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RESUMO

O tema do artigo aborda os aspectos relacionados à poluição sonora e os enfrentamentos realizados pelos órgãos de segurança pública na cidade 
de Belém, capital do Estado do Pará. A discussão tem um ponto de partida que é a questão ambiental através da Lei n° 9.795/99 que instituiu a 
Política Nacional de Educação Ambiental. De acordo com o que preceitua essa lei, cabe ao Poder Público, in casu, ao Governo do Estado do Pará, 
iniciar um processo de educação ambiental que envolva as instituições educacionais em geral, os órgãos do Sistema Nacional de Meio Ambiente –
SISNAMA, os meios de comunicação de massa, as empresas privadas, as entidades de classe, e, finalmente, a sociedade em geral – e tudo isto 
com vistas à resolução do problema da poluição ambiental local. O objetivo do trabalho foi de analisar a questão da poluição sonora na cidade de 
Belém e os enfrentamentos realizados pelo Estado do Pará sobre a perspectiva legal. Os específicos: i) proceder levantamento de campo nos 
diversos órgãos integrantes do Sistema  de Segurança Pública do Estado competentes para a questão da poluição  sonora; ii) mapear os bairros da 
cidade de Belém que mais geram poluição sonora trazendo à lume as prováveis causas geradoras dessa poluição; iii) Verificar em que medida as 
estratégias implementadas pelos órgãos do Sistema de Segurança Pública se traduzem ou podem ser traduzidas em políticas públicas de educação 
ambiental. O problema de pesquisa – sua respectiva inquietação foi esta: de que forma o Estado do Pará realiza os enfrentamento no que diz 
respeito à poluição sonora realizada na cidade de Belém. A metodologia utilizada contemplou a análise de documentos – e devido a isto foi uma 
pesquisa documental de tipo quantitativa.   Os resultados mostram que os registros de ocorrências de poluição sonora nos bairros do município 
de Belém e seus Distritos no período de 2014, 2015 e 2016 teve as incidências absolutas de 400, 254 e 126, respectivamente. O que se pode 
notar, de início, então, é que as incidências em 2016 foram reduzidas a mais de 2/3 – o que pode ser denotado como consequência direta das 
intervenções do Estado nos respectivos locais. Por ordem, o estudo identificou que os bairros de ocorrências de poluição sonora foram no triênio 
citado: Pedreira (56), Marambaia (53), Tapanã (45), Marco (43), Sacramenta (38), Guamá (37), Jurunas (35), Castanheira (33), Parque Verde (27), 
Telégrafo sem fio (26) e Terra Firme (26). O que se pode notar, nesta análise, é que dos 11 (onze) bairros citados acima apenas dois – Pedreira e 
Marco – não são bairros periféricos. Desta diminuição, todavia, de 400 incidências em 2014 para 126 em 2016 deve ser ressaltado tanto o caráter 
de controle do Estado via intervenção de delegacia do meio ambiente (DEMA) quanto de trabalho do mesmo poder público com associações de 
bairro e outros projetos sociais. Na entrevista realizada com a Secretaria de Segurança Pública o que se notou foi que a melhor estratégia de 
enfrentamento para que esse índices diminuíssem foi a proximidade com a comunidade via a construção de alternativas para jovens e adultos em 
espaços sociais. Não se deve esquecer, todavia, que paralelo a esses resultados, os locais de poluição sonora foram deslocados para outros 
espaços.
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