito à Educação
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Ambiental”. Cabe ao Poder Público; às instituições educativas; aos órgãos integrantes do Sistema Nacional
de Meio Ambiente (Sisnama); aos meios de comunicação de massa; às empresas, entidades de classe,
instituições públicas e à sociedade como um todo o dever de disseminar informações e práticas educativas
sobre o meio ambiente.

Segundo a Lei 9.795, de 27 de abril de 1999, art. 1º, a Educação Ambiental envolve “os processos por
meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades,
atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo,
essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade”. A mesma Lei destaca que a Educação
Ambiental deve estar presente em todos os níveis e modalidades da educação, em caráter formal e
não-formal.

O artigo 4º da Lei acima citada relaciona os princípios básicos da Educação Ambiental, que são: o enfoque
humanista, holístico, democrático e participativo; a concepção do meio ambiente em sua totalidade; o
pluralismo de idéias e concepções pedagógicas; a vinculação entre a ética, a educação, o trabalho e as
práticas sociais; a garantia de continuidade e permanência do processo educativo; a abordagem articulada
das questões ambientais, em diferentes escalas espaciais e o reconhecimento e respeito à pluralidade e
diversidade individual e cultural.

Para prevenir a poluição sonora é necessário, no mínimo, uma legislação clara e objetiva sobre o uso do
som, fiscalização atuante do poder público e, acima de tudo, um programa de educação ambiental para a
população.

Segundo Reigota (1994) a educação ambiental, enquanto educação política, deve preparar os cidadãos a
exigirem melhores condições de vida a nível local e global, bem como agirem com ética, tanto nas relações
sociais quanto com a natureza. Ele também destaca que a educação ambiental sozinha não resolverá os
problemas do meio ambiente global. Porém ela tem papel fundamental para formar cidadãos e cidadãs
conscientes de si e do meio ambiente que os cerca e do qual são integrantes. Cidadãos conscientes dos
seus direitos e deveres.

O ser humano é uma unidade formada por teoria e prática e uma verdadeira transformação da realidade
passa pela união entre ação e pensamento. Não basta ao poder público punir ou fiscalizar o uso do som
em Aracaju, por meio do pelotão da polícia ambiental. É necessário promover uma educação ambiental
que utilize diversas estratégias, objetivando unir pensamento e ação, reflexão e participação.

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (1998), no meio escolar, onde se objetiva formar
cidadãos para a sociedade, a perspectiva ambiental deve levar os alunos a refletirem sobre os problemas
que afetam a sua vida, da sua comunidade, seu país e, enfim, do planeta. Para que o ensino ambiental os
sensibilizem, provocando o começo de um processo de transformação de comportamento, é necessário
que ele esteja carregado de significado, partindo da realidade cotidiana de cada um.

O ensino ambiental deve ser organizado de modo a favorecer oportunidades para que os alunos utilizem o
conhecimento sobre o meio ambiente, para compreender a sua realidade, atuando nela através de
exercícios de participação. (PCNS, 1998).

De acordo com Amâncio (2007) a educação ambiental deve ser um instrumento “crítico de reflexão”,
através do qual cada sujeito analisa o impacto das suas escolhas individuais dentro da coletividade.
Refletir sobre a prática é muito importante. Teoria ambiental sem prática coerente é algo vazio. Amâncio
(2007) destaca que devemos fugir do “oportunismo que ronda a temática”. A educação ambiental exige
participação efetiva dos cidadãos nas discussões dos temas ambientais, estabelecendo nova aliança entre
os homens e a natureza, estimulando e fortalecendo a participação social.

ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
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Na pesquisa em tela foram selecionados três bairros e dois conjuntos habitacionais para a realização do
trabalho de campo, por meio do qual se aplicou questionários à respectiva população, em um total de 50
entrevistados, 10 em cada localidade, sobre o tema “poluição sonora na cidade de Aracaju”. Dos três
bairros escolhidos, o Santos Dumont está localizado na Zona Norte, o outro é o Centro da cidade e o
terceiro, Ponto Novo, localiza-se na Zona Sul. Os dois conjuntos selecionados, Médici e Orlando Dantas,
também estão localizados na Zona Sul. O que nos levou a optar por esses bairros e conjuntos foi a elevada
concentração populacional e o intenso fluxo de transportes, consequentemente aumentando nesse caso a
poluição sonora.

De acordo com a análise dos questionários aplicados a moradores e comerciantes dos bairros Santos
Dumont, Centro e Ponto Novo, e dos conjuntos Médici e Orlando Dantas, verifica-se que a maioria
desconhece a existência de qualquer lei que aborde a poluição sonora. De acordo com a opinião dos
entrevistados da pesquisa em pauta, os tipos de poluição sonora que mais os incomodam são: o barulho
de trânsito, de trens, de aviões, de fábricas, de caixas de som em residências e automóveis, de festas
noturnas e de oficinas.

Do total de entrevistados, 60%, ou seja, a maioria, desconhece a existência de qualquer lei que aborde a
poluição sonora. Apenas 30% disse que conhecia as citadas leis e 10% não soube informar. Por esses
dados é possível perceber a desinformação da população quanto às leis que abordam a poluição sonora.
Sem o conhecimento de tais leis, como podem respeitá-las Como o poder público pode fiscalizar infrações
à legislação sonora, se a população está desinformada Portanto é necessário a divulgação da legislação
sonora, através do poder público, pelas instituições de ensino, entidades de classe, meios de comunicação,
dentro outros, para que o esclarecimento da população ocorra.

Os diferentes tipos de poluição que mais incomodavam os entrevistados da pesquisa em tela. O trânsito foi
citado pela maioria dos entrevistados, ou seja, 40%. O Código de Trânsito Brasileiro condena os abusos
sonoros causados por veículos e é um instrumento bastante divulgado pelas auto-escolas. O mesmo
Código prevê multas e outras penalidades para os condutores de veículos. Entretanto, as infrações
relacionadas aos ruídos ou uso de instrumentos sonoros são constantes.

Outros entrevistados, 16%, citaram os aparelhos de som. Nos dias atuais estes têm saído de fábrica com
potências cada vez mais elevadas. Muitas pessoas, seja em automóveis, residências ou em
estabelecimentos comerciais, desrespeitam a vizinhança e os horários, utilizando esses aparelhos em
volumes abusivos.

Os barulhos provocados em festas foram citados por 12% dos entrevistados. Além do volume de aparelhos
de som, muitas festas geram gritarias, algazarras, e não têm hora para acabar. As máquinas, que podem
estar presentes em fábricas, construções, estabelecimentos comerciais, dentre outros, foram citadas por
12% dos entrevistados.

As oficinas de automóveis foram lembradas por 10% dos entrevistados. Se lembrarmos de automóveis em
conserto, acelerando, emitindo ruídos, barulho de ferramentas, não será difícil compreender a insatisfação
das pessoas que convivem com este tipo de poluição, cotidianamente.

Os entrevistados que residem ou trabalham e/ou estudam próximo da linha férrea da cidade, citaram o
barulho do trem como o ruído que mais os incomodava, totalizando 6%. A minoria dos entrevistados,
justamente os que residem próximo do aeroporto da cidade, no conjunto Orlando Dantas, citaram o avião,
totalizando 4% dos entrevistados.

Dentre os incômodos causados pela poluição sonora, citados pelos entrevistados, a irritação foi apontada
por 40%, ou seja, a maioria das pessoas. Muitos disseram perder a paciência quando ouvem,
constantemente, barulhos como buzinas, barulhos provocados por automóveis, dentre outros ruídos
explicitados no gráfico anterior.
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A dor de cabeça foi a resposta de 30% das pessoas, o nervosismo foi citado por 20% dos entrevistados e
apenas 10% não soube explicar o que sentiam quando expostos à poluição sonora. De acordo com a OMS
(Organização Mundial de Saúde), esses e outros sintomas são resultantes da poluição sonora.

Quanto à existência do pelotão da polícia ambiental em Aracaju, a grande maioria, 70%, dos entrevistados
disseram desconhecer. Essa informação demonstra que falta divulgação, por parte do poder público, da
existência desse pelotão, bem como sobre suas funções. Apenas 20% disseram ter conhecimento da
existência do pelotão ambiental e 10% não tinha certeza se conhecia ou não soube responder.

Quando perguntado se os entrevistados tinham informações sobre a função ou funções do pelotão
ambiental, 80% dos entrevistados, grande maioria, disse desconhecer. Oito pessoas, cerca de 16%,
disseram que a função deste pelotão é cuidar do ambiente. Esta foi a resposta que mais se aproximou com
a função verdadeira deste pelotão, o qual tem a responsabilidade de fiscalizar crimes ambientais e orientar
a população quanto a evitar infrações ambientais. Os guardas desse pelotão devem fiscalizar a poluição
sonora e os problemas da fauna e da flora da cidade. Portanto eles necessitam ter conhecimento de
legislação ambiental e noções sobre o meio ambiente.

Apenas 4% disse que a função do pelotão é prender pessoas. Eles até podem prender pessoas que
estejam infringindo a legislação ambiental, porém, normalmente, eles fiscalizam e multam os infratores, e,
em último caso, os prendem.

80% dos entrevistados nunca acionou o pelotão da polícia ambiental. Cerca de 10% disse não saber
informar e apenas 10% afirmou que havia acionado este pelotão.

Percebe-se que na maioria dos casos as pessoas deixam de acionar o pelotão da polícia ambiental por falta
de conhecimento da existência do mesmo, ou devido ao desconhecimento do contato deste.

Como poucas pessoas haviam acionado a polícia ambiental de Aracaju, apenas estas responderam a última
pergunta que consta no gráfico acima. Das cinco que responderam à pergunta, quatro disseram que não
obtiveram resposta e apenas uma fora atendida.

Em Aracaju existe um pelotão da polícia ambiental, o qual tem a responsabilidade primordial de fiscalizar o
uso do som, em toda a capital, dispondo de apenas um carro. Segundo alguns moradores da praia de
Aruana, por diversas vezes denunciaram os bares da região à polícia ambiental, a qual normalmente
afirmava não ter condições de comparecer ao local devido, por exemplo, a falta do carro ou porque o
automóvel estava sem óleo.

Na visita que fizemos ao pelotão ambiental de Aracaju, foi possível perceber as necessidades e deficiências
enfrentadas por eles. Muitas vezes falta transporte ou combustível para atender às ocorrências, dentre
outros instrumentos. Os guardas concordaram que muitas infrações sonoras ocorrem por falta de
informações da população. Portanto, falta um programa de educação ambiental voltado para o
esclarecimento da população.

Até então se conclui, a partir do trabalho de campo e da análise dos questionários aplicados, a
necessidade e importância da Educação Ambiental, no sentido de conscientizar pessoas sobre seus direitos
e deveres no uso do som. Assim sendo, cada um de nós, enquanto cidadãos, estaremos aptos a cobrar
junto a autoridades competentes o cumprimento da legislação brasileira no que tange a poluição sonora.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Através do trabalho de campo realizado, nos três bairros e dois conjuntos habitacionais de Aracaju,
percebeu-se as insatisfações da população quanto à poluição sonora, bem como a desinformação quanto à
existência de leis que abordem essa temática.
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O trabalho em pauta tem o intuito de alertar a população para os riscos à saúde em virtude da exposição à
poluição sonora, assim como chamar a atenção para uma série de Leis e normas quanto ao uso do som, os
quais conferem direitos e deveres a todos. Embora a poluição sonora não deixe resíduos no meio
ambiente, foi visto que ela pode ocasionar sérios danos à saúde dos seres humanos, sem calcular os danos
também sofridos por animais, os quais muitas vezes têm este sentido apurado e sensível.

Na legislação brasileira, existem leis que visam regulamentar o uso do som nas cidades. Porém, em muitos
casos, elas são desconhecidas pela população e/ou deixam de ser aplicadas. Como conseqüências, surgem
diversos conflitos envolvendo poluição sonora. A educação ambiental deve preparar cidadãos a exigirem
melhores condições de vida, a nível local e global. Não importa a idade do aprendiz, sempre é tempo de
refletir acerca das nossas práticas cotidianas, como nossa relação com o meio ambiente. Cidadãos
conscientes dos seus direitos e deveres quanto ao uso do som, estão aptos a exigirem do poder público o
cumprimento da legislação brasileira, bem como a agirem com ética nos seus cotidianos.
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