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Apresentação

A Defensoria Pública do Estado do Amazonas e a 
Prefeitura de Manaus apresentam a cartilha “VAMOS JOGAR 
LIMPO – Meio ambiente saudável é da nossa conta!”, uma 
iniciativa voltada à educação ambiental e ao combate à 
incidência de crimes ambientais na área urbana de Manaus. 
Foi elaborada a partir de registros da Defensoria Pública 
Especializada em Meio Ambiente e Questões Agrárias e da 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, 
abrangendo três das maiores ocorrências criminais na 
cidade: poluição sonora, descarte inadequado de lixo 
doméstico e corte e poda irregular de árvores.

EXPEDIENTE
Texto 
Cristiane Mota – Jornalista da Diretoria de Comunicação da DPE-AM
Júlio Pedrosa - Jornalista da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 
Sustentabilidade
Consultoria
Monique Cruz – Defensora Pública da Defensoria Especializada em Meio 
Ambiente e Questões Agrárias da DPE-AM 
Ana Paula Simões - Assessora Jurídica da Secretaria Municipal de Meio Ambiente 
e Sustentabilidade 
Projeto Gráfico e Produção 
Gabriel Ranciaro – Estagiário de Design da Diretoria de Comunicação da DPE-AM
Tiragem
5.000 exemplares
1ª Edição – Junho de 2017
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O QUE É 
POLUIÇÃO SONORA?

É toda a emissão de som que, direta ou indiretamente, 
seja ofensiva ou nociva à saúde, à segurança e ao bem-
estar público. É ainda todo ruído que cause ou possa 
causar perturbações ao sossego público ou produzir efeitos 
psicológicos ou fisiológicos negativos aos seres humanos.

MAIORES FONTES 
DE POLUIÇÃO 

1. Bares, restaurantes, lanchonetes e similares
2. Casas de show e similares
3. Templos religiosos
4. Propaganda volante, voz comunitária e voz publicitária
5. Eventos diversos (bandas de carnaval, aniversários de 

bairros, festas juninas)
6. Residências que utilizam som mecânico com decibéis 

acima do permitido
7. Qualquer outra atividade ou empreendimento que 

produz ruído que cause perturbação do sossego público 
ou utilize e/ou degrade recursos ambientais naturais.

EFEITOS DA POLUIÇÃO 
SONORA À SAÚDE

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), 
10% da população mundial está exposta a níveis de pressão 
sonora que potencialmente podem causar:

•	 Perda auditiva temporária ou irreversível
•	 Perturbação e desconforto
•	 Irritação
•	 Insônia
•	 Estresse
•	 Prejuízo cognitivo (principalmente em crianças)
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NÍVEIS DE RUÍDOS 
PERMITIDOS POR LEI
 

Os limites toleráveis estão definidos pela Resolução 
do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) n° 
01/1990, que é baseada nas normas brasileiras NBR 10.151 
(que define níveis confortáveis para a comunidade em 
áreas habitadas) e NBR 10.152 (que define níveis de ruído 
para o conforto acústico). As normas subsidiam o Código 
Ambiental do Município de Manaus (Lei n° 605/2001).

VALORES MÁXIMOS DE 
DECIBÉIS (dB) PERMITIDOS 
EM AMBIENTES EXTERNOS

Fonte: NBR 10.151

TIPOS DE ÁREAS Diurno Noturno

Área de sítios e fazendas 40 dB 35 dB

Área estritamente residencial urbana 
ou de hospitais ou escolas

50 dB

50 dB

45 dB

Área mista, predominantemente 
residencial 55 dB

55 dB

55 dB

Área mista, com vocação comercial 
e administrativa 60 dB

Área mista, com vocação recreacional 65 dB

Área predominantemente industrial 70 dB 60 dB

TIPO DE PAPEL Capa Miolo

Papel Reciclado Eco 
Millenium 150g/m2 75g/m2

Papel Couchê Brilho 150g/m2

75g/m2

--- ---

Papel Branco Offset --- ---

Fonte: NBR 10.151

Valor
Quantidade

Capa
Quantidade

Miolo

Pacote
500 folhas

Pacote
250 folhas

Pacote
250 folhas

R$ 139,00
(Ambos)

R$ 155,00

R$ 132,00

RYMO DA AMAZÔNIA
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PENALIDADES CONTRA 
A POLUIÇÃO SONORA

Artigo 42 da Lei de Contravenções Penais 
(Lei n° 3.688/1941)

Pertubar 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 tema guarda;
Pena: prisão simples, de 15 dias a três meses, ou multa.
 

Artigos 129 e 137 do Código Ambiental do Município de 
Manaus (Lei n° 605/2001)

Advertência, multa, apreensão de equipamentos, 
interdição temporária, cassação de alvará ou licenças.

Infração grave passível de multa de 51 a 250 Unidades 
Fiscais do Município - UFMs.

 
Artigo 54 da Lei de Crimes Ambientais 
(Lei n° 9605/1998)

Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que 
resultem ou possam resultar em danos a saúde humana, ou 
que provoquem a mortandade de animais ou a destruição 
significativa da flora:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.
§ 1 . Se o crime é culposo:
Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa.
 

Artigo 60 da Lei de Crimes Ambientais 
(Lei n° 9605/1998)

A falta de licenciamento ambiental de uso de 
equipamento sonoro para estabelecimentos é crime.

Pena – um a seis meses de detenção ou multa, ou ambas 
as penas cumulativamente.

DICAS PARA REDUZIR 
A POLUIÇÃO SONORA

•	 Respeitar os níveis máximos de som nos períodos 
diurno e noturno.

•	 Promover o isolamento acústico de ambientes ruidosos.
•	 Não colocar autofalantes em áreas externas.
•	 Colocar caixa de som com saída voltada para dentro do 

ambiente.

ONDE DENUNCIAR A 
POLUIÇÃO SONORA

Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 
Sustentabilidade – Semmas
•	 Rua Rubídio, n° 288 (antiga rua Santa Isabel), bairro 

Vila da Prata, zona oeste de Manaus
•	 www.semmas.manaus.am.gov.br
•	 Disk-Denúncia Semmas - 0800-0922000

A Semmas não fiscaliza ruídos provocados por: animais, 
trânsito e aqueles produzidos por residências, por não se 
tratar de direitos difusos.  Nesses casos, recomenda-se 
acionar a Polícia Militar pelo 190, a Delegacia Especializada 
em Meio Ambiente e o Ministério Público do Estado.
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O QUE É LIXO DOMÉSTICO

O lixo doméstico, domiciliar ou residencial é todo 
resíduo gerado diariamente pelas pessoas em suas moradias. 
Pode ser composto de material orgânico, como restos 
de alimentos e bebidas e papeis molhados. E material 
inorgânico, como papeis secos, plásticos, isopor, vidros, 
metais ferrosos e não ferrosos.

DANOS À SAÚDE 
CAUSADOS PELO LIXO

O acúmulo de lixo descartado de forma inadequada pode 
atrair moscas, mosquitos, ratos e baratas transmissores de 
doenças como:
•	 Verminoses
•	 Difteria
•	 Febre tifoide
•	 Dengue, zika e chikungunha
•	 Leishmaniose
•	 Lepstopirose
•	 Hantavirose
•	 Peste bubônica
•	 Doenças gastrointestinais
 
Fonte: Ministério da Saúde
 

DANOS AO MEIO AMBIENTE   
CAUSADOS PELO LIXO
 
•	 Lixo descartado em igarapés e rios polui e compromete 

a disponibilidade de água para o consumo humano.
•	 Descarte de lixo em encostas provoca deslizamentos.
•	 Pontos viciados de descarte de lixo (lixeiras viciadas) 

causam mau cheiro, poluição visual e provocam 
entupimento de bueiros, resultado em alagações.

•	 O chorume, líquido oriundo da decomposição do lixo, 
polui as águas subterrâneas e contamina solos.

•	 Solo e águas contaminadas prejudicam a flora, causando 
danos à paisagem urbana e à fauna, afetando a saúde 
de animais.
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PENALIDADES NO 
DESCARTE INADEQUADO 
DE LIXO DOMÉSTICO

Artigo 54 da Lei de Crimes Ambientais 
(Lei n° 9605/1998)

Lançamento de resíduos sólidos, líquidos ou gasosos, 
ou detritos, óleos ou substancias oleosas, em desacordo 
com as exigências estabelecidas em leis ou regulamentos.

Pena - reclusão, de um a cinco anos.

Artigo 37 do Código de Posturas do Município de Manaus 
(Lei Complementar n° 05/2014)

Varrer ou fazer limpeza de objetos do interior das 
edificações, terrenos ou veículos para logradouros públicos, 
além de atirar resíduos, detritos, embalagens, líquidos e 
pontas de cigarro em espaços públicos.

Penalidades - Notificação, com prazo de regularização 
que, se não cumprido, resulta em auto de infração e multa.

ONDE DENUNCIAR

Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 
Sustentabilidade – Semmas
•	 Rua Rubídio, n° 288 (antiga rua Santa Isabel), bairro 

Vila da Prata, zona oeste de Manaus
•	 www.semmas.manaus.am.gov.br
•	 Disk-Denúncia Semmas - 0800-0922000
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DICAS PARA MELHOR 
DESCARTE E REDUÇÃO 
DO LIXO DOMÉSTICO
 

No descarte:
•	 Acondicionar o lixo em sacos plásticos fechados e 

sem furos, em recipientes com tampa, e só colocar na 
calçada no dia da coleta.

•	 Construir um porta-lixo para colocar as embalagens 
contendo o lixo, evitando que cães e gatos espalhem.

•	 Não queimar lixo para evitar poluir o ambiente e afetar 
a saúde das  pessoas.

•	 Não descartar lixo em terrenos baldios, canteiros e 
praças.

•	 Pilhas, lâmpadas e produtos veterinários devem ser 
descartados em sacos separados.

•	 Separar  material reciclável para coleta seletiva. 

Na redução do lixo doméstico:
•	 Diminuir o consumo de supérfluos.
•	 Planejar e consumir somente o necessário.
•	 Evitar excesso de embalagens e consumo de descartáveis.
•	 Reaproveitar embalagens de vidro, plástico e metais.

PONTOS DE ENTREGA 
VOLUNTÁRIA DE
MATERIAIS RECICLÁVEIS

Em Manaus, há quatro pontos de entrega voluntária de 
lixo reciclável, que funcionam de segunda à sexta-feira, das 
8h às 11h e das 13h às 17h, e aos sábados, das 8h às 12h. 

Praça do Dom Pedro 
Avenida Pedro Teixeira, s/n, ao lado da Praça de Alimentação. 
Conjunto Dom Pedro, bairro Dom Pedro I, zona centro-oeste.

Parque dos Bilhares
Avenida Djalma Batista, s/n, Chapada, zona centro-sul.

Parque Lagoa do Japiim
Avenida Rodrigo Otávio, s/n, bairro Japiim, zona sul de 
Manaus.

Parque do Mindu
Avenida Perimetral, s/n, bairro Parque Dez, zona centro-sul 
de Manaus.

Foto: Divulgação Semulsp
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COLETA SELETIVA

É a coleta diferenciada de resíduos que foram 
previamente separados segundo a sua constituição ou 
composição. Ou seja, resíduos com características similares 
são selecionados pelo gerador (cidadão, empresa ou 
instituição) e disponibilizados para a coleta separadamente.

Resíduos recicláveis secos
•	 Metais (latas de alumínio e de aço, molduras de quadros, 

esquadrias etc.)
•	 Papel (aparas, folhas, jornais, revistas, caixas etc.)
•	 Papelão
•	 Tetrapak
•	 Plásticos (potes, garrafas, baldes, brinquedos, sacos 

etc.)
•	 Vidros (garrafas, copos, frascos etc)

Resíduos orgânicos
Restos de alimentos e resíduos de jardim (folhas secas e 

podas). São resíduos que, quando separados devidamente, 
podem ser reciclados e transformados em adubo.

Resíduos não recicláveis
•	 Papel higiênico
•	 Papeis e guardanapos engordurados
•	 Papeis metalizados, parafinados ou plastificados
•	 Fotografias
•	 Papel toalha
•	 Fraldas
•	 Absorventes
•	 Cotonetes
•	 Clipes e grampos
•	 Esponjas de aço
•	 Latas de tinta
•	 Pilha
•	 Cabos de panela
•	 Isopor
•	 Tomadas
•	 Acrílicos
•	 Espelhos
•	 Cristal
•	 Ampolas de medicamentos
•	 Cerâmicas e louças
•	 Lâmpadas
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Foto: Alex Pazuello
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PODA E CORTE DE ÁRVORES

A poda na arborização urbana visa: 
•	 Conferir à arvore uma forma adequada durante o seu 

desenvolvimento.
•	 Eliminar ramos mortos, danificados, doente ou 

praguejados.
•	 Remover partes da árvore que colocam em risco a 

segurança das pessoas.
•	 Remover partes de árvores que interferem ou causam 

danos, incontornáveis, às edificações ou equipamentos 
urbanos.

O corte na arborização urbana é permitido quando:
•	 O estado fitossanitário da árvore justificar.
•	 A árvore apresentar risco de queda ou à segurança 

das edificações públicas ou privadas, não havendo 
alternativa de solução. 

•	 A árvore for obstáculo incontornável à circulação de 
pessoas ou veículos.

•	 Impossibilitar o desenvolvimento de outras árvores 
vizinhas. 

•	 Se tratar de espécie invasora e tóxica.
•	 Na implantação de empreendimentos, quando não 

houver solução técnica para manutenção, implicando 
no transplante ou reposição.
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DANOS CAUSADOS 
PELA PODA E CORTE 
IRREGULAR DE ÁRVORES

Na poda:
•	 Reduz a vida útil
•	 Provoca risco de acidentes
•	 Pode matar a árvore
•	 Prejudica a arborização urbana, afetando a qualidade 

de vida

No corte:
•	 Aumenta o passivo ambiental
•	 Aumenta a temperatura e piora as condições climáti-

cas
•	 Prejudica a paisagem urbana
•	 Prejudica a fauna, ao deixar de ser fonte de abrigo e 

alimento de animais e pássaros

PENALIDADES PARA 
A PODA E CORTE 
IRREGULARES

Artigo 49 da Lei de Crimes Ambientais 
(Lei n° 9.605/1998)

Destruir, danificar, lesar ou maltratar, por qualquer 
modo ou meio, plantas de ornamentação de logradouros 
públicos ou propriedade alheia.

Pena – um a seis meses ou multa.

Artigos 137 e 138 do Código Ambiental de Manaus 
(Lei n°605/2001)

Destruir ou danificar árvores da arborização urbana ou 
não consideradas de preservação permanente.

Penalidades - Infração grave e muito grave, sujeito à 
notificação e multa.

Destruir ou danificar árvores de áreas de preservação 
permanente e unidade de conservação.

Penalidades - Infração gravíssima, sujeito à notificação e 

multa.PODA E CORTE DE ÁRVORE
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PODA E CORTE DE ÁRVORE 
REQUEREM AUTORIZAÇÃO 
DO MUNICÍPIO

Poda
•	Podar	ramos	de	árvores	de	pequeno,	médio	e	grande	

porte, situadas em áreas públicas, deve ter autorização da 
Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Sustentabilidade 
(Semmas).

•	Em	áreas	particulares,	a	poda	deve	ser	autorizada	pela	
Semmas quando se tratar de árvores frutíferas e florestais.

•	A	poda	de	 raízes	deve	 ser	 feita	 com	a	presença	de	
técnicos da Semmas ou profissionais habilitados.

•	A	limpeza	dos	restos	vegetais	cabe	ao	executor,	que	
deverá descartá-los em Aterro Municipal ou área indicada 
no Plano Diretor de Resíduos Sólidos.

Corte
•	 O	 corte	 de	 árvore	 em	 logradouros,	 vias	 públicas	 e	

áreas protegidas requer autorização da Semmas.
•	Em	áreas	privadas,	o	corte	é	de	responsabilidade	do	

proprietário, após autorização da Semmas.
•	Para	corte	de	mais	de	dez	árvores,	em	área	privada,	é	

necessário licenciamento junto à Semmas.
•	O	corte	de	espécies	da	arborização	pública	deve	ser	

feito por servidores da Prefeitura Municipal, concessionárias 
contratadas pelo Município, Corpo de Bombeiros ou Defesa 
Civil.

•	 Detectado	 o	 dano	 ambiental	 proveniente	 do	 corte	
inadequado de árvores, aplicar-se-á medida compensatória.

ONDE DENUNCIAR PODA 
E CORTE IRREGULAR

Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 
Sustentabilidade – Semmas

•	Rua	Rubídio,	n°	288	(antiga	rua	Santa	Isabel),	bairro	
Vila da Prata, zona oeste de Manaus

•	www.semmas.manaus.am.gov.br
•	Disk-Denúncia	Semmas	-	0800-0922000
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BENEFÍCIOS DA 
PRESERVAÇÃO DA 
ARBORIZAÇÃO URBANA

A participação da população na manutenção e cuidados 
com as árvores da cidade contribui para melhorar a qualidade 
de vida. Veja oito razões para plantar uma árvore:

Fornecem sombra
Bom para o descanso e lazer

Podem produzir frutos
Alimento para pessoas e animais

Deixam a paisagem mais bonita
Lindas flores enfeitam o cotidiano

Abrigam a fauna
São lar para animais e pássaros

Retiram gás carbônico da atmosfera
Ajudam a retirar a poluição do ar que 

respiramos 

Reduzem a temperatura
Ajudam a proteger as pessoas da 

radiação solar direta

Reduzem a poluição sonora
Formam uma parede que evita a propagação 

de ruídos

São garantia de futuro
Plantar uma árvore hoje garante que as próximas 

gerações sobrevivam
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O QUE É A 
DEFENSORIA PÚBLICA 
DO ESTADO?

É uma instituição permanente prevista na Constituição 
Federal, cuja atribuição é oferecer assistência jurídica, 
integral e gratuita, e orientação sobre direitos ao cidadão 
carente.

QUEM PODE UTILIZAR 
OS SERVIÇOS DA DEFENSORIA 
PÚBLICA EM QUESTÕES 
RELACIONADAS AO 
MEIO AMBIENTE?

Pessoas que não têm condições financeiras de arcar 
por serviços jurídicos e assim o declararem e, igualmente, 
grupos sociais vulneráveis em situações de violação de 
direitos.

COMO A DEFENSORIA
PÚBLICA ATUA NA TUTELA 
DO MEIO AMBIENTE?

A Defensoria Pública, além de atuar extrajudicialmente 
na resolução de conflitos ambientais, tutela esse direito, 
judicialmente, pelo manuseio de demandas individuais ou 
coletivas, a depender do caso concreto.

A DEFENSORIA PÚBLICA 
PODE DEFENDER A 
PESSOA ACUSADA DE 
CRIME AMBIENTAL?

Sim. O fato de a Defensoria Pública estar legitimada 
a tutelar a proteção do meio ambiente não influencia 
em sua função essencial de prestar orientação jurídica e 
promover os direitos humanos e a defesa, em todos os 
graus, judicial e extrajudicial, de forma integral e gratuita, 
aos necessitados.

Defensoria Pública do Estado do Amazonas
•	Rua	Maceió,	307	-	Nossa	Senhora	das	Graças	|	Manaus	-	AM
•	www.defensoria.am.def.br
•	Disk-Defensoria	-	129
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DEFENSORIA CONSCIENTE

Projeto da Defensoria Pública do Amazonas, o 
“Defensoria Consciente” realiza ações ambientais e sociais 
para promover a conscientização sobre direitos humanos, 
cidadania e o ordenamento jurídico.

ÁREA SOCIAL

•	 Coleta de livros, calçados e roupas.
•	 Doação de livros para o projeto Remissão de Pena pela 

Leitura.
•	 Doação de livros, calçados e roupas para instituições 

sociais.
•	 Doação de roupas para assistidos que participam de au-

diências de custódia.    

ÁREA AMBIENTAL

•	 Coleta seletiva nas 21 unidades da Defensoria Pública.
•	 Doação dos resíduos coletados a associações de cata-

dores.
•	 Palestras e oficinas de educação ambiental para réus em 

crimes ambientais.

A DEFENSORIA 
PÚBLICA cuida de 

pessoas com direitos, 
dentre os quais 

o de viver em um 
MEIO AMBIENTE 
EQUILIBRADO!
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ARBORIZA MANAUS

O programa “Arboriza Manaus” faz parte da política ambi-
ental da Prefeitura Municipal de Manaus voltada à arbor-
ização urbana, visando embelezar a paisagem da cidade e 
melhorar a qualidade de vida dos seus habitantes.

ARBORIZAÇÃO

•	 Plantio de mudas de espécies nativas e exóticas em 
áreas públicas.

•	 Meta anual de plantio de 10 mil mudas em pelo menos 
60 logradouros públicos.

•	 Manutenção com serviços de irrigação, adubação com-
plementar e capinação.

•	 Produção de mudas no Viveiro Municipal.

Foto: Arlesson Sicsú

ENVOLVIMENTO DA 
POPULAÇÃO

•	 Envolvimento de movimentos sociais de defesa da ar-
borização urbana.

•	 Ações de educação ambiental para comunidades do en-
torno das áreas arborizadas.

•	 Viveiro de Mudas.
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Foto: Alex Pazuello
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DEFENSORIA PÚBLICA DO 
ESTADO DO AMAZONAS

Rafael Vinheiro Monteiro Barbosa
Defensor Público Geral 
 
Antonio Cavalcante de Albuquerque Junior
Subdefensor Público Geral 
 
Leonardo Cunha e Silva Aguiar
Corregedor Geral 
 
Marco Aurélio Martins de Souza
Subcorregedor Geral 
 
Luiz Maurício Oliveira Bastos
Subcorregedor Geral 

Monique Rodrigues da Cruz
Coordenadora do projeto Defensoria Consciente
 
Cristiane Mota

Diretora de Comunicação

PREFEITURA DE MANAUS

Arthur Virgilio do Carmo Ribeiro Neto
Prefeito de Manaus
 
Marcos Sérgio Rotta
Vice-prefeito de Manaus
 
Antônio Nelson de Oliveira Júnior
Secretário municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade
 
Marcos dos Santos Carmo
Secretário Municipal de Comunicação
 
Aldenira Queiroz
Subsecretária municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade
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