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Especialistas da CETESB aprovam
procedimento para Avaliação de Níveis de
Ruídos em Sistemas Lineares de Transporte

Imprima esta página

 Trabalho, inédito no Brasil, foi desenvolvido pela
Câmara Ambiental da Indústria da Construção

 

 Os diretores da Companhia de Tecnologia de Saneamento
Ambiental – CETESB aprovaram, no último dia 19 de maio,
em reunião de diretoria, o “Procedimento para Avaliação de
Níveis de Ruído em Sistemas Lineares de Transporte”, cujos
objetivos são padronizar as formas de avaliação dos níveis
de ruídos, fixando as condições exigíveis gerados por
empreendimentos potencialmente críticos como, rodovias,
sistemas viários municipais e intermunicipais e ferrovias
urbanas ou não.

O procedimento, pioneiro no Brasil, avaliará também as
áreas residenciais habitadas paralelas ao sistema viário,
com ocupação regular e demais receptores representativos
do impacto sonoro como hospitais, unidades de serviços de
saúde, unidades educacionais e outros.

O trabalho foi desenvolvido pelo Sub-grupo de ruídos,
ligado ao Grupo de Trabalho de Rodovias, da Câmara
Ambiental da Indústria da Construção, que tem como
membros as equipes técnicas da CETESB, da Companhia de
Concessões Rodoviárias – CCR, e da Associação Brasileira
de Concessionárias de Rodovias - ABCR.

Conforme a secretária executiva da Câmara Ambiental da
Indústria da Construção, Maria Heloisa P. Lima de
Assumpção, da CETESB, com o novo procedimento a
expectativa é que as construções passíveis de
licenciamentos deverão ter suas licenças agilizadas, bem
como a melhoria dos dados provenientes de medições de
ruído. “O procedimento contribuirá ainda nas avaliações
periódicas e rotineiras da CETESB e disciplinará o trabalho
de consultores e de prestadores de serviços de medições”,
afirmou.

O procedimento foi desenvolvido com base no
conhecimento prático dos técnicos envolvidos e, também,
em literatura internacional factível com a nossa realidade e
aplicável tanto para a concessão da Licença de Operação
quanto para os monitoramentos periódicos requeridos no
licenciamento.

Para Zoraide de Souza Senden Carnicel, gerente da Divisão
de Coordenação de Câmaras Ambientais da CETESB, este
trabalho é um avanço, que irá subsidiar as ações de
licenciamento e fiscalização e dará continuidade aos
trabalhos do sub-grupo de ruídos, com a definição dos
valores limites de níveis de ruído, que será um
complemento fundamental para a regulamentação do
controle do impacto sonoro de rodovias.

Hoje, a Câmara Ambiental da Indústria da Construção da
CETESB é composta por seis Grupos de Trabalho: de

Barreira acústica

Outro tipo de barreira acústica
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Rodovias, de Saneamento em parcelamento do solo, de
Vegetação e de parcelamento do solo, de Resíduos da
Construção, de Avaliação de áreas contaminadas e de
Sustentabilidade.
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