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PROJETO DE LEI N°
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lnstitui o controle da poluigao sonora integrado
ao planejamento urban em Belo Horizonte.

Art. 1° - Fica instituido no Municipio de Belo Horizonte o controle da poluigao
sonora integrado ao planejamento urbano.
Art. 2° - Sao diretrizes para o controle da poluigao sonora:
r•
I- a integragao entre o planejamento e o ordenamento urbanos e a gestao
acustica da cidade;
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II - o equilibrio entre a diversidade de usos do solo e de atividades e o 4›:
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conforto acustico;
III - o controle continuo dos niveis de poluigao sonora, visando A
preservagao do meio ambiente, da saLide, do sossego e do bem-estar publicos;
IV - a promogao do conforto acirstico na cidade por meio de agOes do poder
publico municipal, em parceria corn a sociedade civil e em articulagao corn o
planejamento metropolitano;
V - a efetiva participagao da populagao na gestao acustica da cidade.
Art. 3° - Para os fins desta lei, consideram-se:

I — Poluigao sonora: a alteragao adversa das caracteristicas do meio
ambiente acusada por emissao de ruido, som e vibragao que, direta ou
indiretamente, seja ofensiva ou nociva A saude fisica e mental, A seguranga e ao
bem-estar dos meios antropico, biOtico ou fisico, ou transgrida as disposigOes
fixadas em lei;
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II — Mapa acOstico: ferramenta de planejamento para gestao acustica e
controle da poluigao sonora constituida pela representagao grafica da distribuigao
espacial nos niveis de pressao sonora, em determinada escala territorial, elaborada
a partir de medigoes diretas ou de programas computacionais de predigao acustica;

Ill - Pressao sonora: diferenga instantanea entre a pressao produzida por
uma onda sonora e a pressao barometrica, em urn dado ponto do espago, na
ausencia de som.
Art. 4° - 0 Poder Executivo elaborara piano de agao para controle da
poluigao sonora, a partir da realizagao de diagnOsticos e da elaboragao de mapa
acustico da cidade, corn os objetivos seguintes:
I - identificar a distribuigao espacial do ruido e a diversidade de fontes
emissoras;
II - identificar areas prioritarias para redugao de ruidos e para preservagao
de niveis sonoros adequados;
III - fixar metas e prazos para redugao das emissaes acima dos limites
estabelecidos pelas normas pertinentes;
IV - melhorar o desempenho das medidas mitigadoras relativas as atividades
potencialmente geradoras de sons, ruidos e vibragOes;
V - melhorar a analise da poluigao acustica nos processos de licenciamento
ambiental e urbanistico;
VI - subsidiar o estabelecimento de padrOes de qualidade e de programas de
avaliagao e monitoramento ambiental da poluigao sonora;
VII - estimular o use de materials construtivos e de novas tecnologias
voltados a mitigagao da poluigao sonora;
VIII - buscar a minimizagao do ruido no gerenciamento da mobilidade,
considerando-se a influencia do volume do trafego, dos modais de transporte, do
tipo de pavimentagao das vias, entre outros elementos, para a atenuagao das
emisseies de ruido;
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IX - orientar a formulacao de parametros urbanisticos, considerando-se a
influencia do desenho urbano, do volume edificado, do sistema de espacos livres e
de areas verdes, da maiha viaria, da presenca de barreiras actisticas, entre outros
elementos, para o conforto acustico;
X - oferecer subsidios para o aprimoramento da legislacao ambiental e
urbanistica voltados ao controle da poluicao sonora;
XI - realizar campanhas educativas sobre a poluicao sonora;
XII - orientar a adocao de acOes e politicas pirblicas para a melhoria do
conforto actistico.
Art. 5° - Os diagnosticos, o mapa actistico e o respectivo piano de ace() de
que trata o art. 3° serao elaborados e publicados no prazo de 4 (quatro) anos,
contado da vigencia desta lei, e deverao constituir conteirdo de referencia das
conferencias municipais de politica urbana.
Art. 6° - 0 Poder Executivo podera incentivar a adocao de adequaceies
acusticas atraves de subsidios, beneficios fiscais ou descontos no pagamento de
potencial construtivo adicional proveniente dos instrumentos de politica urbana em
vigor.
Art. 7° - 0 Poder Executivo regulamentara a presente lei em ate 90 (noventa)
dias contados de sua vigencia, considerando-se, quanto a elaboracao do mapa
acirstico, os seguintes criterios:
I — Possibilidade de elaboracao por etapas e por regiees administrativas do
municipio;
II — Devereo ser consideradas prioritarias as areas corn major fluxo de
trafego, corn major incidencia de reclamacao de poluicao sonora e corn major
diversidade de usos do solo e de atividades conforme os dados oficiais do municipio;
Art. 8° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicacao.
Belo Horizonte, 12 de agosto de 2016.
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Justificativa

Sao muitos os desafios para lidar corn a poluicao sonora no contexto urbano
atual, em que as grandes capitals sofrem corn as consequencias do transit° cada
vez mais intenso, do adensamento crescente, dos conflitos de usos e atividades,
bem como das praticas e normas insuficientes a efetiva protecao do meio ambiente,
da sakle e do bem-estar da populacao.
A Organizacao Mundial de SaCide (OMS) classifica, na Europa, a poluicao
sonora como a segunda major causa de doencas, que levam a reducao da
expectativa de vida das pessoas que vivem em grandes cidades, perdendo somente
para a poluicao do ar, que esta em primeiro lugar.
Diversos estudos cientificos ja comprovaram os prejuizos ao bem-estar
fisico, mental e social que a exposicao ao ruido ambiental pode acarretar, entre eles
os distUrbios do sono e os problemas cognitivos, incluindo o aumento da
irritabilidade, sendo que as perturbagoes constantes nesse sentido podem estimular
a violencia urbana.
A emissao de ruldos, sons e vibracOes nao deve ultrapassar os niveis
fixados em lei. No entanto, a gestao do ruido na cidade requer uma visao mais
ampla, integrada e participativa, considerando-se, no escopo deste projeto de lei, a
influencia do pianejamento e do ordenamento urbanos no conforto acustico.
Os diagnOsticos e o mapeamento sobre a situacao sonora de Belo Horizonte
poderao constituir importantes ferramentas a disposicao do poder public° e da
sociedade, nao so para a elaboracao de urn piano de noes consistente, mas
tambem para o enriquecimento das discussOes sobre a poluicao sonora, ampliando
as possibilidades de solucao dos problemas existentes.

