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PROJECTO URBANO CENTRO DE CONGRESSOS DE LISBOA 
 

PLANO DE PORMENOR EM MODALIDADE SIMPLIFICADA 
 
 

CONDIÇÕES AMBIENTAIS ACÚSTICAS 

MEDIDAS DE REDUÇÃO DE RUÍDO 
 
 
 
 

I. INTRODUÇÃO E OBJECTIVOS 
 

No âmbito da elaboração do Plano de Pormenor do Projecto Urbano do Centro de Congressos 

de Lisboa, importa analisar o ambiente acústico na área de intervenção, de forma a avaliar a sua 

aptidão urbanística e a possibilidade de obtenção de condições ambientais acústicas adequadas 

aos usos de solo existentes ou previstos, e ainda permitir a definição de medidas preventivas ou 

minimizadoras da exposição das populações ao ruído. 

 

Visando caracterizar as condições ambientais acústicas presentes na área envolvente da zona 

afecta ao “Plano de Pormenor do Projecto Urbano Centro de Congressos de Lisboa” (P.P), foram 

levadas a cabo campanhas de medição e registo dos níveis sonoros verificados em locais com 

interesse, em condições representativas da actividade exterior e da circulação viária, em 

períodos diversificados. 

 

O presente relatório resulta da adaptação da versão de Outubro de 2005 (que acolheu as 

observações da CCDR-LVT), ao Novo Regulamento Geral do Ruído (Dec. –Lei nº9/2007) e 

segue a metodologia expedita e pouco onerosa definida neste âmbito pela APA nas Directrizes 

para Elaboração de Mapas de Ruído, Março 2007. 

 

Assim apresenta-se a referida caracterização e correspondente adaptação, estabelecendo-se o 

elenco de medidas de redução de ruído adequadas para a zona e procede-se à avaliação 

previsional das condições resultantes da aplicação dessas medidas. 
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II. 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 

Para efeitos do presente Regulamento, entende-se por: 

 (…) 

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 (Lde n): o indicador de ruído, expresso em dB(A), 
associado ao incómodo global, dado pela expressão: 

Lden  = 10×log 1/24 [13×10 Ld/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; 
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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. 

(…) 

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. 

(…) 
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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; 

c) As zonas sensíveis em cuja proximidade exista em exploração, à data da entrada em vigor do presente 
Regulamento, uma grande infra-estrutura de transporte 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; 

d) As zonas sensíveis em cuja proximidade esteja projectada, à data de elaboração ou revisão do plano 
municipal de ordenamento do território, uma grande infra-estrutura de transporte aéreo 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; 

e) As zonas sensíveis em cuja proximidade esteja projectada, à data de elaboração ou revisão do plano 
municipal de ordenamento do território, uma grande infra-estrutura de transporte que não aéreo não devem 
ficar expostas a ruído ambiente exterior superior a 60 dB(A), expresso pelo indicador Lden, e superior a 50 
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. 

(…) 
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Artigo 12.º 
Controlo prévio das operações urbanísticas 

(…) 
4 - Às operações urbanísticas previstas no n.o 2 do presente artigo, quando promovidas pela administração 
pública, é aplicável o artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, competindo à comissão de 
coordenação e desenvolvimento regional territorialmente competente verificar o cumprimento dos valores limite 
fixados no artigo anterior, bem como emitir parecer sobre o extracto de mapa de ruído ou, na sua ausência, 
sobre o relatório de recolha de dados acústicos ou sobre o projecto acústico, apresentados nos termos da 
Portaria n.º 1110/2001, de 19 de Setembro. 
 

(…) 

 

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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III. CARACTERIZAÇÃO DE CONDIÇÕES ACÚSTICAS 

3.1 IDENTIFICAÇÃO DAS PRINCIPAIS FONTES SONORAS 
 

O Projecto Urbano do Centro de Congresso de Lisboa situa-se numa área urbana consolidada, 

que se caracteriza, em termos de fontes de ruído, por uma rede rodoviária estruturada, com 

algum nível de congestionamento, nomeadamente na Av. da Índia, em especial a certas horas 

da manhã e da tarde, sendo também afectada pela contribuição sonora da via-férrea 

Lisboa/Cascais e da Ponte 25 de Abril, e pelo tráfego de superfície da Rua da Junqueira. 

 

As condições ambientais acústicas existentes na área de interesse, encontram-se ilustradas nos 

elementos correspondentes ao mapeamento sonoro da zona, oportunamente elaborado por 

iniciativa dos Serviços competentes da CM de Lisboa e publicado em 2000 (Carta de Ruído de 

Lisboa), que apontavam para níveis médios do parâmetro caracterizador regulamentar, – nível 

sonoro contínuo equivalente –, LAeq ≈ 65 dB(A), para o período diurno, no contorno da área do 

Plano de Pormenor, junto às faixas de rodagem, de maior significado, em particular ao longo dos 

troços da Av. Da Índia, que a limita a Sul, e da Rua da Junqueira que a limita a Norte. 

 

Procedeu-se à avaliação das condições acústicas verificadas na área, de forma a obter-se uma 

caracterização actualizada dessas condições na zona do P.P. em causa, através de campanhas 

de amostragens dos campos sonoros em presença, em condições representativas da circulação 

rodoviária e ferroviária, com registos em locais apropriados, nas artérias circundantes acima 

referidas e em outros pontos considerados de interesse (ver Anexos II e III). 

 

As principais fontes de poluição sonora na área de intervenção do projecto em análise consistem 

nas vias de tráfego rodoviário, destacando-se pela sua importância a Avenida da Índia, a Rua da 

Junqueira, e a Rua Mécia Mouzinho de Albuquerque, que apresentam volumes de tráfego 

significativos em ambos os períodos de referência. 

A contribuição sonora da via-férrea (Linha Lisboa/Cascais) ainda que relevante, sofre um efeito 

de “mascaramento” por parte do ruído de tráfego rodoviário, em consequência da posição de 

proximidade do seu traçado relativamente à principal via rodoviária (Av. da Índia) e do fluxo de 

circulação na referida rodovia ser praticamente continuo. 
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Também o tráfego aeronáutico de aproximação ao aeroporto da Portela é apercebido de forma 

sensível na zona, por ocasião dos sobrevoos, embora o regime de circulação, algo variável, e os 

níveis sonoros em causa, não determinem alterações significativas no ambiente global 

apercebido. 

 

Importa referir que na Rua da Junqueira, se verifica ainda a circulação de eléctricos de 

superfície; contudo os níveis sonoros por estes gerados, embora perceptíveis por força das 

características espectrais próprias, não afectam as condições acústicas globais, face à superior 

contribuição do tráfego automóvel, predominante no ambiente sonoro local. 

 

As restantes vias de tráfego rodoviário existentes na área do plano (Travessa da Guarda, 

Travessa Pinto, Rua Manuel Maria Viana, etc.), ainda que se apresentem bastante menos 

ruidosas do que as já referidas, foram igualmente consideradas na caracterização das condições 

acústicas em título. 

 

Os períodos de amostragem foram diversificados, visando obter um conjunto de resultados 

representativos, abrangendo quer o período diurno, quer o período de entardecer, quer o período 

nocturno, considerando-se de reter o seguinte: 

 

a) Os resultados obtidos relativos à situação actual, são ilustrados para as posições de maior 

interesse, nos quadros em anexo, e permitem verificar, para o período diurno, em dias úteis, a 

presença de níveis sonoros: LAeq (médio) variando entre 64 dB(A) e LAeq(médio) 70 dB(A) 

ao longo das artérias em causa nos períodos de maior volume de tráfego (Av. da Índia, Rua 

da Junqueira e Rua Mécia Mouzinho de Albuquerque, a cerca de 10m das faixas de rodagem, 

com tráfego pulsante). 

 

As velocidades médias de circulação, na Av. da Índia, são variáveis, mas frequentemente 

acima de 70 km/h, excedendo os limites regulamentares aplicáveis. 
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b) Nas amostragens correspondentes a dias de fins de semana, foram alcançados níveis 

sonoros médios inferiores entre 2 e 3 dB(A), relativamente aos indicados acima, 

correspondendo a uma redução dos volumes de tráfego para cerca de 30 a 40% do TMH dos 

dias de semana, durante os períodos de amostragem, embora com evidente acréscimo da 

fluidez do tráfego. 

 

Relativamente aos períodos de entardecer e nocturno, com amostragens incidindo 

fundamentalmente na Av. da Índia e R. da Junqueira, pode referir-se que as amostragens 

conduziram a resultados correspondentes a níveis sonoros 6 a 10 dB(A) inferiores aos registados 

em período diurno, variando de acordo com os locais, com uma redução significativa dos 

volumes médios de tráfego relativamente aquele período: 50% do volume TMH, até às 24:00H; 

15% do volume TMH a partir das 01.00H, com quase ausência de pesados, mas com 

velocidades que por vezes ultrapassam 80km/h. 

 

No que respeita às amostragens realizadas junto às vias de tráfego de carácter local, como a 

Travessa Pinto (PM5), a Rua Manuel Maria Viana (PM6), a Travessa da Praia (PM7) e a 

Travessa Conde da Ponte (PM8), estas tiveram como objectivo a aferição do modelo de cálculo, 

pois trata-se de pontos de interesse marginal, que caracterizam fontes sonoras pouco 

significativas, no contexto da presente avaliação. 

 

Acresce-se que a área onde se localizam as vias de tráfego acima referidas, - zona leste da área 

do plano -, é marcadamente perturbada pela circulação rodoviária na Ponte 25 de Abril, 

especialmente em período nocturno. Daí que não se tenham realizado medições acústicas nos 

pontos PM7 e PM8 nesse período, para efeitos de amostragem, considerando-se adequada a 

caracterização acústica dessa zona, tal como resulta do modelo de propagação sonora 

preparado. 
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3.2 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 para a elaboração dos mapas de ruído. 

 

No caso das rodovias, os parâmetros de maior importância, para a definição dos níveis sonoros 

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). 

 

Para a aferição dos modelos de cálculo de propagação sonora desenvolvidos, efectuaram-se 

simultaneamente a recolha de dados acústicos, a contagem de volumes de tráfego rodoviário, 

com identificação do número de veículos ligeiros e pesados, bem como as respectivas 

velocidades de circulação. 

 

Os ensaios decorreram ao longo dos meses de Novembro e Dezembro de 2004. 

  

A recolha de dados acústicos seguiu os procedimentos definidos na Norma Portuguesa NP 

1730: “Acústica – Descrição e medição do ruído ambiente”[7], com amostragens de duração 

adequada, sempre superior a 30 minutos, de forma a garantir a estabilização das condições de 

registo. 

 

Foram utilizados sonómetros integradores de precisão, B&K 2260, equipados com protector de 

vento, e devidamente certificados e calibrados, colocados em tripé a 1,5m do solo. 

 

O tempo apresentava-se bom na generalidade das situações, normalmente com vento fraco, 

com temperaturas variando entre 15ºC e 18ºC, ao longo dos períodos de amostragens em 

período diurno e entre 10ºC e 12ºC em período nocturno. 

 

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

resultantes da passagem individual das composições em circulação na Linha Lisboa/Cascais, em 

condições representativas. 
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A caracterização desta fonte sonora foi conjugada com os volumes de tráfego indicados nos 

horários de circulação da CP correspondentes aos dias úteis[3] e para o ano 2007 (em análise), 

atendendo à distribuição do tráfego pelos períodos de referência diurno, entardecer e nocturno, 

para determinação ponderada dos níveis sonoros aplicáveis. 

 

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. 

 

A contribuição da Ponte 25 de Abril foi integrada na modelação efectuada, a partir da 

consideração das emissões sonoras de uma fonte de tipo viário, circulando em plataforma 

elevada, com as suas características de emissão aferidas para os níveis de “ruído particular” 

correspondentes, oportunamente registados. 

 

3.3 TRATAMENTO DOS DADOS  
 

Dado que os mapas de ruído para articulação com planos de ordenamento do território devem 

traduzir condições médias anuais, a parametrização das fontes sonoras do tipo vias de tráfego 

nos modelos de cálculo deve ser feita, tanto quanto possível, com base em valores médios 

anuais dos volumes de tráfego. 

 

Visto não existir informação oficial relativa ao tráfego médio anual na rede rodoviária da área em 

estudo, adoptaram-se os procedimentos recomendados no documento “Good practice guide for 

strategic noise mapping and production of associated data on noise exposure”, publicado pela 

WG-AE [10], designadamente recorrendo aos resultados das contagens de tráfego efectuadas in 

situ, os quais foram devidamente ponderados tendo em conta as horas do dia e os períodos do 

ano em que foram registados, visando obter valores representativos de médias horárias para os 

períodos diurno e nocturno, sendo de seguida aplicada a metodologia expedita definida pela 

APA e adiante descrita para adaptação desta informação aos novos períodos regulamentares. 
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Neste contexto, e face à falta de dados acima referida, assumiu-se uma distribuição média anual 

dos volumes de tráfego ao longo do dia seguindo o padrão apresentado no Gráfico I1, adiante, 

considerado suficientemente representativo para efeitos de cálculo dos valores médios anuais 

dos parâmetros de avaliação acústica. 

 

Sublinha-se a este respeito que as normais variações dos volumes de tráfego rodoviário (bem 

como as eventuais diferenças relativamente à distribuição indicada no Gráfico I) não deverão 

determinar alterações significativas dos níveis sonoros médios resultantes, visto que estes níveis 

seguem uma relação logarítmica em função dos volumes de tráfego, sendo necessário que 

ocorram alterações muito expressivas destes volumes para que os níveis sonoros 

correspondentes sofram variações sensíveis ao ouvido humano (teoricamente, para que ocorra 

um acréscimo de +3 dB(A) é necessária uma duplicação dos volumes de tráfego). 

 

GRÁFICO I 
DISTRIBUIÇÃO HORÁRIA TÍPICA DOS VOLUMES DE TRÁFEGO R ODOVIÁRIO 

Fonte: Certiprojecto, Lda. 

 

No que respeita à circulação ferroviária consideraram-se os volumes de tráfego indicados nos 

horários da CP relativos aos dias úteis, para a Situação actual (2007) [3], cujo padrão de 

distribuição dos volumes médios diários é indicado no Gráfico I, adiante. 

                                                        
1 - Elaborado com base em dados detalhados fornecidos por uma concessionária de auto-estradas nacional, conjugados com dados de 

estudos de tráfego rodoviário relativos a diferentes tipos de estradas em diversas zonas do país. 
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GRÁFICO II 
DISTRIBUIÇÃO HORÁRIA DOS VOLUMES DE TRÁFEGO FERROVIÁ RIO 

 (DE ACORDO COM HORÁRIOS DA CP DE 2007, PARA A LINHA LISBOA-CASCAIS) 

 
 

A circulação viária na Ponte 25 de Abril foi caracterizada, como já referido, como uma fonte 

sonora especifica de tipo linear, com implantação fora da área do P.P., mas cuja influência se faz 

sentir, nomeadamente na zona a nascente dessa área (ver figura 4 – Ruído Particular Ponte 25 

de Abril). 

 

Para a simulação da Situação Futura consideraram-se volumes de tráfego equivalentes aos 

valores da Situação Actual (ano 2007), uma vez que as alterações previstas para a rede viária, 

no âmbito do presente Plano, se resumem à reorganização da circulação rodoviária nas vias 

existentes, não estando previsto neste âmbito, quer a criação de novas vias, quer a instalação de 

equipamentos ou infra-estruturas com capacidade de geração/atracção de tráfego com 

expressão suficiente para ter repercussões no ambiente sonoro da área com interesse. 

 

Assim, as intervenções em proposta centram-se na Rua Mécia Mouzinho de Albuquerque, na 

Praça das Indústrias e área envolvente, a saber: 

 

• Na Rua Mécia Mouzinho de Albuquerque a intervenção corresponde ao reperfilamento da 

via, através do alargamento das faixas de rodagem por forma a melhorar o acesso ao 

Hospital Egas Moniz e consequentemente ao Centro de Congressos. 

0

5

10

15

20

25

30

07h 08h 09h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h 00h 01h 02h 03h 04h 05h 06h

N
úm

er
o 

de
 C

om
bo

io
s 

a 
ci

rc
ul

ar
 e

nt
re

 L
is

bo
a 

e 
C

as
ca

s
is

 (
bi

di
re

ci
on

al
)

Período Diurno

Período Entardecer

Período Nocturno

Período Diurno Média

Período Entardecer Média

Período Nocturno Média



 

 

PROJECTO URBANO CENTRO DE CONGRESSOS DE LISBOA 

                                                                            PLANO DE PORMENOR - CONDIÇÕES AMBIENTAIS ACÚSTICAS 

CERTIPROJECTO - Arquitectos e Engenheiros Consultor es, Lda. 

Página 14 

 

 

• Na Praça das Indústrias é proposta a supressão do parque de estacionamento de superfície 

existente e a sua transformação em área arborizada. 

 

• Assim, como meio de melhorar a circulação rodoviária na área envolvente à Praça das 

Indústrias, propõem-se eliminar o acesso ao Centro de Congressos através da Av. da Índia, 

propondo como alternativa a utilização da Travessa Pinto e da Travessa da Galé. Por forma 

a viabilizar a solução indicada propõe-se a criação de duas faixas de rodagem na Rua 

Manuel Maria Viana. 

 

Por forma adaptar a caracterização atrás referida, efectuada em 2004, bem como os anteriores 

mapas de ruído aos novos indicadores Lden e Ln (Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 Janeiro), segue-

se a metodologia definida no documento “Directrizes para Elaboração dos Mapas de Ruído”, 

elaborado pela Agência Portuguesa do Ambiente em Março de 2007. 

 

Assim, o mapa de ruído relativo ao indicador Ln é idêntico ao mapa relativo ao indicador LAeq(22-

7h), uma vez que o cálculo foi realizado a uma cota de 4 m de altura do solo, como indicam os 

procedimentos aplicáveis. 

 

O mapa de ruído relativo ao indicador Lden, integra as adaptações necessárias à redistribuição 

dos dados de exploração das fontes de ruído aos três novos períodos de referência, sendo que 

para o tráfego rodoviário se aplicaram as seguintes expressões: 

TMH7-20h = TMH7-22h  

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

TMH23-7h = TMH22-7h 

 

Uma vez que decorreram dois anos de 2004 a 2007, considerou-se de interesse o ajustamento 

dos volumes do tráfego rodoviário de forma a caracterizar uma situação actualizada, tendo sido 

assumida, em posição cautelar e conservadora, uma taxa de crescimento de 5% ao ano nos 

volumes de tráfego de todas as categorias de veículos. 

 

Relativamente ao tráfego ferroviário, foram considerados os volumes definidos nos horários 

actualizados da CP e referentes ao ano de 2007 
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IV. SIMULAÇÃO DA PROPAGAÇÃO SONORA 

4.1  INTRODUÇÃO 
 
De forma a disponibilizar uma descrição gráfica mais abrangente da distribuição dos campos 

sonoros em presença, elaboraram-se os mapas de ruído da zona, correspondentes às condições 

actuais em período diurno, entardecer e nocturno, aferidos a partir dos registos de níveis sonoros 

efectuados no local, integrando as características principais do tráfego rodoviário e das vias: 

velocidades médias em cada período, percentagens de ligeiros e pesados, natureza do piso. 

 

4.2 PROGRAMA DE CÁLCULO  
 

Foi utilizado o programa de cálculo automático IMMI 5.3.1 (vers. 2007), para cálculo de geração e 

propagação de campos sonoros com origem no tráfego rodoviário, ferroviário e na circulação na 

Ponte 25 de Abril, segundo as seguintes Normas XPS 31-133, SRM II e ISO 9613, 

respectivamente, indicadas pelo Decreto-Lei nº146/2006, conduzindo aos resultados 

apresentados em anexo. 

 

4.3 ELABORAÇÃO E PARAMETRIZAÇÃO DOS MODELOS DE CÁLCULO  
 

O modelo de cálculo, para a “situação actual”, foi parametrizado por forma a reproduzir as 

condições acústicas, de “longo prazo” para um ano médio, nos termos dos procedimentos 

estabelecidos na regulamentação em vigor, integrando a ponderação das condições 

correspondentes a dias úteis e a fins de semana, (estes últimos com níveis sonoros médios mais 

reduzidos), e ainda, dada a característica urbana da zona, com a integração de diferentes sub-

períodos nos períodos entardecer e nocturno, face a condições marcadamente diferenciadas, em 

particular entre as 22.00H e as 02.00H, até às 06.00H e entre as 06.00H e as 07.00H. 
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Foram também criados modelos de previsão correspondentes à “situação futura”, incluindo os 

novos edifícios em estudo e considerando a normal evolução das condições actuais do tráfego. 

No caso específico das principais vias consideradas (Av. Índia e Rua da Junqueira), o aumento 

dos volumes de tráfego médio horário (TMH) terá uma expressão reduzida, dado que 

actualmente os valores de TMH excedem, em horas de maior fluxo, a capacidade das vias. 

 

Acresce ainda que, relativamente às condições de circulação futura, não se prevêem, no âmbito 

do presente Plano, alterações à rede rodoviária existente, além da reorganização da circulação 

nas vias existentes, que comporta já volumes de tráfego elevados, inclusivamente superiores à 

sua capacidade em algumas horas do dia. 

 

Dado que a única construção verdadeiramente nova é o Hotel, o qual quase em exclusivo irá 

trabalhar associado ao Centro de Congressos existente, considera-se que, perante o exposto 

acima e de acordo com as informações obtidas do Centro de Congressos de Lisboa, tendo em 

conta a utilização preferencial de transportes públicos por parte dos seus utentes, o incremento 

de tráfego será praticamente nulo. 

 

Os modelos de cálculo foram 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.  
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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. 

 

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

quadrícula de cálculo com malha 2x2m à cota de 4m (de acordo com as Directrizes para 

Elaboração de Mapas de Ruído, da Agência Portuguesa do Ambiente), 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. 
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V. INTERPRETAÇÃO DOS MAPAS DE RUÍDO 
 

5.1  CONDIÇÕES ACÚSTICAS ACTUAIS  

 

Refere-se que a classificação assumida pela Câmara de Lisboa, para a área de intervenção do 

Plano de Pormenor em título, é de zona mista, com limites Lden ≤ 65 dB (A) e Ln ≤ 55 dB(A); 

como tal a análise que se segue será realizada nesse contexto. 

 

A caracterização das condições acústicas actuais apresentada (figuras n.º 2 e 3), de acordo com 

os procedimentos aplicáveis e de acordo com os mapas de ruído à cota de 4m do solo, permite 

concluir que em boa parte das fachadas dos edifícios existentes, bem como na restante área do 

Plano de Pormenor, em especial a distâncias inferiores a 20/30m da Av. da Índia e da Rua da 

Junqueira, se verificam níveis sonoros que ultrapassam os limites estabelecidos na 

regulamentação aplicável a zonas mistas (Níveis Lden > 65 dBA e Ln > 55 dBA) 

 

Pode ainda referir-se que as condições acústicas actuais, em especial na zona Leste do PP, são 

em boa medida determinadas pela influência da circulação na Ponte 25 de Abril (figura n.º 4 e 5), 

cujo traçado e condições de tráfego, com volumes elevados mesmo em período nocturno, 

originam a ocorrência de níveis sonoros médios Lden ≥ 60 dB(A) e a Ln ≥ 50 dB(A). 

 

Não obstante os níveis de ruído gerados na Ponte 25 de Abril, referidos anteriormente, não 

colocam em causa a construção dos edifícios previstos, no âmbito do presente plano. 

 

Neste contexto, considera-se também presumível que a médio prazo venham a ser adoptadas, 

pelas entidades com responsabilidade na matéria, medidas de minimização do ruído gerado pela 

Ponte 25 de Abril, no âmbito de planos de redução de ruído de interesse mais alargado. 



 

 

PROJECTO URBANO CENTRO DE CONGRESSOS DE LISBOA 

                                                                            PLANO DE PORMENOR - CONDIÇÕES AMBIENTAIS ACÚSTICAS 

CERTIPROJECTO - Arquitectos e Engenheiros Consultor es, Lda. 

Página 19 

 

 

5.2  PREVISÃO DOS NIVEIS SONOROS (SITUAÇÃO FUTURA ) 

 

Os resultados das previsões efectuadas para a “situação futura” são apresentados, em anexo, 

nos mapas de ruído correspondentes (figuras n.º 6 e 7) e em “pontos receptores” seleccionados, 

(Anexo VI) introduzidos nos modelos de cálculo para quantificação mais rigorosa dos níveis 

sonoros em posições específicas com interesse (junto às fachadas mais expostas dos edifícios 

propostos, a várias cotas) 

 

A análise do Anexo VI e das figuras n.º 6 e 7 permite prever que se verificará a ultrapassagem 

dos limites regulamentares estabelecidos para zonas mistas, na proximidade da Rua da 

Junqueira e da Avenida da Índia (distâncias de 20/30m), na totalidade dos “pontos receptores” 

analisados. 

 

Os valores apresentados no Anexo VI demonstram que a ultrapassagem dos limites 

estabelecidos, leva à necessidade de se adoptarem medidas de minimização do ruído para 

ambos os indicadores Lden e Ln. 



 

 

PROJECTO URBANO CENTRO DE CONGRESSOS DE LISBOA 

                                                                            PLANO DE PORMENOR - CONDIÇÕES AMBIENTAIS ACÚSTICAS 

CERTIPROJECTO - Arquitectos e Engenheiros Consultor es, Lda. 

Página 20 

 

 

VI. MEDIDAS DE REDUÇÃO DE RUÍDO  
 

6.1 ENQUADRAMENTO REGULAMENTAR  
 

A situação descrita decorre essencialmente das condições de circulação do tráfego rodoviário 

circundante. Neste contexto e tendo em conta a classificação acústica como Zona Mista, 

proposta pelo Plano, verifica-se a necessidade de implementação de medidas de redução de 

ruído de caracter geral e de longo prazo, do âmbito do Plano Municipal de Redução de Ruído. 

Verifica-se, ainda, a necessidade de adopção de medidas de redução de ruído de curto prazo, 

directamente associadas à execução do Plano de Pormenor, como descrito no ponto 6.2. 

 

6.2 MEDIDAS A ADOPTAR  
 

O Plano de Pormenor em apreço prevê, entre outros pontos, a ocupação do espaço devoluto, 

por um empreendimento com ocupação de tipo residencial, Hotel, e criação de espaços 

exteriores de uso público. 

 

Neste contexto considera-se de interesse assinalar as condições particularmente desfavoráveis 

que se verificam na R. da Junqueira com vias dedicadas a transportes públicos pesados, cuja 

circulação a velocidade mais elevada, determina a produção de estímulos sonoros 

particularmente intensos. Também na Av. da Índia, as velocidades de circulação relativamente 

elevadas, por ventura em desrespeito pelos limites legais estabelecidos, em conjunto com a 

elevada percentagem de pesados verificada, contribuem para as condições referidas. 
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Assim e de acordo com o que se descreve, consideram-se adequadas, além de outras que 

possam vir a ser adoptadas em sede da Administração Municipal no âmbito do estabelecimento 

de um Plano de Redução do Ruído necessariamente mais abrangente, e dos reflexos de outras 

intervenções de ordenamento urbanístico previstas para zonas próximas, as seguintes medidas, 

a implementar na Rua da Junqueira, na Rua Mécia Mouzinho de Albuquerque e Avenida da 

Índia.: 

 

• Limitação efectiva das velocidades de circulação a 50 km/h; 

• Aplicação de revestimentos de piso de tipo pouco ru idoso, com características 

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

misturado com borracha. 

 

6.2.1 SITUAÇÃO FUTURA I - M EDIDAS DE REDUÇÃO DO RUÍDO  (MMR) DE PRIMEIRA LINHA (1ª FASE) 
 

O exame dos resultados da utilização de pavimento pouco ruidoso, em conjunto com uma 

efectiva redução das velocidades de circulação viária, como indicado acima, – mapas de ruído 

característicos das condições acústicas previsíveis em período diurno, do entardecer e nocturno, 

e tabelas de níveis sonoros em pontos de interesse colocados a diferentes cotas –, permite 

concluir que serão alcançadas, através das alterações indicadas, reduções variando entre 3 

dB(A) e 5 dB(A), relativamente às condições “actuais”. 

 

Face às aproximações normais da modelação prevision al aplicável e às características dos 

modelos disponíveis e dos parâmetros que os integra m, os resultados alcançados 

correspondem a condições que se entendem enquadrada s, para a generalidade da área do 

PP, nas exigências regulamentares em vigor, relativ amente a zonas mistas. 

 

Em anexo, apresentam-se os “mapas de conflito” para zonas mistas (ver figuras n.º 10 e 11), 

correspondentes ao cenário “Situação Futura com MMR 1ª Fase”, que permitem fazer uma 

apreciação da compatibilidade dos usos do solo previstos, com o Regulamento Geral do Ruído. 
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6.2.2 SITUAÇÃO FUTURA II - M EDIDAS DE REDUÇÃO DO RUÍDO COMPLEMENTARES (2ª FASE) 
 

Visando a obtenção de condições ainda mais favoráveis na generalidade da área de 

intervenção, e em particular no que respeita aos espaços exteriores de uso público, propõem-se 

acções complementares a médio - longo prazo (2ª Fase), cuja viabilidade deve ser ponderada 

em sede própria, as quais incluem, por exemplo: 

 

• Desenvolvimento de “planos de mobilidade”, onde serão abordadas as várias possibilidades 

de reestruturação do tráfego no centro da Cidade; 

• Restrição de tráfego de veículos pesados ou limitação da circulação destes, por exemplo, 

durante o período nocturno, em vias particularmente desfavoráveis e onde esta opção seja 

praticável, assegurando a racionalização do tráfego nas vias mais criticas, como é o caso da 

Av. da Índia; 

• Edificação de elementos de barreira acústica aplicados paralelamente à via-férrea Lisboa 

Cascais, a Norte do traçado, com dimensões médias de 1,5m de altura e extensão 

aproximada de 300m. 

 

Esta medida, apesar de reduzir a influência directa, na zona do Plano, quer do tráfego 

ferroviário, quer da circulação rodoviária na Av. Brasília, terá maior eficácia ao nível dos 

estímulos pontuais provocados pela ferrovia, sendo que o níveis sonoros globais, não deverão 

sofrer alterações sensíveis, na generalidade da área de interesse, - faixa sul da área do PP -, já 

que é essencialmente determinado pela circulação rodoviária na Av. da Índia. 

 

Assim esta medida será benéfica em termos de percepção auditiva, no domínio da psico-

acústica, em particular para os utentes do espaço exterior, não afectando de forma significativa o 

ambiente sonoro de longo prazo, da zona em análise. 

 

As medidas descritas, não deverão apresentar ónus particulares à gestão das condições de 

circulação viária, devendo ser articuladas com outras intervenções eventualmente integradas na 

gestão do ambiente sonoro da Cidade, em particular no que respeita à sua integração em planos 

de redução de ruído de âmbito mais alargado, como já referido. 
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VII. NOTA CONCLUSIVA  
  

Os resultados alcançados através da avaliação previsional efectuada, constantes das tabelas e 

dos “mapas de ruído ” anexos, relativos à “situação actual” e à “situação futura”, estes 

preparados com integração das medidas de redução de ruído consideradas (1ª fase), conduzem 

à seguinte apreciação: 

 

1. A análise efectuada, quer para a “situação actual” quer para a “situação futura”, permite 

confirmar a existência de diversas situações de desconformidade com o estabelecido 

regulamentarmente para zonas mistas, em especial a distâncias inferiores a 20/30m da Av. da 

Índia e da Rua da Junqueira. 

 

2. Tendo em conta o nível de consolidação urbanística existente na área de intervenção do P.P 

e o tipo de uso proposto para a zona, a medida de redução de ruído de maior eficácia relativa, 

é a alteração dos revestimentos de pavimento, com efeitos sensíveis nos níveis de emissão 

sonora próprios da circulação automóvel. 

 

A possibilidade de utilização de pavimentos de tipo betuminoso flexível, com reciclado de 

borracha, resulta mais favorável que o uso de betuminoso corrente, devendo ser contemplada 

nas situações de maior interesse. 

 

3. As medidas de minimização de 1ª fase preconizadas, em especial em articulação oportuna 

com as intervenções complementares descritas em 6.2.2 (medidas de minimização de ruído 

de 2º fase), permitem prever a obtenção de condições acústicas bastante mais favoráveis que 

as actuais, em particular nas zonas Norte e Poente da área do Plano de Pormenor.  

 

As condições sonoras resultantes da aplicação das medidas de minimização preconizadas no 

presente estudo (aplicação de pavimento de tipo pouco ruidoso e controlo das velocidades) 

permitem concluir que a generalidade da área de implantação se encontre dentro dos limites 

estabelecidos para zonas mistas, – isolinhas de Lden = 65 dB (A) e Ln = 55 dB (A.  
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4. Nestas condições, a área do Plano de Pormenor destinada à implantação de novas 

construções para fins habitacionais apresentará condições indicadas para uso do tipo 

previsto. 

 

Mesmo admitindo alguma natural variabilidade das condições de circulação exterior na zona, 

elas não deverão significar alterações sensíveis nos níveis sonoros de longo prazo, sendo de 

assinalar que as condições verificadas em posições mais afastadas das vias de tráfego mais 

significativas, se apresentam mais favoráveis. 

 

5. A adopção das medidas de redução dos níveis sonoros em presença revela-se de grande 

interesse, no sentido de permitir a obtenção de níveis de exposição registados no exterior, 

inferiores aos valores estabelecidos como desejáveis, e poderá ser completada com outras 

acções de âmbito municipal que venham a ser definidas. 

 
 
 
 

Cascais, 23 de Outubro de 2007  

 

 

         CERTIPROJECTO, Lda. 

 

 
  

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

Marta Antão, Geógrafa   
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ANEXO II - QUADROS DE LEITURAS 
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por hora velocidade por hora velocidade
09-11-2004 9:15 35 1215 30 0 66,8

09-11-2004 10:50 40 655 30 0 64,3
13-11-2004 11:40 30 320 30 0 62,8
17-11-2004 13:00 35 490 30 0 64,0

17-11-2004 15:20 40 840 30 0 64,5

17-11-2004 17:15 30 1020 30 0 65,9

09-11-2004 23:30 35 435 30 0 62,3

09-11-2004 2:30 40 120 30 0 56,1

h h Lig Pes LAeq

ponta manhã 7-10 3 1215 0 66,8

calma manhã 10-12 2 488 0 63,6

almoço 12-14 2 490 0 64,0

calma tarde 14-17 3 840 0 64,5

ponta tarde 17-22 5 1020 0 65,9

P.Diurno 881 0 65,4

nocturno Inicio 22-1 3 435 0 62,3

madrugada 1-7 6 120 0 56,1

P.Nocturno 225 0 59,2

ponta tarde

ponta manhã

calma manhã

almoço

calma tarde

nocturno Inicio

madrugada

Ligeiros Pesados
Tráfego

PM1  ---  RUA MÉCIO MOUZINHO DE ALBUQUERQUE

Período Data
Duração

(min)
Hora

LAeq
dB(A)
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por hora velocidade por hora velocidade
09-11-2004 9:45 40 960 50 75 50 68,3

09-11-2004 11:30 40 630 50 46 50 66,2
13-11-2004 11:00 30 370 50 10 50 64,8
17-11-2004 13:45 35 550 50 45 50 65,9

17-11-2004 16:25 40 720 50 60 50 66,5

17-11-2004 17:50 30 1110 50 66 50 68,1

09-11-2004 22:30 30 450 50 30 50 64,1
17-11-2004 23:30 30 310 50 18 50 63,5
17-11-2004 2:15 40 110 50 5 50 57,4
09-11-2004 1:15 40 190 50 9 50 59,6

h h Lig Pes LAeq

ponta manhã 7-10 3 960 75 68,3

calma manhã 10-12 2 500 28 65,5

almoço 12-14 2 550 45 65,9

calma tarde 14-17 3 720 60 66,5

ponta tarde 17-22 5 1110 66 68,1

P.Diurno 846 59 67,3

nocturno Inicio 22-1 3 380 24 63,8

madrugada 1-7 6 150 7 58,5

P.Nocturno 227 13 61,0

calma tarde

ponta tarde

ponta manhã

calma manhã

almoço

nocturno Inicio

madrugada

Tráfego
Ligeiros Pesados

PM2/PM10  ---  RUA JUNQUEIRA

LAeq
dB(A)

Data
Duração

(min)
HoraPeríodo
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por hora velocidade por hora velocidade
18-11-2004 9:00 35 370 50 2 50 68,4

18-11-2004 11:15 35 125 50 0 50 62,3
13-11-2004 12:50 30 85 50 0 61,5
18-11-2004 13:00 40 150 50 2 50 63,2

18-11-2004 15:45 40 220 50 0 64,1

18-11-2004 18:00 35 320 50 3 50 67,6

18-11-2004 0:40 35 20 50 0 59,2

18-11-2004 2:10 45 10 50 0 56,2

h h Lig Pes LAeq

ponta manhã 7-10 3 370 2 68,4

calma manhã 10-12 2 105 0 61,9

almoço 12-14 2 150 2 63,2

calma tarde 14-17 3 220 0 64,1

ponta tarde 17-22 5 320 3 67,6

P.Diurno 259 2 66,3

nocturno Inicio 22-1 3 20 0 59,2

madrugada 1-7 6 10 0 56,2

P.Nocturno 13 0 57,4

Pesados

nocturno Inicio

madrugada

ponta manhã

calma manhã

Período

PM3 ---  TRAVESSA DA GUARDA

almoço

calma tarde

ponta tarde

Data
Duração

(min)
Hora

LAeq
dB(A)

Tráfego
Ligeiros
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por hora velocidade por hora velocidade
18-11-2004 9:40 35 3505 60 58 50 71,4

18-11-2004 11:50 35 2775 60 27 50 67,9
13-11-2004 12:10 40 1150 50 5 50 65,7
18-11-2004 13:40 40 2.255 60 42 50 68,4

18-11-2004 16:30 35 2545 60 37 50 68,3

18-11-2004 18:40 40 3144 60 54 50 69,6

18-11-2004 23:40 30 1325 60 10 50 66,1
17-11-2004 22:30 35 1250 60 18 50 65,5
18-11-2004 1:20 40 950 60 5 50 62,4
17-11-2004 3:00 45 775 60 1 50 61,1

h h Lig Pes LAeq

ponta manhã 7-10 3 3505 58 71,4

calma manhã 10-12 2 1963 16 66,8

almoço 12-14 2 2255 42 68,4

calma tarde 14-17 3 2545 37 68,3

ponta tarde 17-22 5 3144 54 69,6

P.Diurno 2820 45 69,4

nocturno Inicio 22-1 3 1288 14 65,8

madrugada 1-7 6 863 3 61,8

P.Nocturno 1004 7 63,6

ponta tarde

nocturno Inicio

madrugada

ponta manhã

calma manhã

almoço

calma tarde

PM4/PM9 ---  AVENIDA DA ÍNDIA

Período Data Hora
Duração
(h:m:s)

LAeq,
dB(A)

Tráfego
Ligeiros Pesados
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por hora velocidade por hora velocidade

18-11-2004 11:45 40 186 30 0 69,4

18-11-2004 23:10 35 6 30 0 61,0

ponta tarde

nocturno

ponta manhã

calma manhã

almoço

calma tarde

PM5 --- TRAVESSA PINTO

Período Data Hora
Duração

(min)
LAeq,
dB(A)

Tráfego
Ligeiros Pesados

 

 

 

por hora velocidade por hora velocidade

18-11-2004 11:45 30 228 30 0 71,0

18-11-2004 23:10 30 6 30 0 63,1

ponta tarde

nocturno

ponta manhã

calma manhã

almoço

calma tarde

PM6 --- RUA MANUEL MARIA VIANA
Tráfego

Ligeiros PesadosPeríodo Data Hora
Duração
(h:m:s)

LAeq,
dB(A)
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por hora velocidade por hora velocidade

18-11-2004 12:15 30 78 30 65,4

ponta tarde

nocturno

ponta manhã

calma manhã

almoço

calma tarde

PM7 --- TRAVESSA DA PRAIA

Período Data Hora
Duração
(h:m:s)

LAeq,
dB(A)

Tráfego
Ligeiros Pesados

 

 

 

por hora velocidade por hora velocidade

18-11-2004 12:15 40 66 30 66,5

ponta tarde

nocturno

ponta manhã

calma manhã

almoço

calma tarde

PM8 --- TRAVESSA CONDE DA PONTE

Período Data Hora
Duração

(min)
LAeq,
dB(A)

Tráfego
Ligeiros Pesados

 



 

 

PROJECTO URBANO CENTRO DE CONGRESSOS DE LISBOA 

                                                                            PLANO DE PORMENOR - CONDIÇÕES AMBIENTAIS ACÚSTICAS 

CERTIPROJECTO - Arquitectos e Engenheiros Consultor es, Lda. 

Página 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO III - LOCALIZAÇÃO ESQUEMÁTICA DOS LOCAIS DE MEDIÇÃO 
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 ANEXO IV - DESCRIÇÃO DE PROCEDIMENTOS 
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DESCRIÇÃO DE PROCEDIMENTOS 

 

Dadas as características urbanísticas da zona em apreciação, com ocupação mista de 

edifícios de serviços e habitação (mas também com percentagem elevada de tráfego de 

passagem de e para o centro da cidade), verifica-se uma tipologia da actividade viária 

com alguma variação nos volumes de tráfego ao longo do dia, com quebra dos volumes 

no período nocturno, especialmente a partir das 23.00 H/23.30 H.  

 

Constata-se ainda, nestas situações, uma significativa redução de tráfego de veículos 

pesados, com particular relevo para as horas da noite e madrugada. 

 

A estimação das condições acústicas representativas dos períodos diurno e nocturno, foi 

efectuada através da consideração de sub-períodos associados a condições que se 

apresentam com maior uniformidade, permitindo a ponderação das contribuições de cada 

um desses sub-períodos para o cálculo do valor representativo do parâmetro 

caracterizador regulamentar, nível sonoro contínuo equivalente LAeq T, para a duração 

de cada um dos períodos de interesse, através da relação: 

 

   LAeq T = 10 Log 10 )(,10
1

1

10 AdBtix
T

n Li











 ∑  

 
T – duração integral do período de referência  

n – nº de sup-períodos considerados, com nível sonoro uniforme 

ti – duração de cada sub-período  

Li – nível sonoro contínuo equivalente, assumido uniforme, correspondente a cada sub-período. 
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ANEXO V - PARÂMETROS DE CÁLCULO 
Parâmetros de cálculo utilizados nas simulações das  condições de propagação sonora 

PARÂMETROS DE CÁLCULO GENÉRICOS  

Cenários Situação actual (2007);  
I) Situação futura 1ª fase 
II) Situação futura 2ª fase 

Características do terreno 
sobre o qual ocorre a 
propagação sonora 

Medianamente Reflector (Coef. de absorção sonoraαméd. ≈0,5) 

Tipo de Pavimento Betuminoso Tradicional (BT) I, II) Betuminoso Modificado 
com Borracha (BMB)(4) 

Modelação orográfica do 
terreno 

Baseada na informação topográfica contida na cartografia digital 
fornecida e nos levantamentos de campo realizados; 

Velocidades de circulação 60/70 km/h(1) 50 km/h 

Quadrícula de cálculo 2mxm a 4m de altura do solo 

PARÂMETROS DE CÁLCULO RELATIVOS AO TRÁFEGO RODOVIÁRIO  
TMH, em veículos/hora (2) 
Situação Actual/ Futura I), II) 

Ligeiros Pesados 
Fonte Sonora 

Dia Entardecer  Noite Dia Entardecer Noite 

Av. da Índia  1621 1145 194 24 16 3 

Av. da Junqueira 583 412 69 49 34 5 

Rua Mécia Mouzinho de 
Albuquerque 

413 292 50 0 0 0 

Rua Manuel Maria Viana 185 125 5 0 0 0 

Travessa Pinto 150 102 5 1 1 1 

Travessa da Guarda 122 86 14 0 0 0 

Travessa da Praia 56 37 1 0 0 0 

PARÂMETROS DE CÁLCULO RELATIVOS AO TRÁFEGO FERROVIÁRIO  

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

carruagens 
Velocidade Média 

(1)  Dia Entardecer Noite  
Via Férrea              

   (Lisboa / Cascais) 
7 80 km/h 16.5 8.9 2.6 

 
(1) Levantamentos in situ (Novembro/Dezembro 2004). 
(2) Ponderações efectuadas a partir dos dados de tráfego recolhidos nas amostragens, da seguinte 
forma: 
- Ligeiros Período Diurno : 85% do tráfego dos dias úteis; 

- Pesados Período Diurno  : 3% dos ligeiros; 

- Ligeiros Período Nocturno : 15% Ligeiros do Período Diurno; 

- Pesados Período Nocturno  : 15% Ligeiros do Período Diurno. 

(3) Caminhos de Ferro Portugueses, 2007. 
(4) Betuminoso Modificado com Borracha (BMB), na R. Junqueira; R. M.M.Albuquerque e Ava da Índia. 
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ANEXO VI - TABELA – NIVEIS SONOROS EM PONTOS DE RECEPÇÃO 
 

  Níveis Sonoros LAeq (dB(A)) 

  Situação Actual 
Situação Futura 

sem MMR 

Situação Futura 
com MMR – 
pavimento - 

Situação Futura 
com MMR – 
pavimento + 

Barreira - 
Pontos de 

Recepção 

Altura ao 

Solo (m) 
Lden Ln Lden Ln Lden Ln Lden Ln 

PR1 1,5 67 57 68 57 63 52 63 52 

PR2 4 67 56 67 57 63 53 63 53 

PR3 8 67 56 66 56 62 52 62 52 

PR4 1,5 62 51 68 57 65 53 64 53 

PR5 4 68 57 68 58 65 54 65 53 

PR6 8 68 57 68 57 65 54 65 54 
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ANEXO VII - MAPAS DE RUÍDO 
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