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AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES ACÚSTICAS 

(DEC.-LEI Nº9/2007) 
 

MAPAS DE RUÍDO 
 

MEMÓRIA DESCRITIVA 
 
 

Nos termos das disposições regulamentares em matéria de poluição sonora, a elaboração ou alteração dos 
planos de ordenamento do território deve ser enquadrada por informação acústica que caracterize o 
ambiente sonoro dos locais, visando a definição de soluções de organização do tecido urbano que evitem 
ou minimizem a ocorrência de situações de incomodidade das populações por ruído. 
 
 
 

1. INTRODUÇÃO E OBJECTIVOS 

 

O presente trabalho consiste na adaptação dos mapas de ruído integrados no Plano de Pormenor 

da Avenida José Malhoa, em Lisboa, elaborados em Novembro de 2006 nos termos da 

regulamentação então em vigor (Decreto Lei n.º 292/2000), à nova lei do ruído (Decreto Lei n.º 

9/2007 – Regulamento Geral do Ruído), e seguindo as “Directrizes para elaboração de mapas de 

ruído” publicadas pela Agência Portuguesa do Ambiente (Junho 2008). 

 

De acordo com o novo Regulamento Geral do Ruído, os planos municipais de ordenamento do 

território devem assegurar a qualidade do ambiente sonoro, promovendo a distribuição 

adequada dos usos do território, tendo em consideração as fontes de ruído existentes e previstas. 

 

O diploma citado estabelece também que as câmaras municipais devem promover a 

elaboração de mapas de ruído para apoiar a elaboração, alteração e revisão dos planos de 

ordenamento do território, de modo a adequar/articular as propostas de desenvolvimento urbano 

com as condicionantes de utilização do solo decorrentes do ruído ambiente. 

 

As disposições acima referidas visam avaliar o cumprimento das exigências regulamentares 

aplicáveis às utilizações existentes ou previstas em matéria de exposição ao ruído, assegurando o 

bem-estar e a qualidade de vida das populações, permitindo ainda, em caso de necessidade, a 

definição de medidas preventivas ou minimizadoras dessa exposição. 
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Assim, no âmbito da elaboração do Plano de Pormenor da Avenida José Malhoa, importa analisar 

o ambiente acústico nas áreas de interesse, de forma a avaliar a sua aptidão urbanística e a 

possibilidade de obtenção de condições acústicas adequadas às utilizações existentes e 

previstas, e ainda permitir a definição de medidas preventivas ou minimizadoras da exposição das 

populações ao ruído. 

 

A presente Memória Descritiva integra a apresentação e explicitação dos mapas de ruído para 

área em estudo, permitindo a apreciação global do ambiente acústico exterior futuro (ano 2010), 

tendo em conta a criação de novas vias de tráfego e a variação das condições actuais. 
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2. ENQUADRAMENTO LEGAL 

 

A legislação em vigor em matéria de prevenção e controlo da poluição sonora – Regulamento 

Geral do Ruído (RGR) – aprovada pelo Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro, estabelece o 

seguinte: 

 
Artigo 3.º 

Definições 

(…) 

i) «Indicador de ruído» o parâmetro físico-matemático para a descrição do ruído ambiente que tenha uma relação 
com um efeito prejudicial na saúde ou no bem-estar humano; 

j) «Indicador de ruído diurno-entardecer-nocturno (Lden)» o indicador de ruído, expresso em dB(A), associado ao 
incómodo global, dado pela expressão: 

Lden = 10×log 1/24 [13×10Ld/10 + 3×10(Le+5)/10 + 8×10(Ln+10)/10] 

l) «Indicador de ruído diurno (Ld)» o nível sonoro médio de longa duração, conforme definido na Norma NP 1730-
1:1996, ou na versão actualizada correspondente, determinado durante uma série de períodos diurnos representativos 
de um ano; 

m) «Indicador de ruído do entardecer (Le)» o nível sonoro médio de longa duração, conforme definido na Norma NP 
1730-1:1996, ou na versão actualizada correspondente, determinado durante uma série de períodos do entardecer 
representativos de um ano; 

n) «Indicador de ruído nocturno (Ln)» o nível sonoro médio de longa duração, conforme definido na Norma NP 1730-
1:1996, ou na versão actualizada correspondente, determinado durante uma série de períodos nocturnos 
representativos de um ano; 

o) «Mapa de ruído» o descritor do ruído ambiente exterior, expresso pelos indicadores Lden e Ln, traçado em 
documento onde se representam as isófonas e as áreas por elas delimitadas às quais corresponde uma determinada 
classe de valores expressos em dB(A); 

p) «Período de referência» o intervalo de tempo a que se refere um indicador de ruído, de modo a abranger as 
actividades humanas típicas, delimitado nos seguintes termos: 
i) Período diurno - das 7 às 20 horas; 
ii) Período do entardecer - das 20 às 23 horas; 
iii) Período nocturno - das 23 às 7 horas; 

q) «Receptor sensível» o edifício habitacional, escolar, hospitalar ou similar ou espaço de lazer, com utilização 
humana; 

(…) 

s) «Ruído ambiente» o ruído global observado numa dada circunstância num determinado instante, devido ao 
conjunto das fontes sonoras que fazem parte da vizinhança próxima ou longínqua do local considerado; 

t) «Ruído particular» o componente do ruído ambiente que pode ser especificamente identificada por meios acústicos 
e atribuída a uma determinada fonte sonora; 

u) «Ruído residual» o ruído ambiente a que se suprimem um ou mais ruídos particulares, para uma situação 
determinada; 

v) «Zona mista» a área definida em plano municipal de ordenamento do território, cuja ocupação seja afecta a outros 
usos, existentes ou previstos, para além dos referidos na definição de zona sensível; 

x) «Zona sensível» a área definida em plano municipal de ordenamento do território como vocacionada para uso 
habitacional, ou para escolas, hospitais ou similares, ou espaços de lazer, existentes ou previstos, podendo conter 
pequenas unidades de comércio e de serviços destinadas a servir a população local, tais como cafés e outros 
estabelecimentos de restauração, papelarias e outros estabelecimentos de comércio tradicional, sem funcionamento 
no período nocturno; 

z) «Zona urbana consolidada» a zona sensível ou mista com ocupação estável em termos de edificação. 
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Artigo 6.º 
Planos Municipais de Ordenamento do Território 

1 - Os planos municipais de ordenamento do território asseguram a qualidade do ambiente sonoro, promovendo a 
distribuição adequada dos usos do território, tendo em consideração as fontes de ruído existentes e previstas. 

2 - Compete aos municípios estabelecer nos planos municipais de ordenamento do território a classificação, a 
delimitação e a disciplina das zonas sensíveis e das zonas mistas. 

3 - A classificação de zonas sensíveis e de zonas mistas é realizada na elaboração de novos planos e implica a revisão 
ou alteração dos planos municipais de ordenamento do território em vigor. 

4 - Os municípios devem acautelar, no âmbito das suas atribuições de ordenamento do território, a ocupação dos 
solos com usos susceptíveis de vir a determinar a classificação da área como zona sensível, verificada a proximidade 
de infra-estruturas de transporte existentes ou programadas. 
 
 

Artigo 7.º 
Mapas de Ruído 

1 - As câmaras municipais elaboram mapas de ruído para apoiar a elaboração, alteração e revisão dos planos 
directores municipais e dos planos de urbanização. 

2 - As câmaras municipais elaboram relatórios sobre recolha de dados acústicos para apoiar a elaboração, alteração 
e revisão dos planos de pormenor, sem prejuízo de poderem elaborar mapas de ruído sempre que tal se justifique. 

3 - Exceptuam-se do disposto nos números anteriores os planos de urbanização e os planos de pormenor referentes a 
zonas exclusivamente industriais. 

4 - A elaboração dos mapas de ruído tem em conta a informação acústica adequada, nomeadamente a obtida por 
técnicas de modelação apropriadas ou por recolha de dados acústicos realizada de acordo com técnicas de 
medição normalizadas. 

5 - Os mapas de ruído são elaborados para os indicadores Lden e Ln reportados a uma altura de 4 m acima do solo. 

(…) 

 
Artigo 8.º 

Planos de Redução de Ruído 

1 – As zonas sensíveis ou mistas com ocupação expostas a ruído ambiente exterior que exceda os valores limite fixados 
no artigo 11.º devem ser objecto de planos municipais de redução de ruído, cuja elaboração é da responsabilidade 
das câmaras municipais. 

2 – Os planos municipais de redução de ruído devem ser executados num prazo máximo de dois anos contados a 
partir da data de entrada em vigor de do presente Regulamento, podendo contemplar o faseamento de medidas, 
considerando prioritárias as referentes a zonas sensíveis ou mistas expostas a ruído ambiente exterior que exceda em 
de 5 dB(A) os valores limite fixados no artigo 11.º. 

3 - Os planos municipais de redução do ruído vinculam as entidades públicas e os particulares, sendo aprovados pela 
assembleia municipal, sob proposta da câmara municipal. 

(…) 

5 - Na elaboração dos planos municipais de redução de ruído, são consultadas as entidades públicas e privadas que 
possam vir a ser indicadas como responsáveis pela execução dos planos municipais de redução de ruído. 
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Artigo 11.º 
Valores limite de exposição 

1 - Em função da classificação de uma zona como mista ou sensível, devem ser respeitados os seguintes valores limite 
de exposição: 

a) As zonas mistas não devem ficar expostas a ruído ambiente exterior superior a 65 dB(A), expresso pelo indicador 
Lden, e superior a 55 dB(A), expresso pelo indicador Ln; 

b) As zonas sensíveis não devem ficar expostas a ruído ambiente exterior superior a 55 dB(A), expresso pelo indicador 
Lden, e superior a 45 dB(A), expresso pelo indicador Ln; 

(…) 

2 - Os receptores sensíveis isolados não integrados em zonas classificadas, por estarem localizados fora dos perímetros 
urbanos, são equiparados, em função dos usos existentes na sua proximidade, a zonas sensíveis ou mistas, para efeitos 
de aplicação dos correspondentes valores limite fixados no presente artigo. 

3 - Até à classificação das zonas sensíveis e mistas a que se referem os n.os 2 e 3 do artigo 6.º, para efeitos de 
verificação do valor limite de exposição, aplicam-se aos receptores sensíveis os valores limite de Lden igual ou inferior 
a 63 dB(A) e Ln igual ou inferior a 53 dB(A). 

4 - Para efeitos de verificação de conformidade dos valores fixados no presente artigo, a avaliação deve ser 
efectuada junto do ou no receptor sensível, por uma das seguintes formas: 

a) Realização de medições acústicas, sendo que os pontos de medição devem, sempre que tecnicamente possível, 
estar afastados, pelo menos, 3,5 m de qualquer estrutura reflectora, à excepção do solo, e situar-se a uma altura de 
3,8 m a 4,2 m acima do solo, quando aplicável, ou de 1,2 m a 1,5 m de altura acima do solo ou do nível de cada piso 
de interesse, nos restantes casos; 

b) Consulta dos mapas de ruído, desde que a situação em verificação seja passível de caracterização através dos 
valores neles representados. 

(…) 

 

Artigo 12.º 
Controlo prévio das operações urbanísticas 

(…) 

6 - É interdito o licenciamento ou a autorização de novos edifícios habitacionais, bem como de novas escolas, 
hospitais ou similares e espaços de lazer enquanto se verifique violação dos valores limite fixados no artigo anterior. 

7 - Exceptuam-se do disposto no número anterior os novos edifícios habitacionais em zonas urbanas consolidadas, 
desde que essa zona: 

a) Seja abrangida por um plano municipal de redução de ruído; ou 

b) Não exceda em mais de 5 dB(A) os valores limite fixados no artigo anterior e que o projecto acústico considere 
valores do índice de isolamento sonoro a sons de condução aérea, normalizado, D2m,n,w, superiores em 3 dB aos 
valores constantes da alínea a) do n.º 1 do artigo 5.º do Regulamento dos Requisitos Acústicos dos Edifícios, aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 129/2002, de 11 de Maio. 
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3. DIRECTRIZES PARA A ELABORAÇÃO DE MAPAS DE RUÍDO E ADAPTAÇÃO À NOVA LEI 

 

O documento “Directrizes para Elaboração de Mapas de Ruído”, publicado pela Agência 

Portuguesa do Ambiente (APA) em Junho de 2008, estabelece os aspectos técnicos a ter em 

conta na elaboração de mapas de ruído, referindo que embora estes mapas possam ser obtidos 

recorrendo a modelos de cálculo matemático ou a medições acústicas, a utilização de modelos 

de cálculo é desejável na perspectiva de harmonização de procedimentos, constituindo a 

ferramenta de excelência na previsão de níveis sonoros, podendo os resultados das medições 

acústicas ser utilizados como complemento à modelação. 

 
De acordo com o documento acima citado devem ser seguidos os métodos de cálculo referidos 

no Anexo II do Dec.-Lei n.º 146/2006, de 31 de Julho, para cálculo de mapas de ruído municipais, 

sendo estes elaborados para os períodos de referência estabelecidos na regulamentação em 

vigor (diurno, entardecer e nocturno), ponderando devidamente as normais variações dos níveis 

sonoros, quer ao longo do dia, quer para períodos de maior duração (por exemplo, variações 

semanais ou sazonais). 

 
No que respeita às fontes ruidosas, o documento da APA estabelece que devem ser consideradas 

individualmente pelo menos as seguintes: 

• Os grandes eixos de circulação rodoviária (Itinerários Principais e Complementares) e todas 

as rodovias com Tráfego Médio Diário Anual (TMDA) superior a 8.000 veículos; 

• Os grandes eixos de circulação ferroviária (rede principal e complementar), o 

metropolitano de superfície e todas as ferrovias com 30.000 ou mais passagens de comboio 

por ano; 

• Os aeroportos e aeródromos; 

• As fontes ruidosas fixas abrangidas por procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental 

e de Prevenção e Controlo Integrado de Poluição. 

 
A representação gráfica da distribuição dos níveis sonoros deve ser feita de acordo com as 

indicações constantes na NP 1730, 1996 – “Acústica: Descrição e medição do ruído ambiente”, e 

a escala não deve ser inferior a 1:25.000 para articulação com Planos Directores Municipais (PDM), 

e a 1:5.000 para articulação com Planos de Urbanização (PU) e Planos de Pormenor (PP). 
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A informação a incluir nos mapas de ruído deverá contemplar, pelo menos: 

• a denominação da área abrangida e toponímia de lugares principais; 

• a identificação dos tipos de fonte sonoras consideradas; 

• os métodos de cálculo adoptados; 

• a escala; 

• o ano a que se reportam os resultados; 

• o indicador de ruído, Lden ou Ln; 

• a legenda para as classes de níveis sonoros (de acordo com a Tabela 1 do referido 
documento). 

 

Cada mapa de ruído deve ser acompanhado de uma memória descritiva, com a explicação das 

condições em que foi elaborado e dos pressupostos considerados. 

 
As referidas Directrizes da APA definem ainda uma metodologia expedita para adaptação dos 

mapas de ruído existentes (elaborados nos termos do agora revogado D.L. 292/2000) ao novo 

Regulamento Geral do Ruído (D.L. 9/2007), nomeadamente aos novos períodos de referência 

(diurno, do entardecer e nocturno) e aos novos indicadores de ruído (Lden e Ln), a partir da 

informação que esteve na base da elaboração dos mapas de ruído reportados aos anteriores 

indicadores (LAeq7-22h e LAeq22-7h). 

 
Esta metodologia considera aceitável que o mapa de ruído relativo ao indicador Ln seja idêntico 

ao mapa relativo ao anterior indicador correspondente ao período nocturno, LAeq22-7h (caso este 

tenha sido calculado para uma altura de 4m), e que o cálculo do mapa relativo ao indicador 

Lden deve integrar as adaptações necessárias relativas à redistribuição dos fluxos de tráfego pelos 

três novos períodos de referência, considerando para o tráfego rodoviário o seguinte: 

• TMH7-20h = TMH7-22h 

• TMH20-23h = (2 x TMH7-22h + 1 x TMH22-7h)/3  

• TMH23-7h = TMH22-7h 

em que TMH representa o tráfego médio horário, em veículos/hora. 

 
Para tráfego ferroviário haverá necessidade de analisar os fluxos de tráfego por cada um dos 

novos períodos de referência. 

 

E para fontes fixas com laboração de 24 horas: 

• Lw 7-20h = Lw 7-22h 

• Lw 20-23h = 10log((2 x 10^(Lw 7-22h)/10 +1 x 10^(Lw 22-7h)/10) / 3) 
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• Lw 23-7h = Lw 22-7h 

 

No âmbito da adaptação acima referida, as Directrizes da APA consideram dispensável a 

realização de novas medições acústicas para validação de resultados.  

 
A metodologia indicada pela APA, acima descrita, foi adoptada na elaboração do presente 

trabalho, tendo também sido efectuados alguns ajustes e correcções considerados adequados 

relativamente aos procedimentos adoptados na elaboração dos mapas de ruído de 2006. 
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4. METODOLOGIA ADOPTADA 

 

Os métodos utilizados para a obtenção de mapas de ruído baseiam-se em modelos de cálculo 

automático (informatizados) que permitem simular a propagação sonora a partir de fontes 

ruidosas. 

 

Estes modelos reproduzem, com o rigor adaptado à escala de trabalho, a orografia do terreno e 

os obstáculos à propagação sonora, normalmente através da digitalização da cartografia da 

zona em análise (curvas de nível, edificações existentes, etc.), e as fontes sonoras com interesse, 

que são objecto de caracterização adequada. 

 

Face à variabilidade dos parâmetros que concorrem para os valores dos níveis sonoros 

apercebidos num determinado local (condições meteorológicas, variações horárias ou sazonais 

dos volumes de tráfego e das velocidades de circulação, estado de conservação das infra-

estruturas viárias, alteração dos regimes de funcionamento de instalações fabris, etc.), que pode 

determinar alterações significativas destes níveis, os mapas de ruído devem traduzir tanto quanto 

possível níveis sonoros médios anuais, correspondentes a condições típicas de 

exploração/funcionamento das fontes ruidosas. 

 

No presente trabalho de elaboração dos mapas de ruído a integrar no P.P da Avenida José 

Malhoa, à nova lei do ruído, foram seguidas as disposições regulamentares aplicáveis e as 

Directrizes da APA, adoptando a metodologia seguinte: 

 
1. Identificação e localização das fontes ruidosas com interesse para o estudo; 

2. Recolha de dados para caracterização das fontes ruidosas, quer relativos às suas 

características intrínsecas (camada de desgaste das vias, etc.), quer relativos aos 

parâmetros que variam com as condições de exploração ou funcionamento (volumes de 

tráfego, velocidades de circulação, etc.); 

3. Tratamento e ponderação dos dados recolhidos, visando obter valores médios anuais das 

variáveis com interesse, recorrendo a dados oficiais (recenseamentos ou estudos de 

tráfego) ou, na falta destes, a dados com origem noutras fontes ou em 

observações/registos in situ, devidamente ponderados; 
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4. Elaboração e parametrização dos modelos de cálculo relativos aos novos indicadores de 

ruído (Lden e Ln), considerando os volumes de tráfego correspondentes aos novos períodos 

de referência, e os parâmetros de cálculo adequados relativos às restantes variáveis de 

interesse;  

5. Calibração dos modelos de cálculo de acordo com a normalização e directrizes 

aplicáveis, no que respeita a condições atmosféricas, reflexões da energia sonora, malhas 

de cálculo, simplificações e aproximações efectuadas, etc., adoptando margens de 

segurança adequadas face ao grau de incerteza das variáveis em jogo; 

6. Simulação da propagação sonora a partir das fontes ruidosas consideradas, resultando 

numa versão preliminar dos mapas de ruído, permitindo a identificação de condições 

incoerentes ou que não correspondam à realidade, carecendo de correcção; 

7. Aferição dos modelos de cálculo através de correcções no modelo base (orografia do 

terreno, localização ou características das fontes sonoras, etc.) ou do acerto dos valores 

adoptados para as variáveis em causa, se necessário recorrendo a novos levantamentos 

de campo;  

8. Simulação da propagação sonora com os modelos de cálculo corrigidos, para obtenção 

de versão definitiva dos mapas de ruído. 

9. Elaboração da presente memória descritiva e justificativa, incluindo a apresentação e 

interpretação dos mapas de ruído; 

 

Como referido anteriormente, a metodologia descrita visa a obtenção de mapas de ruído que 

traduzam as condições acústicas típicas resultantes das actividades ruidosas desenvolvidas na 

área em estudo, através da representação dos valores médios anuais dos parâmetros Lden e Ln 

do ruído ambiente exterior, expressos em dB(A).  

 

Os mapas de ruído obtidos são posteriormente analisados à luz das disposições regulamentares 

aplicáveis, retirando conclusões e recomendações com interesse para o Plano de Pormenor em 

título (P.P.), com o objectivo de garantir o cumprimento daquelas disposições e de minimizar a 

ocorrência de situações de incomodidade das populações residentes por exposição ao ruído  

 

Salienta-se que a análise apresentada adiante tem em consideração que toda a área de 

implantação do P.P. em título corresponde a uma “zona mista”, de acordo com a classificação 

assumida pela Câmara Municipal de Lisboa, em sede de revisão do PDM. 
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5. CARACTERIZAÇÃO DAS CONDIÇÕES ACÚSTICAS 

5.1. Identificação das Principais Fontes Sonoras 

 

A caracterização das condições acústicas actuais (ano 2006) efectuada na anterior versão do 

estudo, teve por base o polígono de implantação considerado à data (Novembro 2006), que 

apresentava um área de intervenção de maior dimensão, abrangendo a Praça de Espanha, 

tendo por isso sido caracterizadas as fontes sonoras com influência nesse polígono. 

 

A actual área de implantação do P.P. da Av. José Malhoa abrange uma “zona urbana 

consolidada”, com importantes vias de tráfego rodoviário (Av. Columbano Bordalo Pinheiro, Av. 

José Malhoa, Rua de Campolide) recebendo ainda, no que respeita a estímulos sonoros, 

contribuições diminutas do tráfego ferroviário (Linha de Sintra, Linha da Azambuja e FERTAGUS 

(Lisboa/Setúbal)) e aéreo (rota de aproximação ao aeroporto da portela). 

 

Para identificação e caracterização das principais fontes sonoras actuais foi tido em 

consideração o mapeamento sonoro da zona em causa, oportunamente elaborado por iniciativa 

dos Serviços competentes da Câmara Municipal de Lisboa e publicado em 2000 (Carta de Ruído) 

que, aponta como dados mais relevantes, níveis médios do parâmetro caracterizador 

regulamentar, - nível sonoro equivalente -, LAeq ≈ 70/75 dB(A), para período diurno e LAeq ≈ 60/65 

dB(A), para período nocturno, nas proximidades da Av. António Augusto de Aguiar, da Av. 

Calouste Gulbenkian e da Av. dos Combatentes, eixos de maior significado neste contexto. 

 

Junto às restantes vias de tráfego também consideradas relevantes para a caracterização do 

ambiente sonoro actual da zona (Av. Columbano Bordalo Pinheiro, Av. Ramalho Ortigão e a Av. 

José Malhoa) os níveis apercebidos são inferiores aos acima indicados, em especial em período 

diurno, sendo na ordem de LAeq ≈ 65/70 dB(A) em período diurno e LAeq ≈ 60/65 dB(A) em 

período nocturno. 

 

Os valores do parâmetro LAeq apercebidos junto à Via-férrea variam entre LAeq ≈ 65/70 dB(A) em 

período diurno e LAeq ≈ 50/55 dB(A) em período nocturno. 
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Procedeu-se ainda, no âmbito do presente estudo, à avaliação das condições acústicas 

verificadas na zona de intervenção do projecto, por forma a obter-se uma caracterização 

actualizada dessas condições, através de campanhas de medição, realizadas em condições 

representativas da circulação viária com interesse (ver Quadro I, adiante, em 5.2.). 

 

Confirma-se assim que as principais fontes de poluição sonora, na área de intervenção do 

projecto em causa, consistem nas vias de tráfego rodoviário, destacando-se pela sua importância 

a Av. Calouste Gulbenkian, a Av. José Malhoa, a Av. Columbano Bordalo Pinheiro e a Rua de 

Campolide, que apresentam volumes de tráfego significativos em ambos os períodos de 

referência, uma vez que constituem importantes eixos de ligação ao centro da cidade. 

 

Em período nocturno observa-se uma redução significativa da circulação automóvel em toda a 

rede viária, particularmente nas vias de menor importância (que apresentam essencialmente 

tráfego local), e em horas avançadas da madrugada. 

 

Algumas das vias existentes não constituem fontes ruidosas importantes, apresentando volumes de 

tráfego muito reduzidos, pelo que não foram tidas em conta no presente estudo. 

 

A via-férrea (Linha de Sintra, Linha de Azambuja e FERTAGUS (Lisboa/Setúbal) constitui também 

uma fonte ruidosa a ter em conta no âmbito do presente estudo, por afectar parte da área do 

Plano, apesar de não se apresentar tão ruidosa como os principais eixos rodoviários acima 

referidos. 

 

A circulação aérea de aproximação ao Aeroporto da Portela, dados os volumes de tráfego 

importantes em período diurno, é perceptível na área de interesse, não tendo no entanto 

expressão sensível nos indicadores regulamentares Lden e Ln, excepto numa faixa do território sob 

a influência mais directa dos corredores de aproximação à pista. 
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5.2. Caracterização das Fontes Sonoras 

 

A caracterização de uma fonte sonora consiste na quantificação dos níveis sonoros apercebidos e 

dos parâmetros com influência nesses níveis sonoros, e visa a correcta calibração dos modelos de 

cálculo utilizados na elaboração dos mapas de ruído. 

 

No caso das infra-estruturas de transportes, os parâmetros de maior importância, para definição 

do valor de LAeq a uma determinada distância, são os volumes de tráfego, as velocidades de 

circulação e as características das vias, com realce para o tipo de pavimento (camada de 

desgaste) no caso das vias de tráfego rodoviário. 

 

Para aferição do modelo de cálculo desenvolvido, efectuaram-se simultaneamente a recolha de 

dados acústicos, medições de volumes de tráfego rodoviário com identificação do número de 

veículos ligeiros e pesados e respectivas velocidades médias de circulação. 

 

Por outro lado e dado que os mapas de ruído devem traduzir condições correspondentes a 

médias anuais, a parametrização das vias de tráfego nos modelos de cálculo deve ser feita com 

base em valores médios anuais dos volumes de tráfego, recorrendo-se sempre que possível aos 

valores dos volumes de tráfego médio anual (TMDA) indicados pelas entidades responsáveis pelas 

vias, ou em estudos de tráfego específicos. 

 

A caracterização acústica das vias de tráfego com interesse foi efectuada, através de 

campanhas de medições dos níveis sonoros do ruído emitido, com equipas de trabalho em 

actividade simultânea, utilizando equipamento adequado e seguindo as orientações da 

normalização aplicável (NP 1730 – “Descrição e medição do ruído ambiente”), em simultâneo 

com contagens dos volumes de tráfego correspondentes. 

 

As amostragens realizadas, com duração entre 30 a 45 minutos, correspondem a intervalos de 

tempo de medição escolhidos de modo a abranger todas as variações significativas de emissão e 

propagação de ruído, durante os períodos diurno (7-22h) e nocturno (22-7h) definidos na 

legislação em vigor à data (Dec.-Lei n.º 292/2000). 

As medições foram efectuadas a mais de 3,5m de distância de superfícies reflectoras, entre 1,2m e 

1,5m do solo; e com bom tempo e vento fraco1. 

                                                           
1 - Temperatura do ar ≈19/20 ºC; Humidade Relativa ≈ 75-80%; Velocidade do vento ≤ 3 m/s 
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Refere-se no entanto que quer as contagens de tráfego, quer a caracterização acústica 

efectuada, adiante apresentada, não devem ser tomadas a priori como representativas de 

condições médias (diárias, anuais ou outras), carecendo de ponderação adequada uma vez que 

resultam de amostragens pontuais, de duração limitada e realizadas durante um período do ano 

curto (mês de Outubro 2006), podendo sofrer algumas variações, por exemplo durante outras 

épocas do ano, dadas as características da actividade sócio - económica da área onde está 

inserido o projecto. 

 

Os resultados obtidos servem não só para caracterização do tráfego em circulação (volumes, % 

de veículos pesados e velocidades) e para avaliação da influência de cada via no ambiente 

sonoro (níveis sonoros apercebidos), mas também para caracterização acústica dos pavimentos 

das vias (camadas de desgaste), dado essencial para a correcta calibração dos modelos de 

cálculo utilizados na elaboração dos mapas de ruído. 

 

Com base nos resultados obtidos, apresentados no Quadro I, adiante, foram identificadas 

situações diferenciadas relativamente aos níveis sonoros observados nas proximidades das 

principais fontes sonoras, como se segue: 

 

• na Avenida Calouste Gulbenkian foram registados níveis sonoros LAeq(P. Diurno) ≈ 71/72 

dB(A) em período diurno, a distâncias médias de 10m da berma da via. 

 

• nas restantes fontes de ruído como a Av. José Malhoa, os níveis sonoros registados foram de 

LAeq(P. Diurno) ≈ 66/68 dB(A), a distâncias da via de 5m. 

 

Para caracterização do ruído de tráfego ferroviário procedeu-se à medição dos níveis sonoros 

resultantes da passagem individual de composições em circulação na Via-férrea (Linha de Sintra, 

Linha de Azambuja e FERTAGUS) em condições consideradas representativas, em conjugação 

com os volumes de tráfego indicados nos horários de circulação da CP e FERTAGUS 

correspondentes a dias úteis, atendendo à distribuição do tráfego pelos períodos de referência 

diurno, entardecer e nocturno. 

 

A velocidade de circulação das composições foi estimada por observação “in situ”, tendo 

também em consideração o comprimento de cada composição e o respectivo tempo de 

passagem. 
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A caracterização do ruído de tráfego aéreo realizou-se através da medição dos níveis sonoros 

resultantes da passagem individual de cada aeronave em circulação nos corredores de 

aproximação ao Aeroporto da Portela, em diversos locais de interesse e em condições 

consideradas representativas da actividade normal. 

 

Relativamente às fontes sonoras mais importantes as amostragens foram repetidas em ocasiões 

distintas (dias e horas diferentes), visando confirmar as observações iniciais e obter valores com 

maior representatividade para a globalidade de cada período de referência. 

 

Os resultados das amostragens efectuadas nos pontos assinalados na Fig. A, encontram-se 

indicados no Quadro I, abaixo. 

 

Quadro I 

Níveis sonoros LAeq na proximidade das fontes sonoras (Outubro de 2006) utilizados para calibração do 
modelo de cálculo 

TRÁFEGO RODOVIÁRIO  

AMOSTRAGEM 

FONTE SONORA CARACTERÍSTICAS DA CIRCULAÇÃO LOCAL DE 
MEDIÇÃO (1) 

DISTÂNCIA À FONTE OU 
IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL HORA DURAÇÃO 

LAeq, 
dB(A) 

3 aviões 15h/16h 10 min 66 

2 aviões 10 min 64 
Circulação aérea e 
actividade geral na 

zona 
3 aviões 

M1 Bairro Azul 
16h/17h 

10 min 66 

Circulação aérea e 
Circulação 

rodoviária nas vias 
envolventes 

1 avião 16h/17h 10 min 64 

Circulação 
rodoviária nas vias 

envolventes 

Tráfego de superfície na rede viária 
envolvente 

M2 
Terreno em frente às 

Twin-Towers 

14h/15h 15 min 67 

Circulação 
Rodoviária na Av. 

Calouste 
Gulbenkian e 

Circulação aérea 

TMH Ligeiros: 3960/h; VLigeiros: 50 Km/h 

TMH Pesados: 72/h; VPesados: 50 Km/h 

+ 

5 aviões 

M3 10m 16h/17h 15 min 72 

Circulação 
Rodoviária na Av. 

José Malhoa e 
Circulação aérea 

TMH Ligeiros: 1520/h; VLigeiros: 50 Km/h 

TMH Pesados: 16/h; VPesados: 50 Km/h 

+ 

3 aviões 

M4 5m 14h/15h 15 min 66 

Circulação 
rodoviária, 

ferroviária e aérea 
3 aviões M5 

Terreno em frente às 
Twin-Towers 

14h/15h 30 min 64 

Circulação aérea 4 aviões M6 
Terreno no tardoz da 

Av. José Malhoa 
15h/16h 30 min 62 

TRÁFEGO FERROVIÁRIO 

AMOSTRAGEM 
FONTE SONORA LOCAL DE MEDIÇÃO (1) DISTÂNCIA À FONTE 

DURAÇÃO (2) HORA 

LAeq da 
PASSAGEM, EM 

dB(A) 

90 77 
Via-férrea  M7 15m 

20 
17h/18h 

76 

(1) Locais de Medição (M) assinalados nos mapas de ruído em anexo. 
(2) Tempo de passagem de um comboio, em segundos. 



 
PLANO PORMENOR DA AV. JOSÉ MALHOA 

PROPOSTA DE PLANO 
 

  
Divisão de Coordenação de Instrumentos de Planeament o 

Campo Grande, 25-3º Bloco E – 1749-099 Lisboa – Tel. 21 798 80 00 – Fax 21 798 96 77 
 

20 

 

5.3. Tratamento dos Dados 

 

Os volumes de tráfego rodoviário utilizados nos modelos de cálculo para elaboração dos mapas 

de ruído em título (situação futura – Ano 2010) correspondem aos indicados no estudo de tráfego 

específico para o Plano de Pormenor da Praça de Espanha e Av. José Malhoa, desenvolvido pela 

Tis.pt. 

 

Acresce a este respeito que a informação relativa ao período do entardecer foi obtida com base 

na metodologia expedita definida nas Directrizes para elaboração de mapas de Ruído, atrás 

descrita (Cap. 3). 

 

No que respeita à circulação ferroviária foram considerados os volumes de tráfego indicados nos 

horários da CP e da FERTAGUS relativos aos dias úteis do ano 2006, assumindo o seu não aumento 

até ao ano de estudo – 2010. 

 

Caso o referido pressuposto não se verifique, o possível aumento do tráfego ferroviário em 

circulação não conduzirá a diferentes resultados. 

 

Os padrões de distribuição dos volumes médios diários são indicados nos Gráficos I, II e III, adiante. 

 

Relativamente aos volumes de tráfego aéreo foram considerados os sobrevoos contados, de 

acordo com o explicitado em 5.2, tendo sido adoptado o padrão de distribuição que se 

apresenta no Gráfico IV, adiante. 
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Gráfico I 

Distribuição horária dos volumes de tráfego ferroviário  
(de acordo com Horários da CP de 2006, para a linha de Sintra) 
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Gráfico II 
Distribuição horária dos volumes de tráfego ferroviário  

(de acordo com Horários da CP de 2006, para a linha da Azambuja) 
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Gráfico III 
Distribuição horária dos volumes de tráfego ferroviário  

(de acordo com Horários da FERTAGUS de 2006, para a linha Lisboa/Setúbal – Setúbal/Lisboa) 
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Gráfico IV 
Distribuição horária típica dos volumes de tráfego aéreo 
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O Quadro II adiante, sistematiza os parâmetros de cálculo integrados no modelo de simulação da 

propagação sonora utilizado na preparação dos Mapas de Ruído para a situação futura – Ano 

2010. 
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Quadro II 

Parâmetros de cálculo utilizados na simulação das condições de propagação sonora  

PARÂMETROS DE CÁLCULO GENÉRICOS 

Cenários Situação futura (Ano 2010) 
Características do terreno sobre o qual 

ocorre a propagação sonora 
Medianamente reflector (Coef. de absorção sonoraαméd.≈0,5) 

Tipo de Pavimento Betuminoso Tradicional (BT) /sem correcção 

Modelação orográfica do terreno 
Baseada na informação topográfica contida na cartografia digital fornecida e nos 

levantamentos de campo realizados; 

Velocidades de circulação 50 km/h 

Quadrícula de cálculo 5mx5m a 4,0m de altura do solo 

PARÂMETROS DE CÁLCULO RELATIVOS AO TRÁFEGO RODOVIÁRIO 

TMH, em veículos/hora (1) 
Situação Futura 

Ligeiros Pesados Fonte Sonora 

Diurno Entardecer (2) Nocturno Diurn
o Entardecer Nocturno 

Troço 1 1494 1089 278 31 22 4 

Troço 2 1776 1293 328 37 26 4 

Troço 3 739 538 136 14 9 0 

Troço 4 569 414 105 11 7 0 

Troço 5 380 278 74 7 5 0 

Rua de Campolide 

Troço 6 1362 992 252 28 19 2 

Troço 1 669 487 124 14 10 2 
Rua Traseiras Twin-Towers 

Troço 2 724 527 133 14 10 2 

Troço 1 1176 858 221 22 15 0 

Troço 2 1185 864 222 21 14 0 

Troço 3 1419 1035 267 22 15 0 
Av. José Malhoa 

Troço 4 1333 973 253 20 13 0 

Troço 1 391 284 71 1 1 0 
Rua Basilio Teles 

Troço 2 388 282 69 1 1 0 

Troço 1 69 50 12 1 1 0 
Rua Delfim Guimarães 

Troço 2 71 52 13 1 1 0 

Troço 1 602 437 107 10 7 1 

Troço 2 503 366 93 11 8 2 

Troço 3 1105 803 200 21 15 3 

Troço 4 1087 790 197 20 14 3 

Troço 5 1226 891 222 21 15 3 

Troço 6 1160 843 209 19 14 3 

Troço 7 1160 842 207 19 14 3 

Troço 8 1181 857 210 19 14 3 

Av. Columbano Bordalo Pinheiro 

Troço 9 1181 857 210 19 14 3 

Rua Cardeal Saraiva - 148 107 26 2 1 0 
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Quadro II (Continuação) 

Parâmetros de cálculo utilizados na simulação das condições de propagação sonora  

PARÂMETROS DE CÁLCULO RELATIVOS AO TRÁFEGO FERROVIÁRIO 

N.º de composições/hora (3) Fonte Sonora 
Dia Entardecer Noite 

Via-férrea               
(Linha de Sintra) 

8 1 3 

Via-férrea 
(Linha da Azambuja) 

5 1 2 

FERTAGUS 
(Lisboa/Setúbal – Setúbal/Lisboa) 

9 1 2 

PARÂMETROS DE CÁLCULO RELATIVOS AO TRÁFEGO AÉREO (4) 

Fonte Sonora Nível de Potência Sonora (LWA), em dB(A) 

Período Diurno Período Nocturno 

Extensão, 
em m 

Altura, 
em m 

Circulação Aérea de aproximação 
ao Aeroporto da Portela  
(fonte linear simulada) 95 (corresponde a 12 mov/h) 90 (corresponde a 4 mov/h) 1500 200-250 

(1) Volumes de Tráfego retirados do ”Estudo de tráfego do Plano de Pormenor da Praça de Espanha e Av. José Malhoa”. 
(2) Valores calculados com base na metodologia expedita definida pela APA no documento “Directrizes para elaboração de 

mapas de Ruído”. 
(3) Caminhos de Ferro Portugueses e FERTAGUS, 2006. 
(4) Aferição de acordo com registos efectuados. 
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6. SIMULAÇÃO DA PROPAGAÇÃO SONORA 

6.1 Generalidades 

 

Os mapas de ruído relativos ao Plano de Pormenor em título foram obtidos com recurso a 

programa de cálculo automático específico para o efeito, adiante descrito, o qual permite 

simular a propagação sonora e calcular os níveis sonoros Lden e Ln, com base nas características 

da zona em causa e das fontes sonoras existentes, seguindo os procedimentos normalizados, as 

directivas europeias e as directrizes da APA aplicáveis. 

 

Das simulações efectuadas resultaram os mapas de ruído apresentados em anexo, que traduzem 

graficamente a distribuição dos níveis sonoros do ruído ambiente na zona em estudo, através de 

gamas cromáticas de valores dos parâmetros Lden e Ln representativos de condições médias 

anuais. 

 

Sublinha-se que os níveis sonoros do ruído ambiente estão frequentemente sujeitos a variações 

decorrentes das normais alterações da actividade humana, bem como das condições 

meteorológicas. 

 

6.2 Programa de Cálculo 

 

O programa de cálculo automático utilizado para elaboração dos mapas de ruído do Plano de 

Pormenor da Av. José Malhoa é designado por IMMI 6.3.1 e foi desenvolvido pela Wölfel 

Meβsysteme GmbH (Alemanha). 

 

Os algoritmos de cálculo do programa são específicos para simulação da propagação do ruído 

de tráfego rodoviário (Norma Francesa XPS 31-133), ferroviário (Norma Holandesa SRM II), sendo 

recomendados pelo Decreto- Lei nº146/2006 e pelo Instituto do Ambiente para a elaboração de 

mapas de ruído. 

 

Para a simulação da circulação aérea, nos corredores de aproximação afectando a área do 

Plano de Pormenor, considerou-se a presença de uma fonte de tipo linear, em faixa 

correspondendo ao corredor de aproximação ao Aeroporto da Portela mais corrente, 

parametrizada para os volumes de tráfego registados de acordo com a Norma ISO 9613 para 
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fontes lineares, e aferida para os níveis sonoros médios de passagem (sobrevoo), nas posições de 

registo, utilizando amostragens de curta duração para descriminação das outras fontes de ruído. 

 

6.3 Elaboração e Parametrização dos Modelos de Cálculo 

 

Os modelos de cálculo elaborados baseiam-se na cartografia do projecto em estudo (topografia, 

traçado das redes rodoviária e ferroviária, localização de obstáculos à propagação sonora, etc), 

completada com elementos recolhidos em levantamentos “in situ” incluindo novos edifícios e 

novas vias de tráfego com traçados e estudos de tráfego específicos.  

 

Os modelos de cálculo foram preparados para a situação futura (Ano 2010) e para os indicadores 

Lden e Ln, de acordo com a regulamentação em vigor e parametrizados de acordo com as 

características de cada fonte sonora considerada, das quais se destacam as mais importantes: 

 

• Para vias de tráfego rodoviário: 

- volumes de tráfego para cada período de referência (média horária); 

- velocidades médias de circulação de veículos ligeiros e pesados; 

- perfil transversal tipo (largura, número de vias, etc.); 

- configuração dos taludes das bermas das vias (escavação, aterro, viaduto, etc.); 

- características de emissão sonora da camada de desgaste; 

- fluidez do tráfego; 

 

• Para as vias de tráfego ferroviário: 

- características do material circulante; 

- volumes de tráfego de cada tipo de composições, para cada período de referência; 

- tipo de carris e sistema de assentamento da via (balastro); 

- velocidades médias de circulação. 

- Diferenciação de composições que efectuam paragem ou não nas estações.  

 

• Para a Circulação Aérea: 

- fonte linear com desenvolvimento de traçado idêntico ao percurso predominante de 

aproximação ao Aeroporto da Portela; 

- volumes de tráfego médio diário resultantes das contagens realizadas no âmbito do 

presente estudo (em Outubro 2006), considerando um acréscimo de 30% por forma a 

integrar a influência de épocas do ano com maior n.º de movimentos (sazonalidade); 
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- potência sonora nominal aferida pelos resultados das amostragens de níveis sonoros, 

efectuadas em pontos de recepção representativos; 

 

Os algoritmos de cálculo consideram também outros efeitos não directamente relacionados com as 

fontes ruidosas (emissão sonora), mas que influenciam a propagação do ruído, como sejam: 

• Dispersão geométrica e absorção atmosférica; 

• Reflexões sonoras e presença de obstáculos à propagação do ruído; 

• Características de reflexão sonora do terreno; 

• Efeitos meteorológicos. 

 

Os valores dos parâmetros de cálculo utilizados nos modelos estão indicados no Quadro II, atrás (5.3).  

 

Para obtenção dos mapas de ruído em título foi definida, para a área em avaliação, uma quadrícula 

de cálculo com malha 5x5m à cota de 4,0m, dada a natureza localizada do estudo (de acordo com o 

Decreto Lei nº146/2006), com reflexões de 1ª ordem em todos os obstáculos, possibilitando a 

computação da contribuição de todas as fontes sonoras com influência em cada ponto da 

quadrícula. 

 

A dimensão de quadrícula é considerada adequada relativamente à escala do estudo 

urbanístico em causa, dado que se enquadra nas recomendações da Agência Portuguesa do 

Ambiente, para a elaboração de mapas de ruído no âmbito de Planos de Pormenor. 



 
PLANO PORMENOR DA AV. JOSÉ MALHOA 

PROPOSTA DE PLANO 
 

  
Divisão de Coordenação de Instrumentos de Planeament o 

Campo Grande, 25-3º Bloco E – 1749-099 Lisboa – Tel. 21 798 80 00 – Fax 21 798 96 77 
 

28 

 

7. INTERPRETAÇÃO DOS MAPAS DE RUÍDO 

7.1 Condições Acústicas Futuras 

 

De acordo com o que se prevê no que respeita à criação de novos eixos viários, nomeadamente, 

na reorganização da circulação rodoviária na parte central da própria Praça de Espanha, no 

surgimento de vias de acesso que pretendem descongestionar algumas das vias existentes, ou na 

criação de acessibilidades onde actualmente não existem, considera-se que as condições 

acústicas futuras resultarão, por um lado dos volumes de tráfego gerados pelas futuras vias e por 

outro do ligeiro aumento previsível dos volumes de tráfego actuais, na rede viária existente. 

 

As condições previsíveis resultantes da entrada em serviço das novas vias já em projecto foram 

assinaladas no modelo de cálculo preparado para a Situação Futura (Ano 2010) e estão ilustradas 

nos mapas de ruído em anexo. 

 

Relativamente à via ferroviária e dado o normal regime de operação, não se prevê que 

alterações pontuais nos horários de circulação afectem significativamente as condições acústicas 

registadas na área de influência respectiva. 

 

Em relação à circulação aérea, tendo em consideração os volumes de tráfego que o Aeroporto 

da Portela comporta actualmente e perante a deslocalização da infra-estrutura Aeroportuária 

prevista a médio prazo, considera-se que se manterão até lá as condições acústicas registadas na 

sua área de influência. 

 

Desta forma são apresentados em anexo os mapas de ruído referentes ao ruído ambiente exterior 

com origem na circulação rodoviária e ferroviária (fig. 1 e fig. 2) e com origem no tráfego aéreo  

(fig. 3 e fig. 4). 

 

Os referidos mapas de ruído são apresentados à escala de 1 / 2.500, considerada adequada para 

integração em Planos de Pormenor ,de acordo com as já referidas directrizes da APA. 
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7.2 Previsão dos Níveis Sonoros - Situação Futura (Ano 2010) 

 

Os níveis sonoros previstos para a Situação futura junto dos receptores mais expostos, resultantes 

da circulação rodoviária, ferroviária e aérea, foram estimados com recurso aos modelos de 

cálculo atrás referidos, considerando os parâmetros de cálculo indicados em 5.3, atrás. 

 

Os resultados das previsões efectuadas (distinguindo a contribuição do tráfego aéreo), são 

apresentados no Quadro III, adiante, a título de caracterização complementar aos mapas de 

ruído, para o cenário “Situação Futura”, em “pontos receptores” introduzidos nos modelos de 

cálculo para quantificação mais rigorosa dos níveis sonoros em posições específicas com interesse 

(junto às fachadas mais expostas dos novos edifícios com uso habitacional, propostos no presente 

Plano, a várias cotas). 

 

Como já referido, apresentam-se em anexo os mapas de ruído resultantes das simulações 

efectuadas relativas à Situação futura e para ambos os indicadores regulamentares Lden e Ln. 

 

É também indicada a localização dos “pontos receptores” referenciados no Quadro III. 
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Quadro III 

Níveis sonoros Lden e Ln previstos nas fachadas mais expostas dos edifícios sensíveis propostos, em dB(A) 

Ponto Receptor 
Níveis sonoros Lden e Ln, em dB(A) 

Tráfego Rodoviário e 
Ferroviário 

Tráfego Rodoviário, 
Ferroviário e Aéreo 

Local / ocupação 
Distância à Via Altura do solo, h Nº1 

Lden Ln Lden Ln 

h=1,5m 70 61 71 62 

h=4,5m 70 61 71 62 

h=7,5m 70 61 71 62 

h=10,5m 70 61 71 62 

h=13,5m 69 60 71 62 

h=15,5m 69 60 70 62 

h=21,5m 69 59 70 61 

h=24,5m 68 59 70 61 

h=27,5m 68 59 69 61 

h=30,5m 68 59 69 61 

h=33,5m 67 58 69 61 

h=36,5m 67 58 69 61 

Edifício de 
Habitação de 26 

pisos 

3m a Norte da 
Rua de 

Campolide 

h=39,5m 

A 

67 57 68 60 

h=1,5m 66 56 66 57 

h=4,5m 66 57 66 57 

h=7,5m 66 57 66 57 

h=10,5m 65 56 66 57 

h=13,5m 64 55 65 56 

h=16,5m 65 56 65 56 

h=22,5m 64 55 65 56 

Edifício de 
Habitação de 10 

pisos 

9m a Nascente 
da Rua Basilio 

Teles 

h=28,5m 

B 

63 54 67 60 

1 - Ver localização dos Pontos Receptores nos mapas de ruído anexos.  

NOTA: Os valores que ultrapassam os limites estabelecidos para “zonas mistas” estão assinalados a negrito. 

 

Os valores apresentados no Quadro III, acima, permitem prever que se verificará a ultrapassagem 

dos limites regulamentares estabelecidos para zonas “mistas” (Lden ≤ 65 dB(A); Ln ≤ 55 dB(A)), 

assumindo que venha a ser esta a classificação atribuída à área do Plano, nos 2 edifícios 

analisados, cuja ocupação prevista será habitacional, conduzindo à necessidade de se 

adoptarem medidas de minimização do ruído. 

 
Os valores apresentados permitem também identificar que a ultrapassagem dos limites 

estabelecidos é mais notória no período nocturno, sendo também de assinalar um agravamento 

decorrente do tráfego aéreo, neste período, em particular nos pisos a cotas mais elevadas. 
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8. CRITÉRIOS DE PLANEAMENTO TERRITORIAL 

 

Nos termos da regulamentação aplicável em vigor (Decreto-Lei n.º 9/2007), as acções de 

planeamento territorial e de desenvolvimento urbano devem ter em conta critérios de qualidade 

ambiental adequados, de modo a prevenir e minimizar a exposição das populações ao ruído, e a 

garantir o cumprimento das disposições regulamentares aplicáveis nesta matéria. 

 

Os objectivos indicados acima devem desejavelmente ser alcançados através do planeamento 

da localização de novas áreas destinadas a ocupação residencial e a estabelecimentos 

escolares e hospitalares em zonas com um ambiente acústico pouco perturbado, e a distâncias 

suficientemente elevadas das fontes ruidosas existentes ou planeadas, designadamente de vias 

de tráfego importantes, zonas industriais, equipamentos ruidosos, etc.  

 

Assim, a informação contida nos mapas de ruído apresentados em anexo deverá ser tida em 

consideração na elaboração do Plano de Pormenor da Avenida José Malhoa. 

 

Salienta-se que sendo a classificação de “zona mista” assumida pela C. M. de Lisboa para a área 

do P.P. em título, deverão ser cumpridos os requisitos estabelecidos no n.º 1 do Art.º 11.º do Dec.-Lei 

n.º 9/2007 para zonas com esta classificação, indicadores Lden ≤ 65 dB(A) e Ln ≤ 55 dB(A). Nesta 

medida, onde sejam excedidos os referidos limites deve proceder-se à implementação de Planos 

de Redução do Ruído (P.R.R.), integrando medidas de minimização de ruído a médio/longo prazo, 

incluindo aquelas em desenvolvimento pela C. M. de Lisboa. 

 

Como contribuição para os referidos PRR, considera-se a integração, no âmbito do presente 

estudo, de medidas de minimização de ruído, adaptadas às condições verificadas e com 

interesse, face aos objectivos estabelecidos. 

 

Acresce que, dadas as características do tecido urbano na área em estudo, nomeadamente no 

que respeita à área de implantação do edificado habitacional, e de acordo com o disposto na 

alínea b) do n.º 7 do Art.º 12.º do Dec-Lei n.º 9/2007, é permitido o licenciamento ou a autorização 

de novos edifícios habitacionais, em zonas urbanas consolidadas, desde que nessa zona não 

sejam excedidos em mais de 5 dB(A) os valores limite de exposição a cumprir em função da 

classificação acústica da área em causa, e que o projecto acústico considere valores do índice 

de isolamento sonoro a sons de condução aérea, normalizado, D2m,n,w, superiores em 3 dB aos 



 
PLANO PORMENOR DA AV. JOSÉ MALHOA 

PROPOSTA DE PLANO 
 

  
Divisão de Coordenação de Instrumentos de Planeament o 

Campo Grande, 25-3º Bloco E – 1749-099 Lisboa – Tel. 21 798 80 00 – Fax 21 798 96 77 
 

32 

valores constantes da alínea a) do n.º 1 do Art.º 5.º do Dec-Lei n.º 129/2002, de 11 de Maio 

(Regulamento dos Requisitos Acústicos dos Edifícios). 
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9. MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO DE RUÍDO PRECONIZADAS 

 

O Plano de Pormenor em apreço, abrangendo área de forte densidade urbanística, prevê uma 

ocupação mista dos espaços expectantes com edifícios de serviços e habitação. 

 

A análise do Quadro III, atrás em 7.2, permite identificar os locais (edifícios sensíveis propostos) 

onde se prevê o incumprimento dos limites regulamentares para “zonas mistas”, e para os quais é 

necessária a adopção de medidas de minimização do ruído, que conduzam a condições 

consideradas adequadas para usos sensíveis ao ruído. 

 

Assim, e tendo em conta que o ambiente sonoro para a situação futura apresenta várias situações 

de incumprimento das exigências regulamentares aplicáveis a edifícios de uso habitacional, 

considerou-se, além da imposição de limites de velocidade de circulação a V ≤ 50 km/h, como 

medida de primeira linha a aplicação de pavimento com características pouco ruidosas, nas 

principais vias (Av. Columbano Bordalo Pinheiro, Av. José Malhoa e Rua da Campolide), com 

características adequadas às exigências de segurança rodoviária, p.ex. do tipo BMB (betuminoso 

modificado com borracha), a implementar a curto prazo. 

 

A aplicação de pavimento tipo BMB permitirá obter atenuações estimadas da ordem de 3 dB(A), 

relativamente às condições próprias dos pisos de betuminoso tradicional (BT) assumidas em 

posição cautelar e considerando as velocidades médias de circulação referidas. 

 

Esta medida conjugada com a redução efectiva das velocidades de circulação em vias 

particularmente ruidosas, como a Av. Columbano Bordalo Pinheiro, a Av. José Malhoa e a Rua de 

Campolide, permite a obtenção de condições acústicas bastante mais favoráveis do que as 

previsíveis para a situação futura, sem a adopção de medidas de minimização de ruído, 

beneficiando também as condições de exposição do parque edificado já existente na área do 

P.P.. 

 

Os resultados destas medidas, apresentados detalhadamente no Quadro IV adiante, permitem 

confirmar a ultrapassagem dos limites regulamentares estabelecidos para “zonas mistas” (Lden ≤ 

65 dB(A) e Ln ≤ 55 dB(A)), particularmente nos novos edifícios sensíveis mais próximos das principais 

fontes sonoras, como a Av. José Malhoa ou a Rua da Campolide, sendo essa desconformidade 
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mais notória durante o período nocturno (período mais gravoso em termos de exigências 

regulamentares). 
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Não obstante, a análise do quadro IV permite ainda identificar que os valores limite de exposição 

não são excedidos em mais de 5 dB(A), em ambos os indicadores, viabilizando assim  o 

licenciamento ou autorização de novos edifícios habitacionais na área de intervenção do P.P., 

uma vez que este se encontra numa “zona urbana consolidada”.  

 

Salienta-se ainda que, muito embora a circulação rodoviária constitua o maior contributo para a 

perturbação do ambiente sonoro local, a circulação aérea é perceptível, em especial ao nível 

dos pisos mais elevados. 

Cumpre ainda assinalar que os novos edifícios de serviços previstos, não estão sujeitos a limites de 

exposição ao ruído, nos termos regulamentares. 

 

 Quadro IV 

Níveis sonoros Lden e Ln, ,em dB(A) previstos nas fachadas mais expostas dos edifícios sensíveis propostos 

para a Situação Futura com a implementação das medidas de minimização preconizadas 

Ponto Receptor 
Níveis sonoros Lden e Ln, em dB(A) 

Tráfego Rodoviário e 
Ferroviário 

Tráfego Rodoviário, 
Ferroviário e Aéreo 

Local / ocupação 
Distância à Via Altura do solo, h Nº1 

Lden Ln Lden Ln 

h=1,5m 67 58 68 60 

h=4,5m 67 58 69 60 

h=7,5m 67 58 69 60 

h=10,5m 67 58 68 60 

h=13,5m 67 58 68 60 

h=15,5m 66 57 68 60 

h=21,5m 66 57 68 59 

h=24,5m 65 56 67 59 

h=27,5m 65 56 67 59 

h=30,5m 65 56 67 59 

h=33,5m 64 55 67 59 

h=36,5m 64 55 67 59 

Edifício de 
Habitação de 26 

pisos 

3m a Norte da 
Rua de 

Campolide 

h=39,5m 

A 

64 55 67 58 

h=1,5m 65 56 66 57 

h=4,5m 66 56 66 57 

h=7,5m 65 56 66 57 

h=10,5m 65 56 65 57 

h=13,5m 64 55 64 56 

h=16,5m 64 55 65 56 

h=22,5m 63 54 64 56 

Edifício de 
Habitação de 10 

pisos 

9m a Nascente 
da Rua Basilio 

Teles 

h=28,5m 

B 

63 53 67 59 

1 - Ver localização dos Pontos Receptores nos mapas de ruído anexos.  
NOTA: Os valores que ultrapassam os limites estabelecidos para “zonas mistas” estão assinalados a negrito. 
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A análise dos mapas de ruído referentes à situação futura após a implementação das medidas de 

minimização de ruído preconizadas (fig. 7 e fig. 8) permitem identificar uma melhoria do ambiente 

sonoro na envolvente do edificado existente, contribuindo assim para o aumento do conforto 

acústico das populações residentes. 
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10. NOTA CONCLUSIVA 

 

No âmbito da elaboração do Plano de Pormenor da Avenida José Malhoa, foi efectuada a 

caracterização do ambiente acústico previsto para a situação futura na sua área de intervenção, 

com recurso à elaboração de mapas de ruído para os indicadores regulamentares Lden e Ln. 

 

A área de intervenção do Plano situa-se numa “zona urbana consolidada” e em presença de 

várias fontes de ruído, com especial relevo para o tráfego rodoviário (Av. Calouste Gulbenkian, Av. 

Columbano Bordalo Pinheiro, Rua de Campolide e Av. José Malhoa), o tráfego ferroviário (Linha 

de Sintra, Azambuja e FERTAGUS) e para a circulação aérea de aproximação ao Aeroporto da 

Portela, que contribuem de forma significativa para a perturbação do ambiente acústico na 

zona. 

 

A análise efectuada, permite confirmar a existência de diversas situações de desconformidade 

regulamentar, no que respeita à afectação de alguns edifícios previstos, particularmente os 

localizados próximo das principais fontes sonoras, como é o caso da frente da Av. Columbano 

Bordalo Pinheiro, da Rua de Campolide e Av. José Malhoa, sendo essa desconformidade previsível 

em particular durante o período nocturno (período mais gravoso em termos de exigências 

regulamentares). 

 

Assim, de acordo com a regulamentação legal em vigor, Dec.-Lei n.º 9/2007 e assumindo a 

classificação de “zona mista”, de acordo com o estabelecido em sede de revisão de PDM, 

considera-se necessária a implementação de medidas de minimização de ruído, visando a 

obtenção de condições compatíveis com aquela classificação. 

 

Tendo em conta as características da zona e o novo ordenamento da área em estudo, as 

medidas de maior eficácia relativa para redução do ruído consistem no controlo efectivo de 

velocidade (50 km/h) e na alteração do revestimento do piso das vias, por solução de 

características menos ruidosas, (p. ex.: aplicação de betuminoso modificado com borracha - 

BMB), com efeitos sensíveis nos níveis de emissão sonora próprios da circulação automóvel, 

(atenuações estimadas da ordem de 3 dB(A), relativamente às condições próprias dos pisos de 

betuminoso tradicional (BT) para as velocidades em causa). 
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Os resultados alcançados através desta medida permitem confirmar a permanência de algumas 

situações de incumprimento dos limites regulamentares relativamente aos edifícios de habitação 

propostos. 

 

No entanto, os valores limite de exposição não são excedidos em mais de 5 dB(A), em ambos os 

indicadores regulamentares, viabilizando assim o seu licenciamento, uma vez que a área de 

intervenção do P.P. se encontra numa “zona urbana consolidada”.  

 

Desta forma, considerando-se lícito concluir não haver condicionamentos significativos na 

definição das propostas de ordenamento do território, acolhidas no P.P., atentas as características 

da ocupação urbana em presença. 

 

Face ao carácter previsional da metodologia adoptada na presente análise, à variabilidade dos 

parâmetros que concorrem para os valores dos níveis sonoros apercebidos nos locais com 

interesse e à incerteza inerente ao cálculo dos referidos níveis sonoros (± 2/3 dB(A)), considera-se 

essencial a realização de acções de monitorização do ruído, em acompanhamento do 

desenvolvimento e implementação do projecto. 

 

 

 

Cascais, 2 de Março de 2009 

 

 CERTIPROJECTO, LDA. 
 A Divisão de Acústica Aplicada 

 

 

Jorge Cardoso, Eng.º Fernando Palma Ruivo, Eng.º 

(DFA em Engenharia Acústica)   (Especialista em Acústica Pela Ordem dos Engenheiros) 

 

Marta Antão, Geógrafa   
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ANEXO II: MAPAS DE RUÍDO 
 

 



A

Av. Columbano Bordalo Pinheiro

Av. José Malhoa

B

Edificio AEdificio B

Edificio C

Edificio D

R
. B

as
ili

o 
Te

le
s

Rua Prof. Lima Basto

Rua de Campolide

R
ua

 d
e 

C
am

po
lid

e

0 50 100 Meter     

Legenda

Edificios Existentes
Edificios de Comércio e Serviços Propostos
Edificios de Habitação Propostos
Rede Rodoviária
Via Férrea
Limite do Plano de Pormenor
Pontos de Medição
Pontos de Avaliação

M 1:  2500Grid DEN  [ Ano2010, Rel. height  4.00m ]
DEN
Level
dB(A)

>..-45

>45-50

>50-55

>55-60

>60-65

>65-70

>70-..

Plano de Pormenor da Av. José Malhoa

Simulação da propagação sonora

para o Ano 2010

Ruído de Tráfego Rodoviário e Ferroviário

Norma de Cálculo: XPS 31-133 e SRMII

Indicador de Ruído Lden

a 4,0m de altura do solo        Escala 1/2500

Figura nº. 1                       Fevereiro 2009

PLANO DE PORMENOR DA AVENIDA JOSÉ MALHOA

MAPA DE RUÍDO - Ano 2010

IMMI 6.3.1a



A

Av. Columbano Bordalo Pinheiro

Av. José Malhoa

B

Edificio AEdificio B

Edificio C

Edificio D

R
. B

as
ili

o 
Te

le
s

Rua Prof. Lima Basto

Rua de Campolide

R
ua

 d
e 

C
am

po
lid

e

0 50 100 Meter     

Legenda

Edificios Existentes
Edificios de Comércio e Serviços Propostos
Edificios de Habitação Propostos
Rede Rodoviária
Via Férrea
Limite do Plano de Pormenor
Pontos de Medição
Pontos de Avaliação

M 1:  2500Grid Night (23-7 h)  [ Ano2010, Rel. height  4.00m ]
Night (23-7 h)

Level
dB(A)

>..-45

>45-50

>50-55

>55-60

>60-65

>65-70

>70-..

Plano de Pormenor da Av. José Malhoa

Simulação da propagação sonora

para o Ano 2010

Ruído de Tráfego Rodoviário e Ferroviário

Norma de Cálculo: XPS 31-133 e SRMII

Indicador de Ruído Ln

a 4,0m de altura do solo        Escala 1/2500

Figura nº. 2                       Fevereiro 2009

PLANO DE PORMENOR DA AVENIDA JOSÉ MALHOA

MAPA DE RUÍDO - Ano 2010

IMMI 6.3.1a



A

B

Edificio B Edificio A

Edificio C

Edificio D

0 50 100 Meter     

Legenda

Edificios Existentes
Edificios de Comércio e Serviços Propostos
Edificios de Habitação Propostos
Rede Rodoviária
Via Férrea
Corredor aéreo
Limite do Plano de Pormenor
Pontos de Medição
Pontos de Avaliação

M 1:  2500Grid DEN  [ avioes, Rel. height  4.00m ]
DEN
Level
dB(A)

>..-45

>45-50

>50-55

>55-60

>60-65

>65-70

>70-..

Plano de Pormenor da Av. José Malhoa

Simulação da propagação sonora

para o Ano 2010

Ruído Aéreo

Norma de Cálculo: NP 4361-2:2001

Indicador de Ruído Lden

a 4,0m de altura do solo

Escala 1/2500

Figura nº. 3                       Fevereiro 2009

PLANO DE PORMENOR DA AVENIDA JOSÉ MALHOA

MAPA DE RUÍDO - Ano 2010

IMMI 6.3.1a



A

B

Edificio B Edificio A

Edificio C

Edificio D

0 50 100 Meter     

Legenda

Edificios Existentes
Edificios de Comércio e Serviços Propostos
Edificios de Habitação Propostos
Rede Rodoviária
Via Férrea
Corredor aéreo
Limite do Plano de Pormenor
Pontos de Medição
Pontos de Avaliação

M 1:  2500Grid Night (23-7 h)  [ avioes, Rel. height  4.00m ]
Night (23-7 h)

Level
dB(A)

>..-45

>45-50

>50-55

>55-60

>60-65

>65-70

>70-..

Plano de Pormenor da Av. José Malhoa

Simulação da propagação sonora

para o Ano 2010

Ruído Aéreo

Norma de Cálculo: NP 4361-2:2001

Indicador de Ruído Ln

a 4,0m de altura do solo

Escala 1/2500

Figura nº. 4                       Fevereiro 2009

PLANO DE PORMENOR DA AVENIDA JOSÉ MALHOA

MAPA DE RUÍDO - Ano 2010

IMMI 6.3.1a



A

Av. Columbano Bordalo Pinheiro

Av. José Malhoa

B

Edificio AEdificio B

Edificio C

Edificio D

R
. B

as
ili

o 
Te

le
s

Rua Prof. Lima Basto

Rua de Campolide

R
ua

 d
e 

C
am

po
lid

e

0 50 100 Meter     

Legenda

Edificios Existentes
Edificios de Comércio e Serviços Propostos
Edificios de Habitação Propostos
Rede Rodoviária
Via Férrea
Limite do Plano de Pormenor
Pontos de Medição
Pontos de Avaliação

M 1:  2500Grid DEN  [ Ano2010, Rel. height  4.00m ]
DEN
Level
dB(A)

Valor Regulamentar

Excesso 0-5 dB(A)

Excesso > 5dB(A)

Plano de Pormenor da Av. José Malhoa

Simulação da propagação sonora

para o Ano 2010

Mapa de Conflito

Ruído de Tráfego Rodoviário e Ferroviário

Indicador de Ruído Lden

a 4,0m de altura do solo        Escala 1/2500

Figura nº. 5                       Fevereiro 2009

PLANO DE PORMENOR DA AVENIDA JOSÉ MALHOA

MAPA DE RUÍDO - Ano 2010

IMMI 6.3.1a



A

Av. Columbano Bordalo Pinheiro

Av. José Malhoa

B

Edificio AEdificio B

Edificio C

Edificio D

R
. B

as
ili

o 
Te

le
s

Rua Prof. Lima Basto

Rua de Campolide

R
ua

 d
e 

C
am

po
lid

e

0 50 100 Meter     

Legenda

Edificios Existentes
Edificios de Comércio e Serviços Propostos
Edificios de Habitação Propostos
Rede Rodoviária
Via Férrea
Limite do Plano de Pormenor
Pontos de Medição
Pontos de Avaliação

M 1:  2500Grid Night (23-7 h)  [ Ano2010, Rel. height  4.00m ]
Night (23-7 h)

Level
dB(A)

Valor Regulamentar

Excesso 0-5 dB(A)

Excesso > 5 dB(A)

Plano de Pormenor da Av. José Malhoa

Simulação da propagação sonora

para o Ano 2010

Mapa de Conflito

Ruído de Tráfego Rodoviário e Ferroviário

Indicador de Ruído Lden

a 4,0m de altura do solo        Escala 1/2500

Figura nº. 5                       Fevereiro 2009

PLANO DE PORMENOR DA AVENIDA JOSÉ MALHOA

MAPA DE RUÍDO - Ano 2010

IMMI 6.3.1a



A

Av. Columbano Bordalo Pinheiro

Av. José Malhoa

B

Edificio AEdificio B

Edificio C

Edificio D

R
. B

as
ili

o 
Te

le
s

Rua Prof. Lima Basto

Rua de Campolide

R
ua

 d
e 

C
am

po
lid

e

0 50 100 Meter     

Legenda

Edificios Existentes
Edificios de Comércio e Serviços Propostos
Edificios de Habitação Propostos
Rede Rodoviária
Via Férrea
Limite do Plano de Pormenor
Pontos de Medição
Pontos de Avaliação

M 1:  2500Grid DEN  [ Ano2010, Rel. height  4.00m ]
DEN
Level
dB(A)

>..-45

>45-50

>50-55

>55-60

>60-65

>65-70

>70-..

Plano de Pormenor da Av. José Malhoa

Simulação da propagação sonora

para o Ano 2010

Ruído de Tráfego Rodoviário e Ferroviário

Norma de Cálculo: XPS 31-133 e SRMII

Com Medidas de Minimização de Ruído (BMB)

Indicador de Ruído Lden

a 4,0m de altura do solo        Escala 1/2500

Figura nº. 7                       Fevereiro 2009

PLANO DE PORMENOR DA AVENIDA JOSÉ MALHOA

MAPA DE RUÍDO - Ano 2010

IMMI 6.3.1a



A

Av. Columbano Bordalo Pinheiro

Av. José Malhoa

B

Edificio AEdificio B

Edificio C

Edificio D

R
. B

as
ili

o 
Te

le
s

Rua Prof. Lima Basto

Rua de Campolide

R
ua

 d
e 

C
am

po
lid

e

0 50 100 Meter     

Legenda

Edificios Existentes
Edificios de Comércio e Serviços Propostos
Edificios de Habitação Propostos
Rede Rodoviária
Via Férrea
Limite do Plano de Pormenor
Pontos de Medição
Pontos de Avaliação

M 1:  2500Grid Night (23-7 h)  [ Ano2010, Rel. height  4.00m ]
Night (23-7 h)

Level
dB(A)

>..-45

>45-50

>50-55

>55-60

>60-65

>65-70

>70-..

Plano de Pormenor da Av. José Malhoa

Simulação da propagação sonora

para o Ano 2010

Ruído de Tráfego Rodoviário e Ferroviário

Norma de Cálculo: XPS 31-133 e SRMII

Com Medidas de Minimização de Ruído (BMB)

Indicador de Ruído Ln

a 4,0m de altura do solo        Escala 1/2500

Figura nº. 8                       Fevereiro 2009

PLANO DE PORMENOR DA AVENIDA JOSÉ MALHOA

MAPA DE RUÍDO - Ano 2010

IMMI 6.3.1a



M5M2/M6

M4

A
v. A. A

ugusto A
guiar

Av. Calouste Gulbenkian

Av. 
Calo

ust
e G

ulb
enkian

Av. Columbano Bordalo Pinheiro

A
v. C

om
batentes

Av. José Malhoa

Av. Ramalho Ortigão
Av. Ressano Garcia

Av. Santos Dumont

Edificio AEdificio B

Edificio C

Edificio D

M1

M3

R
. B

as
ili

o 
Te

le
s

Rua Prof. Lima Basto

Rua de Campolide

R
ua

 d
e 

C
am

po
lid

e

0 50 100 Meter     

Too small!

M 1:  6744Map  [ Ano2010 ]

Plano de Pormenor da Av. José Malhoa

Planta de Localização de Pontos

de Medição Acústica

(com implantação proposta)

  Escala 1/7500

Figura A                       Fevereiro 2009

PLANO DE PORMENOR DA AVENIDA JOSÉ MALHOA
MAPA DE RUÍDO - Ano 2010

IMMI 6.3.1a


