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4.1 - ASPECTOS AMBIENTAIS - POLUIÇÃO VISUAL, SONORA E

DO AR

A preocupação com a qualidade de vida urbana é cada vez mais acentuada. Abarcar

questões que envolvem a temática do espaço público da rua em áreas centrais, sem se

ater às condições ambientais, é caminhar contra uma tendência mundial, cujas

preocupações se pautam em tratar de forma abrangente e interdisciplinar todas as

variáveis dessa problemática.

As cidades em todo o mundo estão cada vez mais afetadas em seu sistema de circulação

pelo congestionamento, ensurdecidas pelo barulho, envenenadas pelos poluentes

atmosféricos e agressivas visualmente.

Existem vários efeitos ambientais associados ao transporte, e alguns autores, conforme

o QUADRO 19, apresentam esses efeitos.

QUADRO 19 - Impactos ambientais do transporte

Foster (1974) Bovy (1990) Button (1993)
Ruído
Vibração
Poluição do ar
Sujeira
Intrusão visual
Privacidade (perda)
Luminosidade
Comunidade (perturbação)
Relocação pessoas
Prejuízo na construção
Acidentes
Percurso de pedestres
Congestionamentos

Poluição do ar
Ruído
Terra
Água
Lixo

Acidentes
Energia

Paisagem urbana

Poluição do ar
Água
Terra
Lixo

Ruído
Acidentes

Outros (destruição,
Congestionamento)

Fonte: VASCONCELLOS (1996: 27).

Diante de uma situação ambiental gradativamente agravada em nossas cidades, e

observando a expressiva depreciação do espaço público urbano em termos de qualidade
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de vida, no que tange às questões ambientais, em virtude, primordialmente, da ineficácia

do planejamento e gerenciamento das administrações públicas, denota-se aqui a

importância de abordar as variáveis ambientais que, atingindo substancialmente o

ambiente urbano nas áreas centrais, afetam todos aqueles que vivem cotidianamente

suas ruas. Os problemas ambientais que serão abordados são: poluição Visual, Sonora e

do Ar.

4.1.1 - POLUIÇÃO VISUAL

A invasão desordenada do espaço público da rua dificulta a visibilidade, distorce o

objetivo das informações e causa transtornos aos usuários de vias, pois essa situação

não permite a identificação adequada daquilo que é seu objeto de interesse, no tocante

ao consumo de produtos e serviços ofertados, como também à sinalização de trânsito,

contribuindo para o aumento do número de acidentes, pois o motorista acaba por sentir

dificuldade em encontrar a sinalização entre tantas informações. Essa situação acarreta

também a degradação da estética e do visual da cidade, gerando a deterioração deste

espaço.

O pedestre, em meio a esse acúmulo de informações, sofre no que concerne à

depreciação do aspecto visual do ambiente e, principalmente, no que diz respeito ao

espaço efetivo de circulação nas calçadas.

Apesar de existirem leis que regulamentam a publicidade em ambientes públicos, existe

uma quantidade absurda de publicidade irregular em nossas cidades (FIGURA 49), e

um dos grandes problemas dessa situação é a omissão do poder público, que não

fiscaliza de maneira efetiva e não autua de forma punitiva os transgressores.

Em São Paulo, publicitários e empresas do setor de propaganda externa estimam que a

cidade tenha entre 4,5 milhões e 6 milhões de anúncios, pelas ruas, o que representa

uma peça publicitária para cada dois habitantes. E, segundo o Sindicato das Empresas

de Publicidade Externa do Estado de São Paulo, do total de 4,5 milhões de anúncios,

somente 11% (cerca de 500 mil) são autorizados pela prefeitura (DURAN,

07.12.2000:C-1).
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No entanto, há uma certa conivência do poder público em relação a essa situação, pois

em muitas ocasiões essas propagandas irregulares são instaladas por grandes empresas

de publicidade.

FIGURA 49 - Poluição visual no centro de São Paulo.
Fonte: FOLHA DE SÃO PAULO, 07.12.2000.

A seguir temos alguns exemplos do que diz a legislação em São Paulo em relação à

regulamentação de publicidade. E pode-se fazer uma avaliação das irregularidades

observando as FIGURAS 50 e 51.

− Empena cega: segundo o artigo 14 da Lei 12.115, de 28 de junho de 1996, os

anúncios colocados em paredes de prédios (empena) podem ocupar no máximo 70%

do espaço e devem ter, no mínimo, 15 m de altura. Além disto, o prédio que abriga

anúncio desse tipo não pode ter outro na cobertura;

− Letreiro perpendicular: segundo o artigo 10, esse tipo de publicidade só pode avançar

1,20 m sobre a calçada;

− Out-doors: Eles variam de tamanho, entre 30 m² e 40 m², conforme a zona em que

estão, mas nunca podem ultrapassar essas medidas;

− Anúncios mal conservados: segundo o artigo 46, é de responsabilidade do

proprietário do anúncio a sua manutenção e a cobertura de possíveis acidentes;
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− Cadastro de anúncios: todos os anúncios publicitários de rua têm de exibir o número

da autorização dada pelo Cadan (Cadastro de Anúncios). Os que ficam na cobertura

têm de exibi-lo na portaria do edifício, de forma visível;

− Cartazes: os do tipo “lambe-lambe” (cartazes simples), colados em postes e paredes,

são todos proibidos.

FIGURA 50 - Poluição visual numa avenida de São Paulo.
Fonte: FOLHA DE SÃO PAULO, 22.01.2001.

FIGURA 51 - Montagem gráfica simulando a paisagem numa avenida de São Paulo sem publicidade.
Fonte: FOLHA DE SÃO PAULO, 22.01.2001.

Em Uberlândia, e em especial na área central, é clara e evidente a quantidade exagerada

de propaganda instalada de forma desordenada e, muitas vezes, irregular, no que diz
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respeito à localização, qualidade, quantidade de informação, lay out, aparência e

manutenção do material utilizado, resultado de uma fiscalização ineficiente, que acaba

por permitir que não se cumpram as leis que regulamentam a publicidade no município.

A desobediência à lei se tornou algo corriqueiro, tomando proporções inadmissíveis,

condição estabelecida diante da omissão e da ineficácia da fiscalização em Uberlândia,

como apresentado em artigo na GAZETA MERCANTIL (29.8.1999:15):

“A lei [Código de Posturas] proíbe, categoricamente, que o comércio amarre faixas de
propaganda nos postes de iluminação, nem tanto em função da poluição visual que
acarretam, mas muito mais pelos possíveis danos que podem causar à rede elétrica. Mas
elas estão por aí, sem qualquer receio, e ainda com o nome, telefone e endereço do
infrator. Não há por que temer a ação do poder público. No caso de apreensão da faixa, o
infrator só paga multa se tiver a ousadia de tentar reavê-la. Aí sim, ele terá que
desembolsar... cerca de R$ 35. Uma tal atitude do infrator, ...corresponderia a um atestado
de estupidez, pois uma outra faixa novinha... está custando cerca de R$ 5. Assim, quando
não caem de velhas, as faixas são facilmente substituídas, em caso de apreensão.”

Há também, além dessa grande quantidade de propaganda nas ruas, um número muito

grande de sinalização de trânsito implantado pelo próprio poder público. O sistema

viário da área central possui  sinalizações gráficas verticais representadas por placas em

pontaletes e sinalizações gráficas horizontais, através de pintura no solo (sinalização de

regulamentação, advertência e orientação), que se confundem com conjuntos de outros

equipamentos urbanos: lixeiras, hidrantes, cabines telefônicas, postes de iluminação e a

publicidade excessiva resultante da forma de ocupação do solo e não obediência ao

Código de Postura (Lei 4.744 de 05/07/88), causando conflitos crescentes na circulação

como um todo.

“O sistema viário da área central possui uma sinalização gráfica vertical, representado
pelas placas de regulamentação, advertência, orientação e sinalização horizontal
representada pela pintura nas vias, que em conjunto com outros equipamentos urbano,
representados por lixeiras, hidrantes, cabines para telefone, postes para iluminação e a
publicidade resultante da forma de ocupação do solo, causam um conflito na circulação
como um todo.” (BERTOLUCCI, 1997:28).

Para evidenciar os principais critérios estabelecidos pela Lei nº 4.744, de 05 de julho de

1988, que Institui o Código Municipal de Posturas de Uberlândia, colocam-se a seguir

trechos importantes dessa regulamentação.

“CAPÍTULO VIII - DA PUBLICIDADE EM GERAL

Art. 145 - A exploração dos meios de publicidade nas vias, logradouros públicos, bem
como nos lugares de acesso comum, depende de licença da Secretaria Municipal de
Serviços Urbanos, sujeitando o contribuinte ao pagamento de respectiva taxa.
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Parágrafo único - Incluem-se, ainda, na obrigatoriedade deste artigo, os anúncios que,
embora apostos em terrenos próprios de domínio privado, forem visíveis em lugares
públicos.

Art. 146 - São meios de publicidade as indicações por ‘out doors’, inscrições, letreiros,
tabuletas, dísticos, emblemas, programas, quadros, legendas, painéis, placas, faixas,
anúncios e mostruários, luminosos ou não, feitos por qualquer modo, processo ou engenho,
suspensos, distribuídos, afixados ou pintados em paredes, muros, tapumes, calçadas,
fachadas, estruturas portantes metálicas ou não.

Art. 149 - Ressalvado o disposto na legislação eleitoral, a propaganda em locais públicos
em veículos dotados de amplificadores de voz, alto-falantes e similares depende de prévia
licença e pagamento da taxa, e só será permitida para fins filantrópicos, humanitários ou
de interesse público.

§ 1º - A proibição contida neste artigo só se aplica na área compreendida no seguinte
perímetro: ‘começa na Avenida Cipriano Del Fávero, esquina da Rua Cruzeiro dos
Peixotos, desce pela avenida até a Rua Vigário Dantas, segue por esta até a Rua
Bernardino Fonseca; desta, segue pela Rua Johen Carneiro até a Rua Tenente Virmondes,
onde segue por esta, à esquerda, até a avenida Rio Branco, Seguindo por ela até a Avenida
João Naves de Ávila; vira-se à esquerda e seguindo por ela até a Rua Cruzeiro dos
Peixotos e, por esta, seguindo até a Avenida Cipriano Del Fávero, onde teve início esta
descrição’.

§ 2º - A vedação contida no artigo aplica-se, também, total ou parcialmente às vias
públicas de tráfego intenso, segundo especificação feita pela Coordenadoria de Trânsito e
Transporte, para garantir a fluidez do tráfego e em locais onde a propagação de som seja
inconveniente, tais como, escolas, hospitais, repartições públicas e outras a serem
definidas pela Secretaria Municipal de Habitação e Meio Ambiente.

Art. 150 - É permitida a colocação de propagandas indicativas e atividades desenvolvidas
no local, nas seguintes condições:

III - dispostos perpendicularmente ou com inclinação sobre as fachadas do edifício ou
parâmetro de muros situados no alinhamento dos logradouros, não fiquem instalados em
altura inferior a 2,50m do passeio quando instalados no pavimento térreo sob marquise,
nem possuam balanço que exceda a 1,50m quando aplicado acima do primeiro pavimento;

VI - à frente de lojas ou sobrelojas sobre os passeios dos logradouros públicos, sem
marquise, em altura não inferior a 2,50m, não devendo o balanço exceder a 1,20m.

Art. 153 - É vedada a colocação de meios de publicidade:

I - sobre as marquises avançando sobre o espaço aéreo da pista de rolamento das vias;

II - quando excederem a dois meios de publicidade para o mesmo estabelecimento, em seu
local de funcionamento;

III - quando prejudicarem:

a) as fachadas de edificações; b) aspectos de paisagem urbana; c)a visualização de
edificações de uso público, bem como de edificações consideradas patrimônio
arquitetônico, artístico ou cultural do município, qualquer que seja o ponto tomado como
referência; d) panoramas naturais;

IV - nas praças e rotatórias;

V - nos muros, muralhas e grades externas de parques, jardins públicos, terminais de
embarque e desembarque de passageiros, bem como nos balaústres das pontes e
pontilhões, placas de sinalização de trânsito e outros equipamento urbanos;

VI - em arborização, posteamento público, abrigos instalados nos pontos de táxis ou de
passageiros de coletivos urbanos;

VII - nas calçadas, meios-fios, leitos de ruas, áreas de circulação das praças públicas e em
quaisquer obras públicas;
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VIII - em qualquer parte de cemitérios, templos religiosos, estabelecimentos de ensino,
bibliotecas, hospitais, casas de saúde, maternidades, sanatórios e edifícios públicos;

IX - nos bancos dos logradouros públicos;

X - quando prejudicarem a passagem de pedestres e a visibilidade dos veículos;

XI - quando obstruírem ou reduzirem o vão das portas, janelas e respectivas bandeiras;

XII - quando, pela sua natureza, provoquem aglomerações prejudiciais ao trânsito;

XIV - que contenham incorreções de linguagem.

Art. 154 - São proibidos os anúncios:

II - confeccionados para serem distribuídos de modo avulso à população, que possam se
transformar em fonte de lixo e detritos sobre os logradouros públicos;

V - em faixas que atravessam a via pública, salvo licenças especial da Secretaria
Municipal de Serviços Urbanos;

VI - em placas colocadas sobre os passeios públicos.

Art. 155 - Para os anúncios luminosos serão observadas as seguintes condições:

I - serem colocados a uma altura mínima de 2,50m do nível do passeio;

II - funcionarem até as 22 horas.

Art. 156 - a toda e qualquer entidade que fizer uso de faixas e painéis afixados em locais
públicos, cumpre a obrigação de remover tais objetos até 72 horas após o encerramento
dos atos a que aludiram.

Art. 159 - A instalação de ‘out doors’, placas e painéis não diretamente relacionados com
o local onde funciona a atividade, deverá:

II - preservar uma distância mínima de outros desses meios de publicidade, de 50 metros
ao longo da via pública;

III - não prejudicar a sinalização de trânsito existente;

IV - preservar as dimensões padrão de 9,00m x 3,00m para placas pintadas em estruturas
de madeira, dentro do perímetro urbano, exceto painéis especiais luminosos.

Art. 163 - Os dispositivos de publicidade deverão ser conservados em boas condições,
renovados ou consertados sempre que tais providências sejam necessárias ao bom aspecto
e segurança dos mesmos.

Art. 164 - Havendo a destruição total ou parcial do equipamento em razão do mau tempo,
sinistros ou praticada por terceiros, ficam os seus proprietários obrigados a reconstituir o
estrago ou retirar o material no prazo de 72 horas após o ocorrido.

Art. 166 - Na infração dos artigos deste Capítulo será imposta uma multa de três a trinta
vezes a UFPU - Unidade Fiscal Padrão de Uberlândia -, impondo-se a multa em dobro na
reincidência, seguindo-se a interdição, cassação de licença e proibição de transacionar
com as repartições municipais, conforme o caso.”

No entanto, apesar dessa regulamentação, as atividades econômicas exercidas no centro

da cidade de Uberlândia, na busca intensiva e incessante de atrair consumidores,

produzem o acúmulo de publicidade que ocupa espaços destinados aos usuários das vias

(FIGURA 52), principalmente aos pedestres, acabando por diminuir sua capacidade de

atenção e de circulação e, com isto, contribuindo para que muitos deles evitem circular

por este ambiente, procurando outras áreas da cidade.
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FIGURA 52 - Obstáculos - placas de propaganda, equipamentos urbanos, escada e ciclista / Uberlândia.
Foto: FERREIRA, W.R., 1999.

A área central possui diversas e variadas formas de publicidade expostas, tais como:

totem, faixas, luminosos, letreiros, out-doors grandes e pequenos, painéis, placas e

cartazes. Avaliando em campo essa condição, BERTOLUCCI (1995:25) observou que:

“...a maioria das publicidades veiculadas apresentam algum tipo de irregularidade, não
obedecendo às determinações impostas pelo Código de Posturas de 1988, sendo que em
conjunto com os equipamentos urbanos e a sinalização obrigatória, que compõem a área,
acabam por favorecer a poluição visual, pois impedem que as informações, tanto da
sinalização obrigatória e dos equipamentos urbanos, quanto da publicidade, sejam
recebidas de forma ordenada, ocasionando um desconforto na circulação da população a
qual é destinada.”

Nos estudos realizados pela autora, em 1995, foram encontrados na área central - assim

considerada dentro dos limites entre Av. João Pinheiro e Av. Cesário Alvim e entre a

Praça Clarimundo Carneiro e Praça do Fórum - um total de 550 estabelecimentos e

1.654 tipos diferentes de publicidade veiculados, apresentando assim uma média de três

tipos de publicidade por estabelecimento, sendo que a quantidade permitida no Código

de Posturas é de no máximo duas por estabelecimento. Isto significa que, para cada três

tipos de publicidade veiculados, um é ilegal, ou seja, 33,3 % do total.
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O acúmulo de publicidade, muitas em mal estado de conservação, juntamente com a

distribuição desordenada de bancas de camelôs e vendedores ambulantes que obstruem

intensamente as calçadas, a má conservação das fachadas do comércio local, a

exposição de mercadorias de lojas nos passeios, lixeiras mal dimensionadas e

distribuição inadequada de equipamentos urbanos fazem do espaço da área central um

local onde os níveis de poluição visual são alarmantes (FIGURAS 53, 54 e 55).

FIGURA 53 - Poluição visual na av. João Pinheiro em Uberlândia.
Foto: FERREIRA, W.R., 2000.

FIGURA 54 - Poluição visual na av. Floriano Peixoto em Uberlândia.
Foto: FERREIRA, W.R., 2000.
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FIGURA 55 - Poluição visual na av. Floriano Peixoto em Uberlândia.
Foto: FERREIRA, W.R., 2000.

E para contribuir com essa situação, ao longo das principais vias dessa área a ausência

de arborização é fato, estando esta presente nas praças e em alguns poucos trechos de

via, deixando a cargo das marquises das lojas o sombreamento aos pedestres.

4.1.2 - POLUIÇÃO SONORA

O ruído é uma perturbação ambiental que vem-se configurando em uma das principais

agressões à qualidade e à vida humana nas cidades, em razão de causar problemas

fisiológicos e psicológicos ao ser humano.

O transporte automotor se apresenta como uma das principais fontes de poluição sonora,

o que em parte se deve à falta de planejamento, monitoramento e controle das condições

de emissão de ruídos desses veículos.

Há também, nesse caso, uma ausência de monitoramento e controle ambiental em

relação à poluição sonora nas vias de nossas cidades, principalmente nas regiões

centrais, onde coexistem diversos agentes causadores de índices elevados de decibéis,

não suportáveis aos ouvidos humanos.

“Es importante considerar el número de decíbeles y su persistência en el tiempo, ya que
por ser intermitentes pueden afectar Ia salud de los habitantes, especialmente porque son
ruidos repentinos o inesperados que producen cambios notables en el cuerpo, debido a que
aujnentan Ia presíón sanguínea, aceleran los latidos del corazón, producen contraecíones
musculares, detíenen el flujo de saliva y jugos gástricos todos estos cambíos llegan a
desaparecer a medida que Ia persona se acostumbre a altos níveles de ruido, sin embargo
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ocurren cambios psícológícos tales como: estado de tensión, irritabilidad, depresiones,
insomnio, temor, etc., que son más difícil de superar.” (CHAVARRIA ; VARGAS; RIVERA,
1996:s/p).

A poluição sonora, atualmente, é tratada como uma contaminação atmosférica através

da energia (mecânica ou acústica). Tem reflexos em todo o organismo e não apenas no

aparelho auditivo. Barulhos ou ruídos intensos e permanentes podem causar vários

distúrbios, alterando significativamente o humor e a capacidade de concentração nas

ações humanas. Provoca interferências no metabolismo de todo o organismo, com risco

de distúrbios cardiovasculares, inclusive tornando a perda auditiva induzida pelo ruído

irreversível. Entre os efeitos nocivos do ruído constante, SOARES et al (2000)

destacam:

− efeitos psicológicos: perda de concentração, perda dos reflexos, irritação permanente,

impotência sexual, etc.;

− efeitos fisiológicos: perda auditiva até a surdez permanente, dores de cabeça, fadiga,

loucura, gastrite, distúrbios hormonais, alergias, etc.

E ainda afirmam que novas fontes de poluição sonora surgem a cada dia nas cidades,

como são os casos de carros de som, que fazem comerciais de lojas e eventos,

mensagens ao vivo, engarrafamentos e com eles o som de buzinas, aviões que

sobrevoam as cidades dia e noite, e outras.

SOUTO (1991) evidencia que o ouvido humano é muito sensível, podendo perceber

vibrações mecânicas dentro de uma faixa de aproximadamente 20 a 20.000 Hz.

Portanto, quando um certo indivíduo permanece por muito tempo exposto a sons de alta

intensidade, com o passar do tempo poderá perder gradualmente a sensibilidade do

ouvido, além da perda normal que o ser humano apresenta no decorrer dos anos. Essa

perda torna-se mais acentuada se a pessoa ficar exposta durante longos períodos a

intensidades superiores a 70 decibéis (A). Além de perda gradual da audição, o ser

humano exposto a sons de alta intensidade também poderá ter problemas tais como

irritabilidade, incômodo, exaustão física, distúrbios psíquicos, perturbações cardíacas e

circulatórias.

Os efeitos do ruído na audição podem ser subdivididos em três categorias:
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1. alteração temporária no limiar auditivo: traz como conseqüência dificuldades na

comunicação falada em um ambiente ruidoso, ruídos na cabeça ou zumbidos nos

ouvidos após várias horas de exposição;

2. alteração permanente no limiar auditivo: suas conseqüências são efeitos de fala

abafada, alterações na qualidade de outros sons após várias horas de exposição ao

ruído;

3. trauma acústico: é restrito aos efeitos de exposições únicas ou relativamente

pequenas a níveis sonoros muitos altos (por ex. uma explosão), que causam danos

irreversíveis ao ouvido humano, podendo causar o rompimento dos tímpanos.

Em Uberlândia, devido ao intenso tráfego de veículos, ao grande número de lojas que

utilizam propaganda sonora, ao grande número de construções prediais no alinhamento

das ruas, à grande concentração de prédios e à falta de espaço livre para permitir a

rarefação e a dispersão das ondas sonoras, a área central caracteriza-se como o principal

foco de poluição sonora.

O município possui a Lei 3.567 de 05/06/87, que estabelece os níveis máximos de ruído

em db (decibéis), conforme especificado abaixo:

− período diurno (07:00 às 19:00 hs) = 70 db;

− período vespertino (19:00 às 22:00 hs) = 60 db;

− período noturno (22:00 às 07:00 hs) = 50 db.

Em dezembro de 1990, SOUTO (1991) realizou medições na área central (Praça Tubal

Vilela) e obteve os seguintes resultados:

− período diurno = 85 db;

− período vespertino = 85 db;

− período noturno = 89 db.

Essa situação demonstra que os níveis sonoros, medidos em períodos diferenciados,

estão todos acima dos níveis máximos estabelecidos pela referida lei, tendo essa região

um elevado nível de ruídos.
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Em entrevista realizada com a população pela mesma autora, constatou-se que os

maiores causadores de poluição sonora são: ônibus, motos e carros. As principais

conseqüências apontadas pelos trabalhadores, consumidores e moradores da área foram:

nervosismo, stress, dor de cabeça, fadiga e insatisfação generalizada com o espaço

público das ruas na área central.

Conclui-se que os principais causadores dos altos índices nos níveis de ruído são os

veículos motorizados, devido ao elevado número que circula nessa região.

É importante observar que esse estudo foi realizado em 1990 e que atualmente houve

um aumento de concentração de serviços, de verticalização, de imóveis, do número de

veículos (consequentemente aumento do nível de congestionamento), do número de

“camelôs” e concentração de pessoas, ressaltando-se que não ocorreu nenhuma

intervenção para que essa situação se revertesse. Até o momento, não existem

instrumentos de monitoração e adequação dos ruídos na cidade, para que os índices

estabelecidos por lei sejam rigorosamente cumpridos.

“Os decibilímetros que medem a poluição sonora na cidade não monitoram aquilo que os
técnicos chamam de ‘ruído de fundo’, a zoeira indefinida que a população urbana escuta
diariamente, sem perceber. Mas, apesar do tráfego intenso de algumas de suas avenidas,
Uberlândia... ainda não tem um programa de monitoramento sonoro. Com um total de
cinco fiscais, a secretaria de Meio Ambiente atende apenas às reclamações dos moradores
que moram ao lado de bares e boites. Ainda assim, somente nos dias úteis. Nos feriados e
finais de semana, a prefeitura dá folga à fiscalização.” (GAZETA MERCANTIL, 29.8.1999:
15).

A população urbana do município cresceu em ritmo acelerado, acompanhada de um

aumento ainda maior da frota de veículos. Assim, pode-se afirmar que o volume de

veículos na área central aumentou consideravelmente entre o período em que se realizou

a pesquisa de SOUTO (1991) e o ano de 2001. Acredita-se que os níveis de ruído

intensificaram-se, aumentando consideravelmente os problemas causados pela poluição

sonora, evidenciando a necessidade urgente em se implementar uma ação eficaz para

solucionar essa questão.
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4.1.3 - POLUIÇÃO DO AR

Os veículos, hoje, são considerados os maiores causadores de poluição atmosférica nas

grandes e médias cidades do mundo. Estas sofrem um crescente envenenamento pelo

ozônio troposférico, metais pesados e outros poluentes atmosféricos.

Os combustíveis não queimados ou parcialmente queimados e emitidos pelos veículos

motorizados são chamados hidrocarbonetos (HC) ou compostos orgânicos voláteis

(COVs). Alguns COVs, como o benzeno, são cancerígenos e outros causam sonolência,

irritação nos olhos, nariz e garganta, dores de cabeça, diminuição da função pulmonar e

tosse.

De acordo com KISHINAMI (1994), as partículas emitidas pelos escapamentos dos

carros, resultantes da queima incompleta de combustíveis e que podem ser reconhecidos

como uma fuligem muito fina e preta penetram profundamente nos pulmões quando

aspirados, agravando as doenças respiratórias, como bronquite e asma. Mas o seu

aspecto mais preocupante é que carregam agentes cancerígenos, particularmente

hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (HAPs). Os veículos são os principais

emissores de dióxido de carbono (CO2), compostos orgânicos voláteis (COVs), óxidos

de nitrogênio (NOx) e monóxido de carbono (CO), contribuindo também

significativamente para a emissão de clorofluorcarbonados (CFCs).

A emissão da fuligem preta é feita diretamente na região respirável da atmosfera,

atingindo a população antes de haver possibilidade de uma boa dispersão.

Esta fumaça/fuligem tem a cor preta (FIGURA 56), quando a combustão do motor é

incompleta, denunciando falhas na manutenção de veículos, podendo ser causada por:

filtro de ar sujo, baixa pressão de superalimentação, vazamento no coletor de admissão

de ar, excesso de injeção de combustível, coletor de escapamento sujo, elevada

contrapressão dos gases, bomba injetora defeituosa, avaria dos bicos injetores,

ajustagem incorreta do ponto de início de injeção (as válvulas não fecham por

completo), antecâmara com defeito e ajustagem incorreta do regulador.

“Um carro emite um coquetel de mais de 1.000 poluentes, afetando pessoas e meio
ambiente nas áreas urbanas, antes de chegar às áreas rurais e países vizinhos. (...) Uma
complexa mistura de metais pesados é jogada na atmosfera pelos veículos. Esta mistura
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inclui Níquel, Cromo, Cádmio, Arsênico, Manganês e Berílio. Alguns deles, como o
Arsênico, Mercúrio, Cádmio e Chumbo são extremamente tóxicos mesmo em baixas
concentrações.” (KISHINAMI, 1994: 54).

FIGURA 56 - Poluição do ar: emissão de fuligem preta por ônibus.
Fonte: FOLHA DE SÃO PAULO, 18.09.2000.

Em algumas cidades da Europa, como Zurique, na Suíça, diminuiu-se o tempo de

trânsito dos bondes, ao mesmo tempo que diminuiu a quantidade de carros em

circulação na cidade, enquanto Amsterdã continua a incentivar as bicicletas como meio

de transporte. Porém, o transporte contribui com 75% de todo o monóxido de carbono

(CO), 40% dos hidrocarbonetos (HC) e 48% dos óxidos de nitrogênio (NOx).

Na Região Metropolitana de São Paulo, o número de dias com concentração inadequada

de poluentes emitidos por veículos já alcança 10% do total. O usuário de automóvel

polui cerca de 28 vezes mais do que o usuário de transporte público. Enquanto um

automóvel despeja 25 gramas de carbono por Km, equivalente a 18g por passageiro

transportado, o usuário de ônibus despeja apenas 0,6 gramas.

Essa situação acarreta riscos enormes de saúde para a população como um todo. No

entanto, autoridades públicas insistem em projetos de lazer e práticas esportivas

equivocados, como aconteceu em São Paulo, no Governo do Prefeito Celso Pitta, no

segundo semestre de 2000, ilustrado em reportagem do Jornal Folha de São Paulo:

“O último projeto de lazer da Prefeitura de São Paulo já começou criando polêmica. A
idéia de construir pistas para cooper na cidade encontra restrições entre profissionais de
saúde e especialistas em educação física. A razão: grande parte delas funcionará nas ruas
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e avenidas de grande movimento ou próximo a elas. (...) A poluição nesses locais não é
saudável ao esporte e afeta o rendimento físico. (...) O gás carbônico emitido pelos carros
impede o transporte de oxigênio pelo sangue, dificultando a respiração. A oxigenação
deficiente pode causar desde mal-estar até tonturas. (...) O prefeito Celso Pitta (PTN),
inaugurou ontem uma pista no canteiro central da avenida Vereador Abel Ferreira (zona
leste de São Paulo). Cerca de 100 mil carros passam diariamente pelo local. (...) A
próxima pista a entrar em funcionamento fica na praça Zaphira Vieira Leite, no km 15 da
rodovia Raposo Tavares (zona sudoeste), por onde passa diariamente uma média de 50 mil
veículos...” (VIVEIROS, 17.10.2000: C-5).

A prática de esportes aeróbicos, como a corrida ou mesmo uma caminhada numa via

com alto índice de emissão de poluentes acarreta, entre outras conseqüências, a

diminuição da resistência do organismo - o que torna a pessoa mais sujeita a doenças

como gripe -, o maior risco de contrair infecções respiratórias e a maior propensão a

ataques cardíacos e arritmias entre pessoas com problemas do coração.

A qualidade do ar nas áreas centrais de diversas cidades apresenta altas concentrações

de monóxido de carbono (CO), ozônio (O3), dióxido de enxofre (SO2), óxidos de

nitrogênio, aldeídos, material particulado e diversos outros poluentes. Os QUADROS

20 e 21 apresentam os principais poluentes e seus efeitos sobre a saúde do ser humano.

QUADRO 20 - Principais poluentes e seus efeitos sobre a saúde

Dióxido de Enxofre Agrava as doenças respiratórias, produz irritação no aparelho respiratório,
podendo causar danos às paredes dos alvéolos pulmonares. Aumenta a
possibilidade de doenças cardiovasculares.

Monóxido de Carbono Interfere na capacidade do sangue de oxigenar os tecidos. Prejudica a
percepção, a acuidade visual, a atividade mental e retarda os reflexos.

Óxidos de Nitrogênio Podem aumentar a suscetibilidade a infecções viróticas. Irrita as vias
respiratórias e os pulmões, podendo causar bronquites e enfisemas

Ozônio Causa irritação nos olhos e nas membranas do aparelho respiratório. Causa
tosse, sufocação e prejudica a ação dos pulmões. Reduz a capacidade
pulmonar. Reduz a resistência a resfriados e à pneumonia. Pode agravar
doenças crônicas do coração, asma, bronquite e enfisema.

Material particulado Dependendo da composição elementar pode afetar os sistemas circulatório,
nervoso e renal. Alguns elementos são cancerígenos e outros acumulam-se nos
ossos e nos tecidos.

Fonte: adaptado de ARTAXO, 1991: 30.
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QUADRO 21 - Los efectos sobre la salud humana de los contaminantes del aire

CONTAMINANTE EFECTOS
Monoxido de carbono-CO Disminuye la percepción sensorial y los reflejos,puede causar pérdida

de conocimiento y muerte.Afecta al desarrollo fetal y a los tejidos de
los niños.

Óxidos de nitrógeno-NOX Irrita pulmones e induce a edemas,bronquitis o neumonías.
Hidrocarburos Irritación en los ojos, tos, mareo y efectos cancerígenos
Plomo Afecta los sist.circulatorio,reproductivo, nervioso y urinario
Monoxido de azufre Exacerba el asma.bronquitis;disminución en la función pulmonar
Partículas Mortalidad infantil;irrita las mucosas y provoca enfermedades

respiratorias.
Sustancias tóxicas Cáncer, problemas reproductivos y malformaciones congénitas.

Fonte: MUFARREGE e SÁNCHEZ, 1996: s/p.

Em estudo publicado por CUSTODIO (1996:s/p), este considerou os seguintes

poluentes e seus efeitos na saúde, provocados pela alta concentração de contaminação

atmosférica:

“Monóxido de Carbono CO

Al ser inhalado, el monóxido de carbono interfiere con el transporte de oxigeno a los
tejidos porque la hemoglobina tiene una afinidad 200 veces  mayor por el monóxido que
por el oxigeno. De esta manera, el CO reacciona con la hemoglobina formando
carboxihemoglobina, lo que limita la distribución de oxigeno al cuerpo. A niveles altos de
CO en el aire se deterioran la percepción visual, la destreza manual y la habilidad para
aprender.

Las personas con afecciones del corazón y circulatorias, con enfermedades pulmonares
crónicas, así como los ancianos e infantes, y las personas jóvenes con tipos de
hemoglobinas anormales son personas sensibles a la contaminación por CO.

Bióxido de Azufre

El bióxido de azufre es un irritante respiratorio muy soluble, por lo que la mayor parte de
lo que se inhala se absorbe en la nariz y en las vías respiratorias superiores, siendo muy
escasa la cantidad que llega a los pulmones. En una atmósfera contaminada por partículas
suspendidas, el bióxido de azufre puede ser transportado por estas hasta los tejidos de los
pulmones.

Óxidos de Nitrógeno

Estudios de salud ocupacional han demostrado que el bióxido de nitrógeno puede ser fatal
a concentraciones elevadas. A niveles de concentración media, puede irritar los pulmones,
causar bronquitis y neumonía, y disminuir la resistencia a infecciones respiratorias como
la influenza.

Ozono

Altas concentraciones de ozono pueden provocar cambios transitorios medibles en la
función pulmonar y afectación de las vías respiratorias en personas sanas que realizan
ejercicio y actividades recreativas en exteriores. Los efectos del ozono son potenciados por
la presencia de otras variables ambientales.

Hidrocarburos
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La importancia de los hidrocarburos, estriba en su contribución a la formación del ozono y
por los tanto, a sus efectos. Además, ciertos hidrocarburos cíclicos aromáticos presentes
en la gasolina de alto octano, como el benceno, resultan particularmente tóxicos.

Partículas Suspendidas Totales

La contaminación por partículas puede causar el deterioro de la función respiratoria en el
corto plazo. En el largo plazo puede contribuir al enfermedades crónicas. Las partículas
finas conocidas como PM10 son nocivas porque pueden afectar directamente a los
pulmones. Entre los grupos más sensibles a los efectos de las partículas finas respirables
están las personas con influenza, enfermedades crónicas respiratorias, los niños y los
ancianos.”

ARTAXO (1991) diz que uma fração significativa da poluição do ar nas regiões centrais

das grandes capitais é causada por emissão de gases e partículas emitidas por veículo. O

monóxido de carbono emitido por todos os veículos, os aldeídos emitidos por veículos

que utilizam álcool como combustível e as partículas emitidas por ônibus e caminhões a

diesel, em conjunto com a alta concentração populacional no meio urbano, trazem

conseqüências importantes à qualidade do ar. As inversões térmicas, que são um

fenômeno meteorológico que diminui a capacidade da atmosfera de dispersar os

poluentes, agravam o quadro de poluição do ar, especialmente no inverno. É importante

compreender que, apesar de sua complexidade, a poluição do ar nos espaços urbanos é

um problema solucionável. Será necessária uma abordagem abrangente que focalize a

prevenção da poluição em vez do controle da poluição do ar. Embora esta estratégia

venha a exigir investimentos, o retorno, em termos de melhoria da saúde e das

condições ambientais, será plenamente compensador.

No que diz respeito ao planejamento ambiental, deve-se buscar a alteração do perfil de

transporte urbano, objetivando controlar a poluição atmosférica com a priorização do

transporte público coletivo, em detrimento do individual.

Segundo BID/PNUD (1990), 81 milhões de habitantes vivem em zonas urbanas em que

o ar está constantemente contaminado. Isto tem sido um importante fator que contribui

para 2,3 milhões de casos de doenças respiratórias crônicas entre crianças, 105 milhões

de casos de bronquite crônica entre idosos e quase 65 milhões de dias de trabalho

perdidos como resultado de enfermidades respiratórias associadas.

“El informe de Evaluación y Modernización del Programa Hoy no Circula para la Zona
Metropolitana de la Ciudad de México muestra una estimación de la contribuición de los
vehículos automotores a la contaminación atmosférica. De acuerdo a estos datos el 95%
del monóxido de carbono, el 22% del bióxido de azufre, el 35% de las partículas
suspendidas de origen antropogénico y más de un 65% de los precursores del ozono
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provenían en 1989 de la flota vehicular en circulación. Actualmente se estima que más del
60% de la contaminación atmosférica proviene de los automóviles privados los cuales
transportan solamente el 15% de la población.” (CUSTODIO, 1996: s/p).

Em relação às alternativas adotadas em algumas grandes cidades, como São Paulo e

Cidade do México, para diminuir a poluição atmosférica, tem-se a medida de rodízio, ou

não circulação de determinado grupo de automóveis, por final de número de placa em

determinados dias da semana. É uma medida sem custo, aceitável pela população,

porém acaba não causando uma diminuição efetiva dos índices de contaminação, se

aplicado por longo prazo. Pelo contrário, seus efeitos podem tornar-se negativos na

economia, no trânsito e em relação à poluição.

“En la ciudad de México la medida surgió como una contingencia provisoria y se tornó
una aplicación permanente. Lo mismo ocurrió en Santiago de Chile, donde la medida se
aplica durante nueve meses del año. Este es justamente el peligro: la permanencia de la
medida por tiempo indeterminado. En Santiago de Chile, la medida es por lo menos más
lógica al permitir que los vehículos con catalizadores circulen todos los días, lo que no
ocurre en la Ciudad de México. (...) En la Ciudad de México, la medida fue aplicada por la
primera vez en fines de 1989 como una medida temporal (la medida iba a ser aplicada
solamente por el periodo de tres meses) para permitir la aplicación de mediadas más
efectivas, pero en marzo de 1990 ya se decidió por la permanencia del programa. La
creencia es que las personas van a utilizar el transporte público en los días que no se
permite la circulación de su automóvil. El problema está en que la calidad de los
transportes públicos es tan mala que no es un modo de transporte atractivo para las
personas que disponen de otra alternativa de locomoción. Además, la cultura del poder
hace el automóvil un medio de enseñar status, de dividir las clases sociales y difícilmente
las personas aceptan abandonar sus autos y hacer uso del transporte colectivo.”
(CUSTODIO, 1996: s/p).

Com essa rigidez na implantação do sistema de rodízio, as pessoas sempre buscam

novas alternativas, como a compra de um veículo extra, que tende a piorar os problemas

de poluição atmosférica, muito em função do aumento de veículos velhos em

circulação. A opção de aquisição de um veículo extra geralmente se processa de duas

maneiras: 1- a compra de um automóvel usado e velho; 2- não se desfazer do veículo

antigo na compra de um automóvel novo.

Somente com investimentos pesados no transporte público coletivo se poderá oferecer

uma alternativa adequada e eficiente ao uso do veículo particular como meio de

transporte. Em Hong Kong, somente 3% das viagens com destino ao trabalho são

realizadas em automóvel privado, 34% em Estocolmo e 16% em Tóquio. No entanto,

em São Paulo, quase 50% das viagens são realizadas por automóveis.



240

“Uno de los temas más discutidos en la actualidad es justamente la administración de la
demanda. Siempre se pone argumentos en cuanto a la libertad de locomoción de las
personas. La libertad de locomoción de las personas es indiscutible, pero siempre hay
reglas para esto, o sea, siempre hay un precio por la elección del modo de viaje. Es
justamente esta política de precios que debe ser definida y aplicada al tránsito de los
vehículos. (...) Esto se justifica por la limitación de espacio para la circulación de
vehículos y ocurre que casi todo este espacio es ocupado por automóviles particulares.
Esto tiene un costo social muy alto que nadie cobra y por lo tanto nadie paga.”
(CUSTODIO, 1996: s/p).

O autor ainda afirma que a única solução para minimizar o problema da contaminação

causada por veículos automotores é a aplicação de um conjunto de medidas dentro de

um contexto técnico-político de médio e longo prazo. Os recursos devem ser obtidos

daqueles que causam os custos sociais do congestionamento e da poluição, que são os

usuários de automóveis particulares e as políticas e o gerenciamento dos recursos devem

ser democraticamente estabelecidos, com acesso aos custos por parte da sociedade

organizada, inclusive readequando as leis para poder aplicar sanções fortes ao mau uso

destes recursos.

Em reportagem veiculada pela FOLHA DE SÃO PAULO (18.9.2000:C-3), a

endocrinologista Joya Emilie Menezes Correia, do Departamento de Medicina

Preventiva da Faculdade de Medicina da USP (Universidade de São Paulo), realizou

uma pesquisa sobre saúde infantil e poluentes atmosféricos, onde acompanhou a vida de

102 alunos da escola municipal João Carlos Borges (zona sudoeste de São Paulo), entre

maio e dezembro de 1997.

Apenas nos seis meses pesquisados (julho não foi incluído), as crianças perderam em

média 0,8% da sua capacidade de respirar. Nos dias mais críticos de poluição aumentam

as internações (entre 5% e 9% a mais) de crianças com pneumonia e rinites alérgicas.

O estudo, que será publicado pelo Journal of Epidemiology and Community Health, do

Reino Unido, mostra que a poluição em São Paulo é mais fatal para idosos. Nos dias

mais poluídos, o número de mortes por causas cardiovasculares em pessoas com mais

de 65 anos aumenta 4%. O crescimento é de 6% nas mortes por problemas respiratórios.

O trabalho comparou dados diários de taxas de poluentes com mais de 150 mil registros

de causas de óbitos em São Paulo entre 1991 e 1993. Entre os paulistanos com mais de

65 anos foi encontrada uma relação direta entre o aumento do número de mortes e o
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crescimento dos índices de partículas inaláveis e dióxido de enxofre; embora não seja

estatisticamente significante, a variação da taxa de poluentes tem um peso maior entre

as mortes dos idosos mais ricos.

Em Uberlândia, a área central, em função do tráfego elevado de veículos motorizados,

começa a apresentar problemas de poluição do ar, afetando, sobremaneira, as pessoas

que se deslocam por essa região em busca de serviços aí localizados.

De acordo com BRAP (1996-b), para se estabelecerem formas de análises no que diz

respeito à poluição do ar por veículos automotores, deve-se levar em consideração a

condição de como são transportados os usuários e as condições dos veículos de uso

público e privado, considerando fatores de tecnologias utilizadas no projeto de

fabricação de motores, qualidade inadequada do combustível, aplicação incorreta do

motor ao uso, manutenção deficiente e regime de operação de sobrecarga, e até a

fiscalização insatisfatória por parte do Poder Público.

Na única pesquisa de campo realizada na cidade, em junho de 1990, pela Secretaria

Municipal de Trânsito e Transportes-SETTRAN, verificou-se que em média 80,3% dos

veículos transgridem a Legislação Federal, uma vez que a Resolução do Conselho

Nacional de Trânsito-CONTRAN permite a emissão de fumaça com teor negro de 40%,

equivalente ao padrão 02 (dois) da Escala Ringelman (BRAP, 1996-a).

Quanto à Legislação Municipal (Decreto n.º 3567 de 05/06/87), que proíbe a emissão de

fumaça dos veículos a Diesel a partir do padrão 02 (dois) da Escala Ringelmann por

mais de cinco segundos consecutivos, em média 98,3% dos ônibus pesquisados estavam

com o grau de emissão acima deste limite, se considerarmos que, pelo menos em um

ponto do trajeto, a aceleração do veículo excede os cinco segundos permitidos.

Desta forma, pode-se constatar que os níveis de fumaça tóxica emitida pelos veículos

motorizados na área central de Uberlândia são preocupantes. A quantidade de veículos

públicos e privados que transitam indiscriminadamente todos os dias pela área central é

muito grande, principalmente nos horários de pico, tendo-se assim uma real necessidade

de um controle sistemático do tráfego e das condições dos veículos.
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No próximo capítulo, que finaliza o estudo, procurou-se realizar uma avaliação do

planejamento urbano no Brasil, abordando as experiências de intervenções realizadas no

espaço público das ruas nas áreas centrais de diversas cidades na tentativa de apresentar

possibilidades de readequações, aproveitamento e destinação desse espaço, como

resultado das análises realizadas nos capítulos anteriores e experiências e propostas de

estudos diversos entendidas aqui, como adequadas para melhorar as condições

apresentadas atualmente.


