
ALTERAÇÃO DO PLANO DE PORMENOR 3 

ZONA SUL – AVENIDA DO MARECHAL GOMES DA COSTA  

ESTUDO ACÚSTICO 

 

 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA 

DMU | DP | Divisão de Planeamento Territorial  

novembro de 2016 



 
 

 
 _________________________________________________________________________________________________________ 

Praça José Queirós, n.º 1 - 3.º Piso (Edifício Entreposto) | 1800-237 Lisboa | tel 218 172 900 | dmevae.dae@cm-lisboa.pt 
 

 

1/6 

Estudo Acústico do Plano de Pormenor 3, Zona Sul, 
Av. Marechal Gomes da Costa 

 
 

1. Introdução 

De acordo com o quadro regulamentar vigente, a situação em apreço tem o enquadramento 
legal estabelecido pelo Regulamento Geral do Ruído (RGR), aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 9/2007 de 17 de Janeiro, estabelecendo que a política de ordenamento do território e 
urbanismo deve assegurar a qualidade do ambiente sonoro, promovendo a distribuição 
adequada dos usos do território, tendo em consideração as fontes de ruído existentes e 
previstas. 

De acordo com o Plano Diretor Municipal toda a área do concelho é classificada acusticamente 
como Zona Mista. Assim, para efeitos de verificação do valor limite de exposição, segundo o 
n.º 3 do Art.º 6.º do referido diploma, a área de intervenção não poderá estar exposta a valores 
de ruído ambiente exterior superiores a 65 dB(A) de Lden e 55 dB(A) de Ln, em que o Lden é o 
indicador de ruído diurno-entardecer-noturno e Ln o indicador de ruído noturno. 

Nos termos do artigo 12.º do diploma acima citado, os pedidos de licenciamento de operações 
urbanísticas devem ser acompanhados de extrato do mapa de ruído, ou, na sua ausência, de 
relatório sobre recolha de dados acústicos da zona em apreço. 

Ainda de acordo com o mesmo artigo, é interdito o licenciamento ou autorização de novos 
edifícios habitacionais enquanto se verifique violação dos valores limite. Excetuam-se os que 
estiverem inseridos em zonas urbanas consolidadas, e se essas zonas estiverem abrangidas por 
Planos Municipais de Redução de Ruído, ou, se não excederem em mais de 5 dB(A) os valores 
limite desde que o projeto 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 96/2008, de 9 de Junho. 

Assim pretende-se com este estudo avaliar a aptidão do ambiente sonoro na área de intervenção 
do plano e a sua adequabilidade para os usos previstos. 
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2. Metodologia 

Para avaliar a conformidade regulamentar do ambiente sonoro na área de intervenção do plano 
de pormenor, adotou-se a seguinte metodologia: 

− Cálculo dos níveis sonoros médios para a zona onde se insere o Plano de Pormenor 
(situação de referência), para os períodos diurno-entardecer-noturno e noturno, 
expressos respetivamente pelos indicadores Lden e Ln; 

− Cálculo dos níveis sonoros médios para a situação futura, tendo em consideração os 
novos edifícios propostos, para os períodos diurno-entardecer-noturno e noturno, 
expressos respetivamente pelos indicadores Lden e Ln; 

− Avaliação dos níveis sonoros, na área de intervenção, à luz das disposições 
regulamentares aplicáveis (artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro). 

 

As simulações foram efetuadas recorrendo ao modelo de cálculo CadnaA versão 4.6.155, 
desenvolvido pela DatakustiK GmbH, utilizando as seguintes configurações: 

i. Foi utilizada uma malha de cálculo de 10 x 10 m, e uma altura de cálculo de 4 m, de 
acordo com as Diretrizes para a elaboração de Mapas de Ruído, Agência Portuguesa do 
Ambiente; 

ii. Foram utilizados os métodos recomendados no Anexo I do Decreto-Lei n.º 146/2006, de 
31 de Julho, que transpõe para o direito nacional a Directiva n.º 2002/49/CE, relativa à 
Avaliação e Gestão de Ruído Ambiente: 

Ruído de tráfego rodoviário: 

Método de cálculo francês NMPB-Routes-96 (SETRA-CERTU-LCPC-CSTB), 
publicado no “Arrêté, du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastrutures routiéres, 
Journal Officiel, du 10 mai 1995, article 6” e na norma francesa XPS 31-133. 

Ruído de tráfego ferroviário: 

Método de cálculo nacional Standaard-Rekenmethode II dos Países Baixos, 
publicado na “Reken – Meetvoorschrift Railverkeerslawaal’96, Ministerie 
Volkshulsvesting, Ruimtelljke Ordening en Milleubeheer, de 20 de Novembro de 
1996”. 

 

Os dados de entrada no modelo de simulação referentes ao tráfego rodoviário têm como 
base o mapa de ruído da cidade de Lisboa (CML, 2009), tendo nalgumas situações sido 
atualizados com contagens efetuadas no âmbito do Programa de Monitorização 
Ambiental do Parque das Nações, em 2014 (Quadro 1). 

Para a situação futura foram ainda consideradas as alterações à rede viária propostas 
no Plano de Pormenor da Matinha, nomeadamente na zona a sul que confina com o 
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presente plano. Os dados de tráfego nestas vias foram determinados a partir do estudo 
acústico do PP da Matinha e o Estudo de Trafego que acompanha o plano (Quadro 2). 

Foi considerada a velocidade máxima de circulação permitida em cada via (50 km/h), 
com a exceção das vias secundárias e interiores do plano (Rua dos Argonautas, Rua 
Mário Botas, Rua Corsário das Ilhas, Rua das Musas, Rua Nova dos Mercadores, Rua 
dos Aventureiros e Rua da Nau Catrineta) tendo sido considerada a velocidade de 
30 km/h. 

No que diz respeito ao tráfego ferroviário, foi utilizada a grid do mapa de ruído da cidade 
de Lisboa, elaborada com recurso aos dados fornecidos pela REFER/CP (Quadro 3). 

iii. Foram adotadas as seguintes percentagens de ocorrência média anual de condições 
meteorológicas favoráveis à propagação do ruído (de acordo com o recomendado no 
GPG-2): 

Período diurno  50% 
Período entardecer  75% 
Período noturno  100% 

 

Quadro 1 – Dados de entrada relativos ao tráfego rodoviário – Situação de Referência  

Designação 
Contagens de Tráfego 

N.º total de veículos % de veículos pesados 

Dia Entardecer Noite Dia Entardecer Noite 

Alameda dos Oceanos 225 190 120 2,7 1,8 0,0 

Alameda dos Oceanos 321 270 168 9,0 8,3 7,0 

Avenida Fernando Pessoa 401 132 30 3,0 0,0 0,0 

Avenida Infante D. Henrique 1466 1067 270 11,0 9,2 5,5 

Avenida Infante D. Henrique 726 529 134 12,0 10,0 6,0 

Avenida Marechal Gomes da Costa 1625 731 177 5,0 4,0 7,0 

Avenida Marechal Gomes da Costa 1531 1280 538 5,0 5,0 2,0 

Rua da Cintura do Porto de Lisboa 1625 731 177 5,0 4,0 7,0 

Rua das Musas 267 108 60 0,0 0,0 0,0 

Rua dos Argonautas 450 150 45 2,2 1,8 0,0 

Rua dos Argonautas 267 108 60 0,0 0,0 0,0 

Rua dos Aventureiros 133 56 30 0,0 0,0 0,0 
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Quadro 2 – Dados de entrada relativos ao tráfego rodoviário - Situação Futura 

Designação 
Contagens de Tráfego 

N.º total de veículos % de veículos pesados 

Dia Entardecer Noite Dia Entardecer Noite 

Avenida Marechal Gomes da Costa 1011 143 89 2,0 2,1 2,2 

Avenida Marechal Gomes da Costa 922 130 81 2,0 2,3 2,5 

Avenida Marechal Gomes da Costa (rot.) 839 119 74 2,0 1,7 1,4 

Avenida Marechal Gomes da Costa 839 119 74 2,0 1,7 1,4 

Avenida Marechal Gomes da Costa 1452 205 129 2,0 2,0 2,3 

Avenida Marechal Gomes da Costa 1582 223 140 2,0 1,8 2,1 

Rua dos Argonautas 220 75 30 2,0 2,1 2,2 

Rua Mário Botas 220 75 30 2,0 2,1 2,2 

Rua Corsário das Ilhas 220 75 30 2,0 2,1 2,2 

 
 
 

Quadro 2 – Dados de entrada relativos ao tráfego ferroviário 

Categoria 
n.º de unidades Velocidade 

média (km/h) 

% servida por travões 

D E N discos cepos 

Linha do NORTE (Lisboa SA - Moscavide)       

comboios de passageiros com freios de cepos 25 2 0 52 0 100 

comboios de passageiros com freios de discos e cepos 150 12 0 52 70 30 

comboios de passageiros com freios de discos e cepos 168 36 20 53 64,5 35,5 

comboios de passageiros com freios de discos 132 24 16 52 100 0 

comboios de passageiros com freios de cepos 2 0 0 57 0 100 

comboios de mercadorias com freios de cepos 22 0 0 57 0 100 

comboios de alta vel. com freios de discos e cepos 120 32 8 53 100 0 

Linha do NORTE (Braço de Prata - Moscavide)       
comboios de passageiros com freios de discos e cepos 216 44 12 53 64,5 35,5 

comboios de passageiros com freios de discos e cepos 104 4 12 51 64,5 35,5 

comboios diesel com freios de cepos 22 0 33 33 0 100 

comboios de alta vel. com freios de discos e cepos 32 0 0 53 100 0 

comboios de passageiros com freios de cepos 0 11 0 52 0 100 

comboios de passageiros com freios de discos e cepos 0 2 0 52 30 70 
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3. Análise dos resultados 
 

Situação de referência 

Com base na metodologia atrás referida foram elaborados os Mapas de Ruído para a situação 
de referência do Ruído Global para o período diurno-entardecer-noturno, expresso pelo indicador 
Lden, e para o período noturno, expresso pelo indicador Ln (ver desenhos 1 e 2, respetivamente). 

Verifica-se que o indicador Lden encontra-se entre 45 dB(A) e superior a 75 dB(A), junto à Av. 
Marechal Gomes da Costa.  

Relativamente ao indicador Ln a situação é semelhante para valores 10 dB abaixo dos acima 
mencionados.  

 
4. Medidas de minimização a Implementar 

 
Pela análise da situação de referência em que foram identificadas situações com valores de 
ruído ambiente acima dos regulamentares, optou-se pela adoção das seguintes medidas de 
minimização: 

• velocidade máxima de circulação de 30 km/h nas vias secundárias e interiores do plano 
(Rua dos Argonautas, Rua Mário Botas, Rua Corsário das Ilhas, Rua das Musas, Rua 
Nova dos Mercadores, Rua dos Aventureiros e Rua da Nau Catrineta); 

• piso Betuminoso com Modificado de Borracha (BMB) nas vias Avenida Fernando 
Pessoa e Rua dos Argonautas. 
 

5. Análise de conformidade regulamentar 
 

Considerando os valores regulamentares de Lden < 65 dB(A) e Ln < 55 dB(A) verifica-se que, 
após a implementação das medidas acima preconizadas, a área do Plano  está quase na sua 
totalidade dentro dos valores limite regulamentares para ambos os indicadores, como se pode 
observar nos Mapas de Conflitos (desenhos 7 e 8). 

No entanto, existem situações, como as dos lotes 3.21, 3.22, 3.23.01, 3.23.02 e 3.01.01 em que 
estão expostos a valores superiores aos regulamentares, quer para o indicador Lden, quer para o 
indicador Ln, apesar de não excederem em mais de 5 dB(A). 

A fachada a Norte do edificado do Lote 3.21 e 3.23.01 e a fachada a Sul do Lote 3.22, ambas 
viradas para a Rua dos Argonautas, encontram-se expostas a níveis sonoros de ruído ambiente 
não superiores em de 5 dB(A) dos valores regulamentares, assim como a fachada Norte dos 
Lotes 3.23.01 e 3.23. 02 viradas para a Rua Corsário das Ilhas. 

O lote 3.01.01 tem igualmente uma zona exposta a níveis sonoros de ruído ambiente superiores 
aos valores regulamentares, no entanto, o uso previsto é de serviços. 

Os restantes lotes a edificar estão em conformidade com os valores limite legais. 
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6.Conclusão 
 
De acordo com a Planta de Ordenamento – Qualificação do Espaço Urbano, do PDM de Lisboa, 
a área onde se insere o presente PP abrange várias classificações: Espaço Central e 
Residencial, Espaço Central e Residencial a Consolidar, Espaço de Uso Especial de 
Equipamentos a Consolidar. 

No entanto, o Decreto Regulamentar n.º 9/2009, de 29 de Maio, que fixa os conceitos técnicos 
nos domínios do ordenamento do território e do urbanismo a utilizar pelos instrumentos de 
gestão territorial, nomeadamente os Planos Municipais de Ordenamento do Território, define 
“área urbana consolidada” como sendo uma área de solo urbanizado que se encontra 
estabilizado em termos de morfologia urbana e de infraestruturação e está edificada em, pelo 
menos, dois terços da área total do solo destinado a edificação”. 

Sendo este o caso da área do PP3, assume-se que a sua totalidade é uma zona urbana 
consolidada. 

Face ao acima exposto, é possível aplicar a exceção prevista na alínea b) do n.º 7 do Artigo 12.º 
do RGR, para novos edifícios habitacionais em zonas urbanas consolidadas, desde que a área 
em estudo não exceda em mais de 5 dB(A) os valores limite regulamentares, devendo o projeto 
acústico considerar 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 
96/2008, de 9 de Junho. 

Desta forma, considera-se viável o Plano de Pormenor 3 Zona Sul, Avenida Marechal Gomes da 
Costa. 

 
 
Lisboa, Outubro de 2016 
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