
PREFEITURA DE CAXIAS

POLUIÇÃO
SONORA

A emissão de sons e ruídos decorrentes de casos de perturbação do sossego público ou 
caixas de som instaladas em veículos veri�cados em área de domínio público pode ser 
enquadrada como contravenção penal e infração grave de trânsito, respectivamente, 
conforme Lei de Contravenções Penais e art. 228 do Código de Trânsito Brasileiro. 

É INFRAÇÃO



Estão sujeitos à �scalização ambiental a 
utilização ou o funcionamento de qualquer 
instrumento ou equipamento que produza, 
reproduza ou ampli�que o som, em qualquer 
período, de modo que crie distúrbio sonoro  no 
limite real da propriedade ou dentro de uma 
zona sensível a ruídos.
 

O distúrbio sonoro é qualquer tipo de ruído que coloque em 
perigo ou prejudique a saúde de seres humanos ou animais, 
que cause danos de qualquer natureza à propriedade pública 
ou privada, ou possa ser considerado incômodo, ou que 
ultrapasse os níveis máximos �xados na legislação em vigor. 

ATENÇÃO!
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De acordo com a Política Municipal do Meio Ambiente, são práticas proibidas:

         A queima de foguetes, morteiros, bombas ou outros fogos de artifício, explosivos ou ruidosos, nos 

estádios de futebol ou em qualquer praça de esportes

         Utilizar buzinas, trompas, apitos, tímpanos, sinos, campainhas e sirenes, ou quaisquer outros aparelhos 

semelhantes

      Utilizar matracas, cornetas ou outros sinais exagerados e contínuos, usados como anúncios por 

ambulantes para venderem seus produtos

           Utilizar alto-falantes, rádios e outros aparelhos sonoros usados como meio de propaganda, mesmo 

em casas de negócio, ou para outros �ns, quando se façam ouvir fora do recinto onde funcionam

          Veicular propaganda sonora de mídia alternativa através de veículo de som, seja automotor, elétrico, 

de propulsão humana ou de tração animal, no quadrilátero formado pelas ruas Tronca, Teixeira Mendes, 

Ernesto Alves e Angelina Michelon

DENÚNCIA
VISTORIA

DA
FISCALIZAÇÃO

* INCLUSIVE DENTRO DA RESIDÊNCIA, QUAndo couber

penalização
DO INFRATOR
qUANDO PROCEDente

CONHEÇA O PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

PRÁTICAS PROIBiDAS

AVERIGUAÇÃO
DO RUÍDO*
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Nestes casos, a �scalização compete aos órgãos e entidades executiva rodoviária da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, no âmbito de sua circunscrição, de acordo com a Lei 

Federal nº 9.503/97 – Código de Trânsito Brasileiro, ou seja, às polícias Rodoviárias e Secretaria 

Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade ( SMTTM ).

As lojas de conveniência localizadas em postos de combustíveis ( ou o 

próprio posto ) que utilizarem ou permitirem a utilização de alto-falan-

tes, rádios, buzinas, ruídos provenientes de veículos automotores, 

aparelhos sonoros e qualquer outro tipo de ruído que supere os índices 

permitidos serão responsabilizadas.

ZONA

*decibéis, medidos na curva “A” 

RESIDENCIAL (ZR)

PERÍODO

DIURNO NOTURNO

60 dB* 55 dB

INDUSTRIAL (ZI) 70 dB 60 dB

DIAS

SEGUNDA A SÁBADO

PERÍODO

DIURNO NOTURNO

7 às 19 horas

Em outras zonas seguem-se as de�nições da NBR 10151:2000.

DOMINGO E FERIADOS

19 às 7 horas

8 às 20 horas 20 às 8 horas

- Efeitos Psicológicos

- Distúrbios Neurovegetativos (ausências em atividades, insatisfações)

- Náuseas

- Cefaleias

- Irritabilidade

- Instabilidade Emocional

- Redução da Libido
- Nervosismo

- Ansiedade

- Perturbações Labirínticas

- Reduções de Produtividade

- Aumento do Absenteísmo (transtorno pscicológico)

- Hipertensão

- Perda de Apetite

- Sonolência
- Insônia

- Aumento de Prevalência da Úlcera - Distúrbios Vitais

- Consumo de Tranquilizantes

- Fadiga

- Aumento do Número de Acidentes

- Aumento de Consultas Médicas

Problemas de saúde que podem ser causados pela exposição crônica:

NÍVEIS MÁXIMOS

VEÍCULOS PARTICULARES ( EM RODOVIAS ) 
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BRIGADA MILITAR

SAIBA PARA QUEM DENUNCIAR

Comissão Temporária Especial 
 para tratar da Poluição Ambiental

a Sonor  em Caxias do Sul

A prática da poluição sonora pode ser combatida com multa, apreensão do 
veículo ou equipamento causador da poluição e, ainda, dependendo da gravi-
dade da situação, por meio de processo judicial, indenização por danos causa-
dos à saúde e prisão simples de quinze dias a três meses ou multa (art. 42, 
Decreto-Lei nº 3.688/41 - perturbação do sossego).

IN
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R
N

O

óRGÃO PÚBLICO COMPETÊNCIAS CONTATO

SEMMA
Secretaria municipal

do meio ambiente

SMTTM
Secretaria municipal

do trânsito, transportes e 
mobilidade

smu
Secretaria municipal

do urbanismo

Realiza medição de ruídos com o equipamento decibelímetro, 
quando constata situação de ruído, ou mediante denúncia 
protocolada por meio de processo administrativo na sua sede. A 
SEMMA é responsável por fiscalizar a poluição sonora originada 
em área privada, ou seja, quando a poluição é proveniente de 
estabecimentos privados (residências, empresas, bares...) ou 
oriunda de equipamentos colocados indevidamente em passeios 
públicos (como, por exemplo, caixas de som em frente a estabe-
lecimentos comerciais). 

(54) 3901 1445 

(54) 9929 4992

POLÍCIA 
MILITAR

PATRAM
PATRULHA AMBIENTAL

MP
MINISTÉRIO PÚBLICO

Verifica permissão de diversas atividades por meio de concessão 
ou não de alvarás (boates, indústrias, bares, comércio e 
serviços, outros).

(54) 3218 6000

Cumpre e faz cumprir a legislação e as normas de trânsito, com 
base no art. 24 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), em 
especial, a Resolução nº 204/2006 do Conselho Nacional de 
Trânsito (CONTRAN). 

(54) 3290 3900

Fiscaliza denúncias de perturbação de sossego, enquadrando a 
prática nos termos da Lei de Contravenção Penal nº 
3.688/1941. 

Auxilia na fiscalização da poluição sonora, por meio de medição 
de ruídos com o equipamento decibelímetro, e autuação do 
infrator, quando a denúncia é procedente.

(54) 3217 8941 

Recebe denúncias e faz o encaminhamento aos diversos órgãos 
competentes, e ainda articula ações conjuntas com estes órgãos 
no combate à poluição sonora.

(54) 3228 2366  

PLANTÃO

Realização:
Secretaria do Meio Ambiente

Secretaria de Urbanismo
Secretaria do Trânsito,

Transportes e Mobilidade

190
EMERGÊNCIA


