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1 - APRESENTAÇÃO 

1.1 - Situação analisada 

O presente estudo visa caracterizar a componente acústica da área onde será implementado o 

Plano de Pormenor da Matinha. De referir que esta análise se baseou exclusivamente em ferramentas de 

modelação digital, uma vez que a zona dentro dos limites do plano urbano vai ser substancialmente 

modificada, não só em termos do edificado como da rede viária. Esta modificação, no que diz respeito à rede 

viária, estende-se além dos limites do plano urbano em estudo. 

 

 

1.2 - Enquadramento legal 

A avaliação foi efectuada de acordo com o estipulado pelo Regulamento Geral do Ruído, aprovado 

pelo Decreto-Lei nº 9/2007 de 17 de Janeiro, em particular no que diz respeito aos valores limites de 

exposição definidos no Artigo 11º, assim como os critérios do Artigo 12º: 

“(...) 
CAPÍTULO III 

Regulação da produção de ruído 
 

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 
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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. 

5— Os municípios podem estabelecer, em espaços delimitados de zonas 
sensíveis ou mistas, designadamente em centros históricos, valores 
inferiores em 5 dB(A) aos fixados nas alíneas a) e b) do n.º 1. 

 
Artigo 12.º 

Controlo prévio das operações urbanísticas 
1— O cumprimento dos valores limite fixados no artigo anterior é 

verificado no âmbito do procedimento de avaliação de impacte 
ambiental, sempre que a operação urbanística esteja sujeita ao 
respectivo regime jurídico. 

2— O cumprimento dos valores limite fixados no artigo anterior 
relativamente às operações urbanísticas não sujeitas a 
procedimento de avaliação de impacte ambiental é verificado no 
âmbito dos procedimentos previstos no regime jurídico de 
urbanização e da edificação, devendo o interessado apresentar os 
documentos identificados na Portaria n.º 1110/2001, de 19 de 
Setembro. 

3— Ao projecto acústico, também designado por projecto de 
condicionamento acústico, aplica-se o Regulamento dos Requisitos 
Acústicos dos Edifícios, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 129/2002, de 
11 de Maio. 

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 
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recolha de dados acústicos ou sobre o projecto acústico, 
apresentados nos termos da Portaria n.º 1110/2001, de 19 de 
Setembro. 

5— A utilização ou alteração da utilização de edifícios e suas fracções 
está sujeita à verificação do cumprimento do projecto acústico a 
efectuar pela câmara municipal, no âmbito do respectivo 
procedimento de licença ou autorização da utilização, podendo a 
câmara, para o efeito, exigir a realização de ensaios acústicos. 

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. 

(...)” 
 

Face ao exposto e considerando que o plano urbanístico vai integrar edifícios de carácter misto, 

considerou-se toda a área do plano em estudo como “zona mista”, sendo, neste caso, de respeitar os valores 

limites seguintes para o ruído ambiente: 

� Indicador de ruído diurno-entardecer-nocturno : Lden ≤ 65 dB(A) 

� Indicador de ruído em período nocturno [23h – 7h] : Ln ≤ 55 dB(A) 
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2 - METODOLOGIA DO ESTUDO 

2.1 - Modelo digital 

Como foi referido anteriormente, o presente estudo baseia-se em estrutura de modelação digital que 

permite prospectivar os níveis dos campos sonoros que se estabelecerão nas diferentes partes do plano 

urbano. Foi utilizado software adequado, SoundPLAN 6.2 (SoundPLAN LLC), no sentido de criar um modelo 

digital, no qual foram inscritas as principais fontes de ruído que atravessam ou se encontram nas 

proximidades da zona em causa. 

Os cálculos foram realizados segundo as normas adoptadas e em conformidade com os princípios 

orientadores para elaboração de mapas de ruído da Agência Portuguesa do Ambiente, para os períodos 

diurno, de entardecer e nocturno conforme definidos nas alíneas l), m), n) e p) do Artigo 3º do Regulamento 

Geral do Ruído. 

Os valores dos indicadores de ruído em período nocturno e do indicador de ruído diurno-entardecer-

nocturno encontram-se de acordo  com as alíneas j) e n) do artigo 3º referido anteriormente. 

 

 

2.2 - Fontes de ruído 

Foram consideradas dois tipos principais de fontes de ruído, o tráfego rodoviário e o tráfego 

ferroviário, assinalando-se que, apesar de a ferrovia se encontrar fora do limite do plano urbano, esta 

apresenta expressão suficiente para afectar os níveis de ruído no interior da área a considerar. 

No que diz respeito à caracterização das vias de tráfego (ferroviárias e rodoviárias), em particular 

relativamente aos volumes de tráfego, foram utilizados dados que, no caso do tráfego ferroviário, 

correspondem à circulação existente e, no caso do tráfego rodoviário, constam do Estudo de Tráfego do 

Plano de Pormenor da Matinha realizado pela TiS.pt 
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2.2.1 - Descrição do Tráfego Rodoviário 

Para efeito do estudo foram considerados os dados constantes do Estudo de Tráfego do Plano de 

Pormenor da Matinha, elaborado pela TiS.pt, como se referiu. 

Os dados aí constantes reportam-se a elementos colhidos in situ relativamente à estrutura de 

tráfego rodoviário actual e de elementos de modelos digitais no sentido de prospectivar o funcionamento da 

estrutura de tráfego futura. Foram os elementos resultantes da modelação que foram utilizados para poder 

ser efectuada a análise, nomeadamente os valores obtidos para a hora de ponta da manhã (HPM) e para a 

hora de ponta da tarde (HPT), para os anos horizontes 2015 e 2020. 

A análise considera ainda a introdução de um sistema de transporte colectivo ferroviário ligeiro. Este 

novo sistema de transporte colectivo permitiria a ligação entre o Parque das Nações e Santa Apolónia. 

Com base nos volumes de tráfego da HPM e HPT para as diferentes vias, puderam ser estimados 

os valores correspondentes ao tráfego médio horário em período diurno e nocturno. 

De referir que foram considerados os seguintes elementos de base: 

� A velocidade média de circulação em todas as vias é de 30 km.h-1, para veículos ligeiros e 

pesados em ambos os períodos; 

� Foi considerado que, no global de tráfego diário, a hora de ponta da manhã (HPM) e a hora 

de ponta da tarde (HPT), correspondem a 13 % nas vias principais e 15 % nas vias 

secundárias; 

� No que diz respeito à distribuição do tráfego pelos períodos diurno, de entardecer e 

nocturno, do tráfego, considerou-se que 92 % do tráfego total diário é correspondente ao 

tráfego em período diurno enquanto que, no período de entardecer, este valor corresponde 

a 3% e os restantes 5 % do tráfego total diário é correspondente ao tráfego em período 

nocturno; 

� Considerou-se que, em cada um dos períodos, a circulação de veículos pesados 

corresponde a 2 % do tráfego médio horário. 

A estrutura viária foi dividida em troços, conforme se apresenta no desenho 9, sendo que, no quadro 

1, se apresenta os volumes de tráfego referidos anteriormente (anos horizonte 2015 e 2020). 
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Quadro 1 – Tráfego médio horário para os dois anos horizonte considerados 

 

Troço de Via Ano Horizonte 2015 Ano Horizonte 2020 

Nó 
Início 

Nó 
Fim 

Período Diurno 
[7h – 20h] 

Período de Entardecer 
[20h – 23 h] 

Período Nocturno 
[23h – 7 h] 

Período Diurno 
[7h – 20h] 

Período de Entardecer 
[20h – 23 h] 

Período Nocturno 
[23h – 7 h] 

Veículos 
Ligeiros 

Veículos 
Pesados 

Veículos 
Ligeiros 

Veículos 
Pesados 

Veículos 
Ligeiros 

Veículos 
Pesados 

Veículos 
Ligeiros 

Veículos 
Pesados 

Veículos 
Ligeiros 

Veículos 
Pesados 

Veículos 
Ligeiros 

Veículos 
Pesados 

N02 N35 1816 37 258 5 161 3 1816 37 258 5 161 3 

N02 N03 904 18 127 3 79 2 904 18 127 3 79 2 

N03 N04 822 17 117 2 73 1 822 17 117 2 73 1 

N04 N05 822 17 117 2 73 1 822 17 117 2 73 1 

N05 N06 1423 29 201 4 126 3 1423 29 201 4 126 3 

N06 N07 1550 32 219 4 137 3 1550 32 219 4 137 3 

N06 N24 594 12 84 2 53 1 594 12 84 2 53 1 

N07 N34 3726 76 527 11 329 7 3726 76 527 11 329 7 

N04 N08 180 4 25 1 17 0 180 4 25 1 17 0 

N08 N11 276 6 39 1 24 1 276 6 39 1 24 1 

N08 N09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

N09 N10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

N10 N11 509 10 73 1 45 1 509 10 73 1 45 1 

N03 N13 107 2 16 0 10 0 107 2 16 0 10 0 

N01 N14 991 20 140 3 87 2 991 20 140 3 87 2 

N14 N15 921 19 131 3 81 2 921 19 131 3 81 2 

N11 N17 162 3 23 0 15 0 162 3 23 0 15 0 

N10 N20 118 2 17 0 11 0 118 2 17 0 11 0 

N17 N16 101 2 15 0 9 0 101 2 15 0 9 0 

N16 N25 313 6 44 1 28 1 313 6 44 1 28 1 

N16 N15 172 4 24 1 16 0 172 4 24 1 16 0 

N15 N26 715 15 101 2 64 1 715 15 101 2 64 1 

N27 N26 59 1 9 0 5 0 59 1 9 0 5 0 

N26 N25 214 4 30 1 20 0 214 4 30 1 20 0 

N25 N22 557 11 79 2 49 1 557 11 79 2 49 1 

N22 N24 612 12 86 2 54 1 612 12 86 2 54 1 

N24 N34 714 15 101 2 64 1 714 15 101 2 64 1 

N25 N29 466 10 67 1 42 1 466 10 67 1 42 1 

N26 N36 624 13 88 2 56 1 624 13 88 2 56 1 

N27 N28 56 1 8 0 5 0 56 1 8 0 5 0 

N28 N36 56 1 8 0 5 0 56 1 8 0 5 0 

N36 N30 633 13 89 2 56 1 633 13 89 2 56 1 

N29 N33 205 4 28 1 18 0 205 4 28 1 18 0 

N12 N14 441 9 63 1 39 1 441 9 63 1 39 1 

N17 N22 62 1 9 0 6 0 62 1 9 0 6 0 

N05 N35 620 13 88 2 55 1 620 13 88 2 55 1 

N36 N29 52 1 8 0 5 0 52 1 8 0 5 0 
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2.2.2 - Descrição do Tráfego Ferroviário 

Foi considerado, para efeitos de cálculo que a circulação ferroviária na zona envolvente ao plano 

urbano em estudo traduz o tráfego resultante dos troços Chelas – Braço de Prata – Oriente e Santa Apolónia 

– Braço de Prata – Oriente. Para cada um dos troços são apresentados, nos quadros 2 e 3, os dados que 

caracterizam, em termos de modelo, as fontes de ruído. 

Quadro 2 – Dados de tráfego troço Chelas – Braço de Prata – Oriente 

Tipo de Comboio Tracção 
Comprimento 

[m] 

Velocidade 
Máxima 
[km.h-1] 

Período 
Diurno 

Período de 
Entardecer 

Período 
Nocturno 

Suburbano 

Eléctrica 

107 100 260 26 40 

Longo 
Curso 

Intercidades 
e Regionais 

120 100 50 7 15 

Alfa 
Pendular 

160 120 0 0 0 

Mercadorias Diesel 230 80 7 1 10 

 

Quadro 3 – Dados de tráfego troço Santa Apólonia – Braço de Prata – Oriente 

Tipo de Comboio Tracção 
Comprimento 

[m] 

Velocidade 
Máxima 
[km.h-1] 

Período 
Diurno 

Período de 
Entardecer 

Período 
Nocturno 

Suburbano 

Eléctrica 

100 54 38 13 8 

Longo 
Curso 

Intercidades e 
Regionais 

70 46 33 5 8 

Alfa Pendular 160 50 17 2 2 

Internacionais, 
Intercidades, 
Interregionais 
e Regionais 

170 50 25 5 5 

Mercadorias Diesel 210 47 6 1 1 

 



 _________________________________________________________________________________________________________________ 11/22 
RISCO, Projectistas e Consultores de Design, S.A. – Plano de Pormenor da Matinha – Análise da componente acústica do ambiente 
Procº 253/E/04 – RT03-T05-V00 

Foi ainda considerada a introdução de metro ligeiro de superfície que, na configuração actual do 

plano, o atravessa na zona Este. Foi considerado que os veículos a implementar circulariam em duas vias 

sendo que, em cada uma, foram considerados os seguintes parâmetros: 

� Circulação em período diurno de 55 composições, em período de entardecer de 20 

composições e de 35 em período nocturno; 

� Composições com dimensão de cerca de 25 m; 

� Velocidade máxima das composições de 40 km.h-1; 

� O tipo de veículo assemelha-se a um metropolitano ligeiro de superfície; 

 

 

2.3 - Medidas de Condicionamento 

Para efeitos do presente estudo foram consideradas as seguintes medidas de condicionamento: 

� Revestimentos de piso das vias de tráfego internas e das vias de tráfego circundantes ao 

plano de pormenor, com betume modificado com borracha reciclada; 

� Implementação de um sistema de limitação de velocidade de circulação a 30 km.h-1; 

� Implementação de barreiras acústicas do tipo “absorsoras”, com altura não inferior a 5 m 

ao longo da via férrea, no limite com o plano em análise; 

 

 

2.4 - Análise de resultados 

Foram prospectivadas as características do ruído ambiente na fase final de implementação do plano 

de pormenor (anos horizonte 2015 e 2020), de acordo com a metodologia apresentada anteriormente, sendo 

apresentados dois tipos de resultados distintos, relativos aos indicadores de ruído do período nocturno (Ln) e 

de ruído diurno-entardecer-noite (Lden): 

i) Mapa de ruído representando o nível sonoro contínuo equivalente ponderado A, dos indicadores 

de ruído (Ln e Lden); 
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ii) Mapa de conflito representando as ultrapassagens dos limites legais aplicáveis (Ln e Lden) na 

zona do plano de pormenor; 

A metodologia de análise apresentada anteriormente tem por objectivo fornecer dados 

complementares entre si, ou seja, o mapa de conflito fornece uma visão eficaz das ultrapassagens dos 

limites legais, enquanto os mapas de ruído oferecem uma visão global sobre o ruído ambiente prospectivado. 
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3 - ANÁLISE CONCLUSIVA 

Face aos elementos apresentados em anexo e tomando em consideração as medidas de 

condicionamento propostas, pode concluir-se que se encontram satisfeitas as condições regulamentares 

indicadas anteriormente: 

� Indicador de ruído diurno-entardecer-nocturno : Lden ≤ 65 dB(A) 

� Indicador de ruído em período Nocturno [23h – 7h] : Ln ≤ 55 dB(A) 
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ANEXO 1 

Peças desenhadas 

 




















