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MAPA DE RUÍDO A INTEGRAR NO PLANO DE PORMENOR DA SALMOURA 

MEMÓRIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA 

 

1 – INTRODUÇÃO 

Constitui parte da política comunitária atingir um elevado nível de proteção da saúde e do ambiente, sendo 

a proteção contra o ruído um dos objetivos a atingir. No Livro Verde Sobre a Futura Política de Ruído, a 

Comissão identifica o ruído no meio ambiente como um dos principais problemas ambientais na Europa. 

A política comunitária veio estabelecer a obrigatoriedade de efetuar a recolha de dados acústicos nos 

vários estados membros, e de elaborar relatórios sobre o ambiente acústico ao nível comunitário, de forma 

a criar uma base para a definição de uma futura política comunitária, neste domínio, e a garantir uma 

informação mais ampla ao público. 

Sendo assim, os Mapas de Ruído serão um elemento fundamental para o enquadramento acústico das 

áreas objeto de estudos de âmbito municipal, fornecendo a localização das fontes de ruído bem como 

informação relativa aos níveis de exposição ao ruído ambiente exterior através da representação de 

isolinhas de igual nível sonoro contínuo equivalente (“linhas isofónicas”), expressas em dB(A). 

De acordo com o Regulamento Geral do Ruído, há que ter em conta, na execução da política de 

ordenamento do território e urbanismo, o ambiente sonoro existente e perspetivado, de modo a realizar 

uma distribuição adequada dos vários tipos de ocupação espacial, nomeadamente, das funções de 

habitação, trabalho e lazer. 

No diploma mencionado é referido que a delimitação e classificação das zonas, sensíveis e mistas, é da 

competência das Câmaras Municipais e terá de ser prevista na elaboração dos Planos Municipais de 

Ordenamento do Território (PMOT) que estabelecem a conceção da organização espacial do território. 

Assim, os PMOT deverão apoiar-se na informação disponibilizada pelos mapas de ruído cuja realização é 

também da competência das Câmaras Municipais. 

Neste estudo apresenta-se o Mapa de Ruído do Plano de Pormenor para a Salmoura, o qual é constituído 

por mapas de níveis sonoros, representados por linhas isofónicas, realizados a partir do cálculo de níveis 

sonoros em pontos recetores que abrangem a zona de estudo, a uma altura de 4 metros do solo. Para tal, 

foi utilizado um software específico para a simulação dos níveis de ruído, o programa de cálculo automático 

CadnaA. 
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2 – OBJECTIVO 

O presente Mapa de Ruído traduz o estado acústico da área de intervenção e a influência das fontes de 

ruído mais relevantes, e tem como principais objetivos: 

 Identificar, qualificar e quantificar o ruído ambiente; 

 Fornecer um enquadramento acústico da área objeto de estudo; 

 Identificar situações de conflito do ruído com o tipo de zona; 

 Corrigir zonas que apresentem níveis sonoros acima dos legislados; 

 Apoiar o planeamento urbanístico. 

3 – DOCUMENTAÇÃO APLICÁVEL 

3.1 – LEGISLAÇÃO 

Para a elaboração do Mapa de Ruído teve-se em conta as disposições constantes no D.L. n.º 9/2007, de 

17 de janeiro, e as disposições constantes no D.L. n.º 146/2006, de 31 de julho, sendo este último decreto-

lei a transposição para a ordem jurídica interna da Diretiva 2002/49/CE do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 25 de junho de 2002, relativa à Avaliação e Gestão do Ruído Ambiente. 

De acordo com o disposto no Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro, que define o Regulamento Geral 

do Ruído (RGR), alterado pela Declaração de Retificação n.º 18/2007, de 16 de março e pelo Decreto- Lei 

n.º 278/2007, de 1 de Agosto, há que ter em conta, na execução da política de ordenamento do território 

e urbanismo, o ambiente sonoro existente e perspetivado, de modo a realizar uma distribuição adequada 

dos vários tipos de ocupação espacial, nomeadamente, das funções de habitação, trabalho e lazer. 

Para além do referido anteriormente, é da competência dos municípios proceder à classificação acústica 

do território concelhio, tendo em consideração a sua ocupação. 

Segundo o Artigo 3º, alíneas v) e x) do D.L. n.º 9/2007, de 17 de janeiro: 

 Zonas Sensíveis são as áreas definidas 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 noturno; 

 Zonas Mistas são áreas definidas em plano municipal de ordenamento do território, cuja ocupação 

seja afeta a outros usos, existentes ou previstos, para além dos referidos na definição de zona 
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sensível. 

No Quadro 1 apresentam-se os níveis sonoros máximos admissíveis para os indicadores Lden e Ln 

considerados no RGR. 

 
NÍVEIS SONOROS MÁXIMOS 

Indicador Lden [dB(A)] Indicador Ln [dB(A)] 

Zonas Mistas 65 55 

Zonas Sensíveis 55 45 

Quadro 1 – Níveis sonoros máximos admissíveis (Art. 11º do Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro) 

3.2 – NORMALIZAÇÃO 

Na realização dos ensaios e na elaboração deste estudo foi também tido em consideração o disposto na 

normalização nacional e, nomeadamente, na NP ISO 1996-1:2011 Acústica. Descrição, medição e 

avaliação do ruído ambiente Parte 1: Grandezas fundamentais e métodos de avaliação e na NP ISO 1996-

2:2011 Acústica. Descrição, medição e avaliação do ruído ambiente Parte 2: Determinação dos níveis de 

pressão sonora do ruído ambiente. 

3.3 – OUTROS DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 

Além da legislação e normalização aplicável, foram ainda consideradas as recomendações presentes na 

circular de cliente n.º 12/2011 do Instituto Português de Acreditação e no Guia prático para medições de 

ruído ambiente – no contexto do Regulamento Geral do Ruído tendo em conta a NP ISO 1996:2011, bem 

como o procedimento de ensaio interno “PE01-07: Ensaio de Ruído Ambiente - Nível Sonoro Médio de 

Longa Duração”. 
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Plano de Pormenor da Salmoura 

4 – CARACTERIZAÇÃO 

4.1 – ENQUADRAMENTO GEOGRÁFICO 

A área objeto de análise diz respeito à área de intervenção, e zona envolvente, do Plano de Pormenor da 

Salmoura, que  se encontra inserida na União das Freguesias de Azeitão, concelho de Setúbal. A área de 

intervenção do PP da Salmoura confina com o concelho de Palmela, designadamente, a nascente, com a zona industrial de Vila 

Amélia, com a qual tem uma relação funcional próxima. A Estrada de Vila Amélia, constitui, na zona em análise, o principal limite 

físico que separa os dois concelhos e que simultaneamente amarra a implantação de um conjunto diverso de unidades 

empresariais com importância a nível regional e nacional. 

O reconhecimento da referida área em análise iniciou-se com a caracterização da ocupação, relativamente 

ao tipo de recetores presentes na sua área de intervenção e envolvente próxima. 

Na zona do Plano de Pormenor registou-se a existência de alguns recetores sensíveis dispersos, os quais 

consistem, maioritariamente, em habitações unifamiliares.. Na figura 1 apresenta-se o enquadramento da 

área em análise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Enquadramento da área em análise (s/ escala) 
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5 – METODOLOGIA 

A elaboração do Mapa de ruído do Plano de Pormenor da Salmoura, foi efetuada de acordo com a seguinte 

metodologia representada sob a forma de fluxograma: 

Figura 2 – Fluxograma da metodologia de trabalho 

6 – ACTIVIDADES DESENVOLVIDAS 

6.1 – RECONHECIMENTO DE CAMPO 

Sendo o Mapa de Ruído um instrumento de grande significância e utilizado para as entidades que 

planificam e gerem o território, é necessário que seja elaborado com grande rigor e apoiado em dados 

coerentes, permitindo, deste modo, que o que se encontra mapeado seja representativo das situações em 

estudo. 

O reconhecimento de campo, realizado para a elaboração do mapa de ruído, permitiu reconhecer, in loco, 

quais as principais fontes e o tipo de edificado existente no local. 
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6.2 – RECOLHA DE ELEMENTOS 

Para elaboração do mapa de ruído foi fornecida a cartografia altimétrica e planimétrica, da área de estudo, 

em formato digital (DWG), com implantação dos edifícios (existentes e previstos) e das principais vias de 

comunicação. 

Paralelamente à atividade de reconhecimento de campo foi efetuada a recolha de diversos dados, tais 

como dados meteorológicos, edificado, dados de tráfego rodoviário. 

6.2.1 – Dados Meteorológicos 

Os dados meteorológicos utilizados para caracterizar a área em análise foram os dados referentes à 

Estação Climatológica de Setúbal, visto que, geograficamente, é a mais próxima da área de estudo. Os 

valores das variáveis são resultado de tratamento estatístico de dados referentes a 30 anos e foram 

retirados das Normais Climatológicas da Região do Ribatejo e Oeste, do Instituto Nacional de Meteorologia 

e Geofísica. 

Na figura que se segue apresenta-se a localização cartográfica da estação considerada e a sua posição 

relativamente à zona em análise. 

 

 

Fonte: INMG, Rede Climatológica Global 

Estação Climatológica de 

Setúbal Área do Plano de 

Pormenor 

Figura 3 – Localização da Estação Climatológica de Setúbal 



 

7 

Os principais fatores que caracterizam o clima desta região e, que são essenciais para o cálculo da 

atenuação atmosférica na propagação do som ao ar livre, são, a humidade relativa do ar, a velocidade do 

vento e a temperatura do ar. 

Em relação à temperatura do ar, a zona é caracterizada por uma temperatura média anual de 16,0°C, 

sendo a temperatura média do mês mais frio de 10,3°C, em janeiro, e a do mês mais quente de 22,3°C, 

em agosto. 

A humidade relativa média do ar, observada na Estação Climatológica de Setúbal, regista os mínimos 

diurnos durante o período da tarde, chegando a atingir valores de 53% nos meses de julho e agosto. O 

clima da região em estudo é pouco variável, os valores médios anuais observados variarem entre 75% e 

66%. 

Os ventos mais fortes sopram do quadrante Norte a 3,0 m/s. 

6.2.2 – Caracterização dos Edifícios 

Para a caracterização dos edifícios utilizou-se a base cartográfica fornecida, tendo esta caracterização 

envolvido o levantamento do n.º de pisos do edificado presente. 

Considerou-se, por simplificação, uma altura média de 3,0 m para cada piso dos edifícios caracterizados, 

a qual constitui um dos dados de entrada no software de cálculo, assim como o número de pisos afeto a 

cada edifício. 

Houve ainda que ter em conta, para cada edifício, a cota de base do mesmo, a qual foi obtida através da 

análise em planta da cota ou curva de nível mais próxima. Estes elementos constituíram um dos dados de 

entrada no software de cálculo. 

Do reconhecimento de campo efetuado, verificou-se que o tipo de edificação é predominantemente 

unifamiliar de 1 ou 2 pisos e a ocupação urbana desenvolve-se maioritariamente ao longo das vias 

rodoviárias. 

6.2.3 – Dados de Tráfego Rodoviário 

Para além da cartografia e da caracterização dos edifícios adjacentes às vias em estudo foi ainda efetuada 

a caracterização do tráfego existente nas vias de comunicação. 

Para a caracterização do tráfego rodoviário que circula nas vias do plano de pormenor considerou-se os 

dados de Tráfego Médio Horário (TMH) para os três períodos de referência, obtidos do Estudo de Tráfego, 

fazendo-se a distinção entre o número de veículos ligeiros e pesados. 

De forma a caracterizar a via, de acordo com a realidade existente, enquanto fonte sonora, teve-se em 
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conta a velocidade, o tipo de pavimento, o perfil longitudinal da via e a fluidez do tráfego. 

No que diz respeito à velocidade de circulação, foram consideradas na situação atual, as velocidades de 

60 km/h na Rua de S. Gonçalo e Estrada Vila Amélia, para ligeiros e pesados. Para as restantes vias 

abrangidas pela área de intervenção do plano de pormenor foram consideradas velocidades de 30 km/h, 

para ligeiros e pesados. Na situação futura com a intervenção do plano de pormenor foram consideradas 

as velocidades de 60 km/h na Rua de S.Gonçalo, Estrada Vila Amélia e Rua Brejos de Camarate. Para 

as restantes vias, foram consideradas velocidades de 30 km/h, para ligeiros e pesados. 

Na figura seguinte apresentam-se as vias identificadas no Estudo de Tráfego do Plano de Pormenor da 

Salmoura e as quais foram consideradas no presente mapa de ruído. 

 

 

Figura 4 – Identificação das vias rodoviárias consideradas no mapa de ruído 
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No Quadro 2 apresentam-se os dados relativos ao Tráfego Médio Horário (TMH) calculados para os 

períodos diurno, entardecer e noturno da situação de referência. 

TMH Situação Atual 

Troço Período diurno Período do Entardecer Período Noturno 

Total % Pesados Total % Pesados Total % Pesados 
3-4 349 5% 258 1% 103 10% 

4-5 362 5% 267 1% 108 11% 

5-6 361 5% 266 1% 107 11% 

2-30 348 7% 252 1% 105 15% 

6-8 181 5% 134 1% 54 11% 

8-9 174 4% 130 0% 51 9% 

9-10 163 4% 121 1% 48 9% 

10-12 176 5% 130 1% 52 10% 

12-13 242 5% 179 1% 72 10% 

13-39 257 5% 190 1% 76 11% 

16-39 259 5% 191 1% 77 11% 

16-51 243 6% 179 1% 73 12% 

20-51 240 6% 176 1% 72 12% 

17-18 1 24% 1 0% 1 57% 

16-17 20 3% 15 1% 6 6% 

16-21 13 9% 9 1% 4 16% 

21-33 13 9% 9 1% 4 16% 

22-33 13 9% 9 1% 4 16% 

38-39 1 0% 1 0% 0 0% 

22-46 13 9% 9 1% 4 16% 

21-24 4 0% 3 0% 1 0% 

24-26 4 0% 3 0% 1 0% 

26-28 4 0% 3 0% 1 0% 

28-29 4 0% 3 0% 1 0% 

29-30 9 0% 7 0% 3 0% 

22-25 17 25% 10 4% 6 43% 

25-27 8 16% 5 2% 2 28% 

27-50 4 0% 3 0% 1 0% 

29-50 6 0% 4 0% 2 0% 

24-25 4 0% 3 0% 1 0% 

26-27 6 19% 4 2% 2 33% 

12-26 6 19% 4 2% 2 33% 

18-37 1 0% 1 0% 0 0% 

36-37 1 0% 1 0% 0 0% 

34-35 1 0% 1 0% 0 0% 

20-41 1 0% 1 0% 0 0% 

35-41 1 0% 1 0% 0 0% 

42-43 1 0% 1 0% 0 0% 
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TMH Situação Atual 

Troço Período diurno Período do Entardecer Período Noturno 

Total % Pesados Total % Pesados Total % Pesados 
44-45 1 0% 1 0% 0 0% 

37-38 1 0% 1 0% 0 0% 

10-49 1 0% 1 0% 0 0% 

13-14 1 0% 1 0% 0 0% 

14-15 1 0% 1 0% 0 0% 

10-11 1 0% 1 0% 0 0% 

11-15 1 0% 1 0% 0 0% 

15-36 1 0% 1 0% 0 0% 

21-40 1 0% 1 0% 0 0% 

43-44 1 0% 1 0% 0 0% 

45-46 1 0% 1 0% 0 0% 

33-34 1 0% 1 0% 0 0% 

34-43 1 0% 1 0% 0 0% 

34-40 1 0% 1 0% 0 0% 

35-42 1 0% 1 0% 0 0% 

40-41 1 0% 1 0% 0 0% 

Quadro 2 – Dados do Tráfego Médio Horário para a situação de referência 

Nos Quadros 3 e 4 apresentam-se os dados relativos ao Tráfego Médio Horário (TMH) calculados 

para os períodos diurno, entardecer e noturno da situação futura com e sem a intervenção do 

Plano de Pormenor. 

 

TMH - Situação Futura 

Ausência de Plano de Pormenor 

Troços 
Período diurno Período do Entardecer Período Noturno 

Total % Pesados Total % Pesados Total % Pesados 

3-4 293 4% 222 2% 81 4% 

4-5 295 5% 222 3% 82 4% 

5-6 294 5% 222 3% 81 4% 

2-30 341 8% 252 4% 94 7% 

6-8 125 2% 96 1% 35 2% 

8-9 80 3% 61 2% 22 3% 

9-10 115 3% 87 2% 32 3% 

10-12 124 3% 95 2% 34 3% 

12-13 164 4% 124 2% 45 3% 

13-39 174 4% 132 2% 48 3% 

16-39 176 4% 133 2% 49 3% 

16-51 143 6% 107 3% 39 5% 
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TMH - Situação Futura 

Ausência de Plano de Pormenor 

Troços 
Período diurno Período do Entardecer Período Noturno 

Total % Pesados Total % Pesados Total % Pesados 

20-51 139 6% 104 3% 38 5% 

17-18 70 15% 50 8% 19 13% 

16-17 95 13% 69 7% 26 11% 

16-21 96 7% 71 4% 26 6% 

21-33 96 7% 71 4% 26 6% 

22-33 96 7% 71 4% 26 6% 

38-39 2 0% 1 0% 1 0% 

22-46 100 12% 72 6% 27 11% 

21-24 3 0% 2 0% 1 0% 

24-26 3 0% 2 0% 1 0% 

26-28 3 0% 2 0% 1 0% 

28-29 3 0% 2 0% 1 0% 

29-30 6 26% 5 15% 2 23% 

22-25 18 27% 12 16% 5 23% 

25-27 6 14% 5 7% 2 14% 

27-50 3 0% 2 0% 1 0% 

29-50 4 0% 3 0% 1 0% 

24-25 3 0% 2 0% 1 0% 

26-27 5 13% 4 9% 1 10% 

12-26 5 13% 4 9% 1 10% 

18-37 1 0% 1 0% 0 0% 

36-37 1 0% 1 0% 0 0% 

34-35 1 0% 1 0% 0 0% 

20-41 1 0% 1 0% 0 0% 

35-41 1 0% 1 0% 0 0% 

42-43 1 0% 1 0% 0 0% 

44-45 1 0% 1 0% 0 0% 

37-38 1 0% 1 0% 0 0% 

10-49 1 0% 1 0% 0 0% 

13-14 1 0% 1 0% 0 0% 

14-15 1 0% 1 0% 0 0% 

10-11 1 0% 1 0% 0 0% 

11-15 1 0% 1 0% 0 0% 

15-36 1 0% 1 0% 0 0% 

21-40 1 0% 1 0% 0 0% 

43-44 1 0% 1 0% 0 0% 

45-46 1 0% 1 0% 0 0% 

33-34 1 0% 1 0% 0 0% 

34-43 1 0% 1 0% 0 0% 

34-40 1 0% 1 0% 0 0% 



 

12 

TMH - Situação Futura 

Ausência de Plano de Pormenor 

Troços 
Período diurno Período do Entardecer Período Noturno 

Total % Pesados Total % Pesados Total % Pesados 

35-42 1 0% 1 0% 0 0% 

40-41 1 0% 1 0% 0 0% 

Quadro 3 – Dados do Tráfego Médio Horário para a situação futura – Ausência de Plano de 

Pormenor 

TMH - Situação Futura 

Com Plano de Pormenor 

Troços 
Período diurno Período do Entardecer Período Noturno 

Total % Pesados Total % Pesados Total % Pesados 

3-4 303 5% 229 3% 84 4% 

4-5 308 7% 230 4% 85 6% 

5-6 307 7% 229 4% 85 6% 

2-30 344 8% 255 4% 95 7% 

6-8 131 3% 100 2% 36 3% 

8-9 84 3% 64 2% 23 3% 

9-10 119 3% 91 1% 33 3% 

10-12 129 3% 98 2% 36 3% 

12-13 179 4% 136 2% 50 3% 

13-39 190 4% 144 2% 53 4% 

16-39 195 4% 147 2% 54 4% 

16-51 163 6% 123 3% 45 5% 

20-51 153 6% 115 3% 42 5% 

17-18 71 15% 51 8% 19 13% 

16-17 95 13% 69 7% 26 11% 

16-21 99 7% 74 4% 27 6% 

21-33 99 7% 74 4% 27 6% 

22-33 99 7% 74 4% 27 6% 

38-39 3 0% 3 0% 1 0% 

22-46 103 12% 75 6% 28 10% 

21-24 4 0% 3 0% 1 0% 

24-26 4 0% 3 0% 1 0% 

26-28 4 0% 3 0% 1 0% 

28-29 4 0% 3 0% 1 0% 

29-30 8 26% 6 15% 2 23% 

22-25 19 26% 13 15% 5 23% 

25-27 7 12% 5 7% 2 13% 

27-50 4 0% 3 0% 1 0% 

29-50 5 0% 4 0% 1 0% 

24-25 4 0% 3 0% 1 0% 

26-27 6 12% 4 8% 2 8% 
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TMH - Situação Futura 

Com Plano de Pormenor 

Troços 
Período diurno Período do Entardecer Período Noturno 

Total % Pesados Total % Pesados Total % Pesados 

12-26 6 12% 4 8% 2 8% 

18-37 1 0% 1 0% 0 0% 

36-37 1 0% 1 0% 0 0% 

34-35 1 0% 1 0% 0 0% 

20-41 1 0% 1 0% 0 0% 

35-41 1 0% 1 0% 0 0% 

42-43 1 0% 1 0% 0 0% 

44-45 1 0% 1 0% 0 0% 

37-38 1 0% 1 0% 0 0% 

10-49 1 0% 1 0% 0 0% 

13-14 1 0% 1 0% 0 0% 

14-15 1 0% 1 0% 0 0% 

10-11 1 0% 1 0% 0 0% 

11-15 1 0% 1 0% 0 0% 

15-36 1 0% 1 0% 0 0% 

21-40 1 0% 1 0% 0 0% 

43-44 1 0% 1 0% 0 0% 

45-46 1 0% 1 0% 0 0% 

33-34 1 0% 1 0% 0 0% 

34-43 1 0% 1 0% 0 0% 

34-40 1 0% 1 0% 0 0% 

35-42 1 0% 1 0% 0 0% 

40-41 1 0% 1 0% 0 0% 

Quadro 4 – Dados do Tráfego Médio Horário para a situação futura – Com Plano de Pormenor 

6.3 – CARACTERIZAÇÃO SONORA 

Para a caracterização do ruído ambiente atual foram realizadas medições de ruído, durante os períodos 

diurno (das 7h00m às 20h00m), entardecer (das 20h00m às 23h00m) e noturno (das 23h00m às 07h00m). 

As medições foram efetuadas, em dois dias distintos para cada período de referência, de modo a obter 

um valor representativo do ruído ambiente atual. 

Foram utilizados intervalos de medição de acordo com as características do ambiente acústico no local, 

de forma a garantir a estabilização dos sinais sonoros. Em cada local de avaliação, o tempo mínimo de 

medição foi de 15 minutos. As medições foram efetuadas junto a seis recetores sensíveis na área de 

intervenção do Plano , nos três períodos de referência referidos anteriormente. 

As medições foram efetuadas em condições normais de laboração das unidades industriais existentes e 
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de circulação automóvel na envolvente, e permitiram verificar que a principal fonte de ruído diz respeito ao 

tráfego rodoviário existente,  cujos níveis sonoros se sobrepõem aos níveis sonoros provenientes do ruído 

industrial existente. Visto que se trata de uma área com uma sazonalidade muito pouco significativa, os 

valores apresentados, resultantes das medições “in situ”, são representativos da área em análise  

Na Figura 5 apresentam-se as localizações dos pontos de medição considerados, os quais se encontram 

assinalados a amarelo (PM1, PM2, PM3, PM4, PM5 e PM6). 

   - Ponto de Monitorização do Ruído 

Figura 5 – Localização dos seis pontos de medição (s/ escala) 

No Quadro 5 apresenta-se uma síntese dos níveis sonoros registados nos pontos de monitorização 

avaliados. 

Ponto de 

Medição 
Indicador Lden Indicador Ln Classificação acústica 

Avaliação segundo o D.L. n.º 

9/2007 

Indicador Lden Indicador Ln 

PM1 51 45  

Zona mista 

Não excede Não excede 

PM2 53 45 Não excede Não excede 

PM3 74 67 Excede Excede 

PM4 52 45 Não excede Não excede 

PM5 51 42 Não excede Não excede 

PM6 54 45 Não excede Não excede 

Quadro 5 – Síntese dos resultados nos pontos de monitorização avaliados 
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Da análise do quadro anterior, verifica-se que dos 6 recetores em análise, 1 (PM) apresenta valores acima 

aos definidos no Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro, em ambos os indicadores Lden e Ln, de acordo 

com a classificação acústica da área. 

6.4 – INPUTS NO PROGRAMA DE CÁLCULO AUTOMÁTICO CADNAA 

Foram efetuados todos os inputs dos dados obtidos e referidos anteriormente no programa de cálculo 

automático CadnaA, desenvolvido pela empresa alemã Datakustik GmbH, que cumpre integralmente os 

requisitos recomendados pela Diretiva Comunitária (2002/49/CE). 

De referir que a qualidade destes inputs define, per si, a qualidade do output, ou seja, do Mapa de Ruído. 

Assim, quanto maior for a semelhança entre o modelo obtido e a realidade, mais realista será o output 

obtido. 

Para a elaboração do Mapa de Ruído do Plano de Pormenor em análise, foram considerados dois tipos 

diferentes de dados de input no modelo de cálculo, nomeadamente, os dados geométricos e as fontes 

sonoras. 

Os dados geométricos consistem em elementos cartográficos a partir dos quais se podem definir os 

objetos que representam a realidade, ou seja, são dados como a fisiografia da área em análise, a ocupação 

do solo, as vias rodoviárias, edificações existentes, barreiras naturais ou artificiais (ex: muros ou barreiras 

acústicas), entre outros. Neste sentido foram considerados: 

 Cartografia altimétrica e planimétrica da área em análise, em formato digital, contendo os 

arruamentos e o contorno dos edifícios; 

 Caracterização dos edifícios, a qual consiste na definição da cota de base. 

A cartografia foi disponibilizada e para a modelação do terreno foram utilizadas curvas de nível cotadas 

de 2 em 2 metros, abrangendo a totalidade do plano e alguma zona envolvente. 

Relativamente à descrição das fontes a incluir no Mapa de Ruído foram considerados como inputs no 

modelo de cálculo os seguintes dados: 

 Caracterização do tráfego rodoviário nas vias consideradas no Mapa de Ruído, nomeadamente, 

n.º de veículos/hora nos períodos diurno, entardecer e noturno, % de veículos pesados, velocidade 

média, tipo de pavimento existente, tipo de via (largura, existência de passeios, bermas, tipo de 

tráfego existente em fluido ou interrompido); 

O input dos dados geométricos no software de cálculo de modo a originar um modelo válido foi efetuado 

através da importação direta destes elementos em formato CAD, os quais estavam organizados em várias 

“layers” diferenciadas. 
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Figura 6 – Visualização do modelo criado – Plano de Pormenor da Salmoura 

6.5 – VERIFICAÇÃO DA MODELAÇÃO OBTIDA 

De modo a evitar modelações da realidade deficientes ou que apresentem erros foram efetuadas várias 

verificações geométricas da modelação obtida. 

Estas verificações foram efetuadas através da criação de modelos tridimensionais de modo a verificar a 

existência ou não de erros no modelo de cálculo. Nos casos onde se verificou a existência desses erros, 

normalmente decorrentes de pontos mal cotados ou informação mal introduzida, procedeu-se à sua 

correção. 

6.6 – DESENVOLVIMENTO DOS CÁLCULOS 

Para o desenvolvimento dos cálculos inerentes à elaboração do presente Mapa de Ruído, utilizou-se um 

software específico para a simulação dos níveis de ruído, o programa CadnaA, o qual está de acordo com 

a Diretiva Europeia 2002/49/CE relativa à Avaliação e Gestão do Ruído Ambiente. 

Este programa permite a modelação da propagação acústica em espaços exteriores, integrando todos os 

parâmetros com influência na propagação acústica, nomeadamente, a topografia, a existência de barreiras 

(naturais ou artificiais), a natureza do terreno, o vento e mesmo a heterogeneidade da atmosfera. 

O software possui uma vasta lista de funcionalidades permitindo a comunicação, a partilha e a edição de 

dados com várias aplicações Windows (AutoCad, ArcView). Além de gerar mapas de ruído, o programa é 
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capaz de analisar zonas de conflito, avaliar a exposição das populações ao ruído e auxiliar na verificação 

e consistência dos dados cartográficos existentes no modelo através da visualização 3D. 

O algoritmo utilizado neste programa baseia-se na análise acústica dos caminhos de propagação entre 

fontes e recetores. Estes caminhos são representados por raios os quais são direcionados, difratados, 

refletidos (pelo solo ou por elementos verticais) ou resultam da combinação destes dois últimos fatores. 

A exploração deste programa, nomeadamente a modelação acústica, o desenvolvimento de cálculos e a 

elaboração do mapa de ruído como output final dos cálculos desenvolvidos, foi efetuada de acordo com 

os dados recolhidos. Foram dados recolhidos e não variáveis endógenas, a percentagem de veículos 

pesados, o tráfego e a heterogeneidade do solo. 

Para o cálculo do mapa de ruído foi utilizada uma malha equidistante de pontos de cálculo, sendo que 

para cada um dos referidos pontos, o modelo calcula os níveis de ruído considerando a contribuição das 

fontes sonoras existentes consideradas na envolvente. 

A atenuação acústica entre a fonte e o recetor é calculada em função das alturas da fonte, dos recetores 

e de todos os segmentos topográficos que cortam a onda. 

As leis analíticas utilizadas no cálculo são: a divergência geométrica, a absorção pelo ar, o efeito do solo, 

a absorção pelas paredes, a difração pelas barreiras e o relevo. 

O referido programa para o ruído de tráfego rodoviário tem em consideração os seguintes métodos, de 

acordo com a classe de fonte de ruído existente: 

Ruído de Tráfego Rodoviário 

Para o cálculo do ruído de tráfego rodoviário foi utilizado o método de cálculo francês “NMPB – Routes – 

96 (SETRA-CERTU-LCPC-CSTB)”, publicado no “Arrête du 5 mai 1995 relatif au Bruit des Infrastructures 

Routières, Journal Officiel du 10 Mai 1995, article 6” e na Norma Francesa “XPS 31-133”. Os dados de 

entrada relativos à emissão sonora são efectuados de acordo com o “Guide du Bruit des Transports 

Terrestres” – fascicule prévision des niveaux sonores, CETUR, 1980”. 

Para as vias rodoviárias, a potência por metro de comprimento da fonte (em dB(A)) foi calculada a partir 

da seguinte fórmula: 

LW = VL + 10 log ((T + (T x PL) x ((EQ - 1)/100))/ V) – 30 

onde: 

VL – Potência sonora de um ligeiro  

PL – Percentagem de pesados 

EQ – Equivalência ligeiro/pesado  
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V – Velocidade 

T – Tráfego 

Para o desenvolvimento dos cálculos do mapa de ruído foi definida uma malha de cálculo regular de pontos 

recetores, com 5 m por 5 m, a 4 m de altura do solo. 

Os parâmetros de cálculo adotados para o desenvolvimento de cálculos que está na base da elaboração 

do mapa de ruído, são sintetizados no quadro seguinte: 

Configurações de Cálculo utilizadas 

G
e

ra
l 

Software e versão utilizada CadnaA 2020 - 

Máximo raio de busca 2 000 (m) 

Ordem de reflexão 2 (un) 

Erro máximo definido para o cálculo 0,0 (dB) 

Métodos/normas de cálculo 
NMPB-Routes 1996 

XPS 31-133 
- 

Absorção do solo 0,6 (un) 

M
e

te
o

ro
lo

g
ia

 

Percentagem de condições favoráveis 

diurno/entardecer/noturno 
50 / 75 / 100 (%) 

Temperatura 16,0 (ºC) 

Humidade relativa 70 (%) 

M
a

p
a

 d
e

 

R
u

íd
o

 Malha de cálculo 5 x 5 (m) 

Tipo de malha de cálculo (fixa/variável) Fixa - 

Altura ao solo 4 (m) 

Quadro 6 – Pressupostos subjacentes à elaboração do mapa de ruído do PP da Salmoura 

6.7 – VALIDAÇÃO DO MODELO DE CÁLCULO 

Após o desenvolvimento dos cálculos, através do programa referido, e definida a 1ª versão do modelo de 

cálculo, foi efetuada uma análise dos resultados e realizada a respetiva validação, tendo em conta as 

características do ruído estimadas em certos pontos. Para tal recorreu-se aos valores obtidos nas 

medições de ruído realizadas, as quais permitiram a comparação com os dados do modelo, podendo o 

mesmo ser ajustado ou introduzir-lhe alterações de modo a que fique calibrado, obtendo-se assim a versão 

final do modelo de cálculo adaptado à realidade existente. 

O modelo criado apresenta diferenças de valores simulados vs medidos inferiores a 2 dB(A). 

Aquando das medições de ruído foram efetuadas contagens de tráfego, as quais se apresentaram, em 
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volume próprio do plano de pormenor, na caracterização da situação de referência. 

A validação do modelo foi efetuada tendo por base os valores medidos e as contagens de tráfego obtidas 

durante as medições de ruído. Esta fase de análise de resultados é importante porque permite criar um 

modelo representativo da situação atual, calibrar o modelo face à situação atual e assumir como válidas 

as características de calibração para o modelo da situação futura. 

No Quadro 7 são apresentados os valores obtidos no modelo, bem a respetiva comparação com os valores 

obtidos nas medições de ruído realizadas. 

Ponto de Medição Valores Indicador Leq dB(A) 
Diferença Calculado - 

Medido 

PM1 

Valores Medidos 
Lden 51  

Ln 45  

Valores Simulados 
Lden 50 0 

Ln 43 2 

PM2 

Valores Medidos 
Lden 53  

Ln 45  

Valores Simulados 
Lden 54 1 

Ln 43 2 

PM3 

Valores Medidos 
Lden 74  

Ln 67  

Valores Simulados 
Lden 74 0 

Ln 66 1 

PM4 

Valores Medidos 
Lden 54  

Ln 45  

Valores Simulados 
Lden 53 1 

Ln 46 1 

PM5 

Valores Medidos 
Lden 51  

Ln 42  

Valores Simulados 
Lden 52 1 

Ln 42 0 

PM6 

Valores Medidos 
Lden 54  

Ln 45  

Valores Simulados 
Lden 54 0 

Ln 46 1 

Quadro 7 – Comparação dos valores simulados vs valores medidos nos recetores representativos 

Através dos valores apresentados no quadro anterior, é possível verificar que o modelo criado se encontra 
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calibrado, sendo que a diferença entre os valores do modelo e os valores medidos é inferior a 2 dB(A), 

para as fontes consideradas. 

6.8 – ELABORAÇÃO DO MAPA DE RUÍDO (OUTPUT) 

Após o desenvolvimento de todos os cálculos e validações necessárias procedeu-se, então, à elaboração 

do Mapa de Ruído do Plano de Pormenor da Salmoura em Setúbal. 

O mapa de ruído consiste na representação gráfica de indicadores de ruído, nomeadamente para o 

Indicador de Ruído Lden (diurno-entardecer-noturno) e do Indicador de Ruído Ln (noturno), expresso em 

dB(A). 

A escala utilizada nos Mapas de Ruído foi a  1:2000, que  permite uma visualização mais detalhada dos 

elementos representados. 

As linhas isofónicas que constituem o mapa de ruído representam isolinhas de igual nível sonoro contínuo 

equivalente expressas em dB(A), possibilitando uma visualização rápida do efeito global do ruído. 

O cálculo destas linhas isofónicas foi efetuado para uma altura de 4 m (de acordo com o especificado na 

Diretiva 2002/49/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de junho de 2002, relativa à Avaliação 

e Gestão do Ruído Ambiente e no Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro). 

De referir, ainda, que são apresentadas, nos mapas de ruído, as seguintes classes de níveis sonoros de 

acordo com o indicador em análise, as quais estão de acordo com as indicações do documento “Diretrizes 

para Elaboração de Mapas de Ruído” da APA: 

Indicador de ruído Lden Indicador de ruído Ln 

Lden  55 dB(A) Ln  45 dB(A) 

55 < Lden  60 dB(A) 45 < Ln  50 dB(A) 

60 < Lden  65 dB(A) 50 < Ln  55 dB(A) 

65 < Lden  70 dB(A) 55 < Ln  60 dB(A) 

Lden > 70 dB(A) Ln > 60 dB(A) 

  

Nos desenhos do mapa de ruído é possível a identificação dos tipos de fonte sonora considerada, os 

métodos de cálculo e normas adotadas, o limite do Plano de Pormenor, bem como o indicador de ruído 

a que cada desenho se reporta. 

Nas Peças Desenhadas, Desenho 1 e Desenho 2 são apresentados os Mapas de Ruído para a situação 
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atual, para os indicadores Lden e Ln, à escala 1/2 000. Nas Peças Desenhadas Desenho 3 e Desenho 4 

são apresentados os Mapas de Ruído para a situação futura sem a implementação do Plano de Pormenor, 

para os indicadores Lden e Ln, à escala 1/2 000. 

Os Mapas de Ruído para a situação futura com a implementação do Plano de Pormenor, para os 

indicadores Lden e Ln, à escala 1/2000, são apresentados nos Desenhos 5 e 6, respetivamente. 

6.9 – AVALIAÇÃO DE ZONAS DE CRITICIDADE ACÚSTICA 

A classificação acústica adotada no presente estudo é a definida na planta de zonamento acústico e áreas 

de conflito do Plano Diretor Municipal de Setúbal/Revisão. 

Após o cálculo do Mapa de Ruído para a situação futura, foram identificadas as zonas que apresentavam 

níveis sonoros superiores ao legislado. 

Deste modo, da sobreposição do Mapa de Ruído com a carta de zonamento acústico, resulta o Mapa de 

Conflito, o qual representa as diferenças, em dB(A), entre os indicadores do ruído ambiente e o limite legal 

em função da classificação acústica da zona. Para as zonas em incumprimento será necessário aplicar 

medidas de minimização de ruído. 

Nos desenhos 7 e 8 apresentam-se os Mapas de Conflito para os indicadores Lden e Ln, respetivamente, 

referentes a zona mista. 

Da análise dos Mapas de Conflito, é possível verificar que as zonas de não conformidade acústica mais 

pertinentes incluem os principais eixos rodoviários presentes no Plano de Pormenor em análise: 

 Rua Brejos de Camarate, onde se verifica que é necessária uma redução global máxima, dos 

níveis sonoros de ruído ambiente exterior, junto dos recetores sensíveis, para os indicadores Lden 

e Ln da ordem dos 5 dB(A), respetivamente; 

 Rua da Salmoura, verifica-se excedência dos valores limite, no entanto, esta não afeta os 

recetores sensíveis existentes/previstos; 

 Rua de São Gonçalo, onde se verifica que é necessária uma redução global máxima, dos níveis 

sonoros de ruído ambiente exterior, junto dos recetores sensíveis, para os indicadores Lden e Ln 

da ordem dos 5 dB(A), respetivamente. 

 Estrada Vila Amélia, verifica-se excedência dos valores limite, no entanto, não existem recetores 

sensíveis. 

6.10 – MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO DE RUÍDO A ADOPTAR 
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Nas zonas acusticamente problemáticas, dado que apresentam níveis sonoros acima dos legislados para 

zonas mistas, será necessária a implementação de medidas de minimização de ruído de modo a 

possibilitar uma melhoria do ambiente sonoro. 

As medidas de minimização de ruído preconizadas para redução de níveis sonoros provenientes do tráfego 

rodoviário podem consistir na implementação de barreiras acústicas, quando  tecnicamente viável, 

aplicação de pavimento com características absorventes, instalação de sinalização luminosa ou aplicação 

de lombas redutoras de velocidade (LRV) de forma a reduzir a velocidade praticada / a praticar nas vias 

acusticamente problemáticas, reduzindo assim os níveis sonoros aí verificados e os impactes residuais 

identificados. 

Relativamente ao tipo de pavimento a implementar como medida de minimização acústica, há que salientar 

que existem duas possibilidades tecnicamente viáveis, que importa analisar. 

Os ensaios e estudos que têm vindo a ser desenvolvidos indicam que os pavimentos drenantes e os 

pavimentos betuminosos modificados com borracha (usualmente designados por BMB), conduzem a 

níveis de ruído, provocados pela passagem do tráfego, inferiores aos que se verificam com pavimentos 

flexíveis tradicionais. 

A colocação deste tipo de pavimento tem larga aplicação em situações em que a instalação de barreiras 

acústicas não é possível, ou como medida complementar às barreiras acústicas em situações em que 

estas, por si só, não permitem a redução dos níveis sonoros para os valores pretendidos (regulamentares). 

Os referidos pavimentos redutores de ruído permitem, em média, atenuações que variam entre 3 a 6 dB(A). 

No entanto, a extensão dessa redução fica comprometida para velocidades inferiores a 60 km/h em que a 

fonte de ruído principal será o motor e não o contacto pneu / pavimento, que é o caso das vias em apreço. 

Dadas as características da via e a ocupação marginal existente ao longo de toda a via, não é possível 

colocar barreiras acústicas (espaço reduzido, efeito barreira da população relativamente à via, acessos 

diretos às habitações através da via). 

Sendo assim e de modo a minimizar as situações críticas, são sugeridas, as seguintes medidas: 
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 RUA BREJOS DE CAMARATE 

 

 

Introdução de pavimento  com características redutoras de 

ruído e redução da velocidade de circulação para 40 km/h. 

A adoção e implementação das medidas de redução de ruído anteriormente enunciadas, não são por si 

só suficientes para fazer cumprir os valores limite aos quais as zonas mistas devem estar expostas (ver 

peças desenhadas PD09 e PD10). Desta forma, e porque o cenário em análise refere-se à situação mais 

gravosa em termos sonoros, em que o plano de pormenor se encontra totalmente executado e com isso o 

tráfego rodoviário atinge o seu valor mais otimista, refletindo assim todos os movimentos estimados que 

advém da total execução do plano. No entanto, em virtude do prazo de execução total do plano poder ser 

considerado um período temporal ainda longínquo (15 anos), em que possivelmente surgirão situações 

que irão influenciar negativamente os pressupostos económicos assumidos na geração de tráfego e 

consequentemente nos dados de tráfego utilizados na simulação dos níveis sonoros, sugere-se que, para 

as edificações com uso sensível a construir nas parcelas 4, 36, 45, 51, 55, 60, 74, 80, 86,92 e 98, o pedido 

de licenciamento de construção deverá ser acompanhado de uma caraterização do ruído ambiente 

existente, por forma a verificar a conformidade nos níveis sonoros existentes, em cada uma das referidas 

parcelas, com os limites legais impostos para zonas mistas. Caso a referida caraterização acústica valide 
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os níveis sonoros apresentados no presente estudo para a situação futura, nas parcelas anteriormente 

indicadas não poderão ser desenvolvidas edificações com uso sensível.   

Adicionalmente, e por forma a aumentar o conforto acústico no interior das edificações, recomenda-se a 

adoção de um desenho arquitetónico que permita proteger os quartos e zonas de estar dos elevados níveis 

sonoros, bem como a localização da edificação dentro do polígono de implantação deverá respeitar o limite 

da isófona dos 65dB(A) – indicador Lden e dos 55dB(A) – indicador Ln. 

 

 RUA DA SALMOURA 

A via rodoviária Rua da Salmoura, apresenta níveis sonoros acima da legislação, no entanto, estes não 

afetam os recetores sensíveis existentes, nem chegam a afetar o limite do polígono de implantação. 
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 RUA DE SÃO GONÇALO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introdução de pavimento  com características redutoras de ruído e redução da velocidade de 

circulação para 40 km/h. 

A adoção e implementação das medidas de redução de ruído anteriormente enunciadas, não são por si 

só suficientes para fazer cumprir os valores limite aos quais as zonas mistas devem estar expostas (ver 

peças desenhadas PD09 e PD10). 

Desta forma, e porque o cenário em análise refere-se à situação mais gravosa em termos sonoros, em 

que o plano de pormenor se encontra totalmente executado e com isso o tráfego rodoviário atinge o seu 

valor mais otimista, refletindo assim todos os movimentos estimados que advém da total execução do 

plano. No entanto, em virtude do prazo de execução total do plano poder ser considerado um período 

temporal ainda longínquo (15 anos), em que possivelmente surgirão situações que irão influenciar 

negativamente os pressupostos económicos assumidos na geração de tráfego e consequentemente nos 

dados de tráfego utilizados na simulação dos níveis sonoros, sugere-se que, para as edificações com uso 

sensível a construir nas parcelas  112 e 225, o pedido de licenciamento de construção deverá ser 

acompanhado de uma caraterização do ruído ambiente existente, por forma a verificar a conformidade nos 

níveis sonoros existentes, em cada uma das referidas parcelas, com os limites legais impostos para zonas 

mistas. Caso a referida caraterização acústica valide os níveis sonoros apresentados no presente estudo 
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para a situação futura, nos lotes anteriormente indicados não poderão ser desenvolvidas edificações com 

uso sensível.   

Adicionalmente, e por forma a aumentar o conforto acústico no interior das edificações, recomenda-se a 

adoção de um desenho arquitetónico que permita proteger os quartos e zonas de estar dos elevados níveis 

sonoros, bem como a localização da edificação dentro do polígono de implantação deverá respeitar o limite 

da isófona dos 65dB(A) – indicador Lden e dos 55dB(A) – indicador Ln. 

7 – SÍNTESE 

O Mapa de Ruído é um documento onde estão representadas as áreas às quais corresponde uma 

determinada classe de valores sonoros. Este é uma importante ferramenta de Gestão e Planeamento do 

Território, dado que auxilia a determinar o tipo de funções que se devem estipular e permitir para cada 

zona, especialmente as funções de habitação, trabalho e lazer, bem como permite a deteção de conflitos 

(de acordo com a classificação acústica), tornando-se assim fundamental para a definição de medidas de 

minimização. 

O programa de cálculo automático utilizado foi o CadnaA, desenvolvido pela empresa alemã Datakustik 

GmbH, que cumpre integralmente os requisitos recomendados pela Diretiva Comunitária (2002/49/CE), 

permitiu originar um modelo válido. 

Foram efetuadas verificações da modelação obtida e corrigidos alguns erros, obtendo-se assim um modelo 

representativo da realidade. 

Com o objetivo de verificar se o modelo obtido se encontrava calibrado foram efetuadas medições de ruído 

em pontos representativos e comparados os valores com os dados do modelo criado para a situação atual. 

Verificou-se que o modelo obtido através do programa de cálculo automático se encontrava calibrado 

permitindo, assim, adotar características de calibração para o modelo da situação futura. 

Em termos de aspetos mais significativos associados aos resultados obtidos, destaca-se o tráfego 

rodoviário como sendo a principal fonte de ruído da área em análise. As vias rodoviárias mais ruidosas 

serão a Rua Brejos de Camarate, Rua da Salmoura, Rua de São Gonçalo e Estrada Vila Amélia, dado o 

número elevado de veículos que nelas circulam. 

Do Mapa de Ruído resulta a identificação de zonas de igual nível sonoro para o indicador Lden e para o 

indicador Ln, possibilitando uma rápida perceção dos níveis sonoros previstos aquando da intervenção 

urbanística na área. 

Para a situação futura, visto a impossibilidade de colocação de barreiras acústicas, são sugeridas, as 

seguintes medidas para as situações críticas: 
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 Colocação de pavimento com características redutoras de ruído; 

 Sinais luminosos acionados pela velocidade instantânea do veículo; 

 Implantação de semáforos; 

 Colocação de lombas redutoras de velocidade; 

 Desenho arquitetónico; 

 Limite máximo de velocidade. 

Procedendo à análise da situação futura com e sem o desenvolvimento do plano de pormenor, verifica-se 

que em termos de conforto acústico da área em apreço, o desenvolvimento do plano contribui 

positivamente, uma vez que, a melhoria da rede viária existente, quer em termos de pavimentação, quer 

em termos de organização do próprio espaço urbano irá contribuir para uma diminuição dos níveis sonoros. 

 

 

Lisboa, 12 de junho de 2020 

(Teresa Lucas Claro, Eng.ª) 



 

 

 


