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PLANO DE PORMENOR DA FRENTE NORTE DA AVENIDA LUISA TODI 
- SETÚBAL - 

 

- AMBIENTE SONORO - 
MAPAS DE RUÍDO 

 

A presente reformulação pretende dar resposta aos esclarecimentos solicitados pela 

Comissão de Coordenação de Lisboa e Vale do Tejo, no âmbito da Conferência 

Procedimental e da Reunião de Concertação, designadamente no que respeita à 

integração das Medidas de Minimização de Ruído preconizadas no Plano de Pormenor 

da Frente Ribeirinha de Setúbal 
 

1. INTRODUÇÃO E OBJECTIVOS 

O presente trabalho consiste na elaboração dos mapas de ruído a integrar no Plano de Pormenor 

da Frente Norte da Avenida Luísa Todi, Setúbal, nos termos da regulamentação em vigor (Decreto 

Lei n.º 9/2007 – Regulamento Geral do Ruído), e seguindo as “Diretrizes para elaboração de mapas 

de ruído – versão 3” publicadas pela Agência Portuguesa do Ambiente (Dezembro 2018). 

 

De acordo com o Regulamento Geral do Ruído, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de 

Janeiro, os Planos Municipais de Ordenamento do Território (P.M.O.T.) devem assegurar a 

qualidade do ambiente sonoro e promover a distribuição adequada dos usos do território, tendo 

em conta as fontes de ruído existentes e previstas (Capítulo II, “Planeamento Municipal” - Art.º 6.º, 

“Planos municipais de ordenamento do território”). 

 

Ainda de acordo com o artigo supracitado, os municípios devem acautelar a ocupação dos solos 

com usos sensíveis ao ruído, face à proximidade de infraestruturas de transporte existentes ou 

programadas. 

 

Assim, no âmbito da elaboração do presente estudo a integrar no Plano de Pormenor da Frente 

Norte da Avenida Luísa Todi, importa analisar o ambiente acústico atual na área em causa, de 

forma a avaliar a sua aptidão urbanística e a possibilidade de obtenção de condições acústicas 

adequadas às utilizações existentes e previstas, e ainda permitir a definição de medidas 

preventivas e/ou minimizadoras da exposição das populações ao ruído, se necessárias. 

 

A presente Memória Descritiva integra a apresentação e justificação da metodologia adotada e 

dos resultados obtidos para a área em estudo, apresentando as conclusões resultantes face à 

regulamentação aplicável em vigor, permitindo a apreciação global do ambiente acústico 

exterior, para a Situação Actual (ano 2018) e para a Situação Futura (ano 2030). 
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2. ENQUADRAMENTO LEGAL 

A regulamentação em vigor, relativa ao ruído, aprovada pelo Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de 

Janeiro – “Regulamento Geral do Ruído”-, estabelece: 

 
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-noturno (Lden): o indicador de ruído, expresso em dB(A), associado ao 

incómodo global, dado pela expressão: 

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

l) Indicador de ruído diurno (Ld): o nível sonoro médio de longa duração, conforme definido na Norma NP 1730-1:1996, 

ou na versão atualizada 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 atualizada correspondente, determinado durante uma série de períodos do entardecer 

representativos de um ano; 

n) Indicador de ruído noturno (Ln): o nível sonoro médio de longa duração, conforme definido na Norma NP 1730-

1:1996, ou na versão atualizada correspondente, determinado durante uma série de períodos noturnos 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 

atividades 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 noturno - das 23 às 7 horas; 

q) Recetor sensível: o edifício habitacional, escolar, hospitalar ou similar ou espaço de lazer, com utilização humana; 

(…) 

s) Ruído ambiente: o ruído global observado numa dada circunstância num determinado instante, devido ao conjunto 

das fontes sonoras que fazem parte da vizinhança próxima ou longínqua do local considerado; 

t) Ruído particular: o componente do ruído ambiente que pode ser especificamente identificada por meios acústicos 

e atribuída a uma determinada fonte sonora; 

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

determinada; 

v) Zona mista: a área definida em plano municipal de ordenamento do território, cuja ocupação seja afecta a outros 

usos, existentes ou previstos, para além dos referidos na definição de zona sensível; 

x) Zona sensível: a área definida em plano municipal de ordenamento do território como vocacionada para uso 

habitacional, ou para escolas, hospitais ou similares, ou espaços de lazer, existentes ou previstos, podendo conter 

pequenas unidades de comércio e de serviços destinadas a servir a população local, tais como cafés e outros 

estabelecimentos de restauração, papelarias e outros estabelecimentos de comércio tradicional, sem funcionamento 

no período noturno; 

z) Zona urbana consolidada: a zona sensível ou mista com ocupação estável em termos de edificação. 

(…) 
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Para além dos conceitos de caracterização, apresentados atrás, considera-se relevante o 

seguinte: 

  

 Corredores de proteção acústica: áreas de proteção acústica a zonas “sensíveis e mistas”, 

relativamente às fontes sonoras consideradas perturbadoras do ambiente acústico, que não sendo 

compatíveis com as definições de zona “ mista ou sensível ” do RGR, não devem suportar usos de tipos 

considerados sensíveis ao ruído. 

 

 

O Capítulo II, “Planeamento municipal”, estabelece o seguinte: 

 
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 suscetíveis de vir a determinar a classificação da área como zona sensível, verificada a proximidade de 

infraestruturas 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 diretores 

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 - Excetuam-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.                                                                                                                                                                                

(…) 

 

 

O Capítulo III, “Regulação da produção de ruído” determina: 

 
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; 
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d) As zonas sensíveis em cuja proximidade esteja projetada, à data de elaboração ou revisão do plano municipal 

de ordenamento do território, uma grande infraestrutura 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 projetada, à data de elaboração ou revisão do plano municipal 

de ordenamento do território, uma grande infraestrutura 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 recetores 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 recetores 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 efetuada 

junto do ou no recetor 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 refletora, à exceção do solo, e situar-se a uma altura de 3,8 

m a 4,2 m acima do solo, quando aplicável, ou de 1,2 m a 1,5 m de altura acima do solo ou do nível de cada piso 

de interesse, nos restantes casos; 

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

valores neles representados.                                                                                                        (…) 

 
Artigo 12.º 

Controlo prévio das operações urbanísticas 

(…) 

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 extrato de mapa de ruído ou, na sua ausência, sobre o relatório de recolha de dados 

acústicos ou sobre o projeto 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—Excetuam-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 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 129/2002, de 11 de Maio.                   (…) 

 
Artigo 13.º 

Atividades ruidosas permanentes 

1 - A instalação e o exercício de atividades ruidosas permanentes em zonas mistas, nas envolventes das zonas sensíveis ou 

mistas ou na proximidade dos recetores sensíveis isolados estão sujeitos: 

a) Ao cumprimento dos valores limite fixados no artigo 11.º;  

b)Ao cumprimento do critério de incomodidade, considerado como a diferença entre o valor do indicador LAeq do 

ruído ambiente determinado durante a ocorrência do ruído particular da atividade ou atividades em avaliação e o 

valor do indicador LAeq do ruído residual, diferença que não pode exceder 5 dB(A) no período diurno, 4 dB(A) no 

período do entardecer e 3 dB(A) no período noturno,  nos termos do anexo I ao presente Regulamento,  do qual faz 

parte integrante. 
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2 - Para efeitos do disposto no número anterior, devem ser adotadas as medidas necessárias, de acordo com a 

seguinte ordem decrescente: 

a) Medidas de redução na fonte de ruído; 

b) Medidas de redução no meio de propagação de ruído; 

c) Medidas de redução no recetor sensível. 

3 - Compete à entidade responsável pela atividade ou ao recetor sensível, conforme quem seja titular da 

autorização ou licença mais recente, adotar as medidas referidas na alínea c) do número anterior relativas ao 

reforço de isolamento sonoro. 

(…) 

5 - O disposto na alínea b) do n.º 1 não se aplica, em qualquer dos períodos de referência, para um valor do 

indicador LAeq do ruído ambiente no exterior igual ou inferior a 45 dB(A) ou para um valor do indicador LAeq do 

ruído ambiente no interior dos locais de receção igual ou inferior a 27 dB(A), considerando o estabelecido nos n.os 

1 e 4 do anexo I. 

 

O presente Plano classifica a totalidade da sua área de intervenção em concordância com o 

Plano Diretor Municipal, como zona mista, pelo que são aplicáveis os limites expressos na alínea a) 

do n.º 1.º do art.º 11.º, Lden ≤ 65 dB(A) e Ln ≤ 55 dB(A). 
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3. METODOLOGIA ADOTADA 

De modo a avaliar a conformidade regulamentar das condições acústicas aplicáveis à área do 

Plano, atrás citadas, adota-se no presente estudo a seguinte metodologia: 

 

1. Recolha de dados para identificação e caracterização das fontes ruidosas que afetam o 

ambiente acústico actual e futuro na área do Plano de Pormenor em título, através de 

medições in situ dos níveis sonoros actuais, registo de outros parâmetros de interesse (camada 

de desgaste das vias, volumes de tráfego, velocidades de circulação, etc.) e recolha de 

informação relativa à evolução das condições atuais (criação de novas vias de tráfego, 

geração de tráfego pelo Plano, etc.); 

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

variáveis com interesse, recorrendo a informação oficial (recenseamentos ou estudos de 

tráfego, horários da circulação de autocarros, etc.) ou, na falta destes, a dados com origem 

noutras fontes ou em observações/registos in situ, devidamente ponderados; 

3. Preparação de modelo 3D para simulação da propagação sonora na área do Plano de 

Pormenor, com recurso a programa de cálculo automático específico para o efeito (adiante 

apresentado), para o cenário atual e futuro; 

4. Calibração do modelo de cálculo de acordo com a normalização e diretrizes aplicáveis, no 

que respeita a condições atmosféricas, reflexões da energia sonora, malhas de cálculo, 

simplificações e aproximações efetuadas, etc., adotando margens de segurança adequadas 

face ao grau de incerteza das variáveis em jogo; 

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

obtenção dos valores médios para os indicadores de ruído Ld (período diurno), Le (período do 

entardecer), Ln (período noturno) e Lden (indicador global, diurno-entardecer-noturno), na área 

em análise; 

6. Elaboração de mapas de ruído relativos aos indicadores de ruído Lden e Ln para a área do 

Plano de Pormenor em apreço, para a situação atual (2018) e futura (2030); 

7. Avaliação dos níveis sonoros na área do Plano de Pormenor em título, à luz das disposições 

regulamentares aplicáveis (Decreto-Lei n.º 9/2007), identificando eventuais situações de 

incumprimento legal (ultrapassagem dos “valores limite de exposição”); 

8. Em caso de necessidade, especificação de soluções de princípio adequadas para 

minimização do ruído nos casos de interesse, de modo a satisfazer as exigências 

regulamentares aplicáveis.  
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4. ASPECTOS RELEVANTES DO PLANO DE PORMENOR 

O Plano de Pormenor da Frente Norte da Avenida Luísa Todi, situa-se em Setúbal, em área 

urbanizada, limitada a Sul pela própria Avenida Luisa Todi e na envolvência do Centro Histórico da 

cidade. 

 

A área de intervenção do Plano de Pormenor em análise está classificada como “zona mista” 

pelo Plano Director Municipal de Setúbal, pelo que, nos termos do n.º 1, alínea b) do art.º 11.º do 

Decreto-Lei n.º 9/2007, atrás transcrito, os níveis sonoros apercebidos nos recetores sensíveis estão 

sujeitos às condições Lden  65 dB(A) e Ln  55 dB(A). 

 

As principais fontes ruidosas atualmente existentes na área com interesse para a presente análise 

são a circulação rodoviária na Avenida Luisa Todi, na Avenida 22 de Dezembro e na Rua José 

Pereira Martins que apresentam tráfego expressivo. As restantes rodovias que cruzam com a 

Avenida Luisa Todi são em geral de menor importância face aos volume de tráfego envolvidos. 

 

No presente âmbito identifica-se ainda, a Linha Ferroviária do Sado, junto ao Limite Nordeste do 

Plano, com contribuição reduzida para o ambiente sonoro do Plano, dada a sua localização e ao 

reduzido número de passagens que comporta. 

 

Por outro lado, as atividades actualmente desenvolvidas e a desenvolver no interior da área de 

estudo serão do tipo residencial, com comércio e serviços, não se afigurando à partida, 

particularmente ruidosas. No entanto devem os equipamentos ruidosos associados às referidas 

atividades estar sujeitos à regulamentação aplicável a atividades ruidosas permanentes (art.º 13.º 

do Decreto-Lei n.º 9/2007).  

 

Acresce que, tendo em conta o disposto no n.º 6 do Art.º 12.º do mesmo diploma, atrás transcrito, é 

interdito o licenciamento e a construção de novos edifícios habitacionais e espaços de lazer caso 

se verifique a violação das condições acima indicadas. 
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5. CARATERIZAÇÃO DAS CONDIÇÕES ACÚSTICAS 

5.1. IDENTIFICAÇÃO DAS PRINCIPAIS FONTES SONORAS 

A área em análise localiza-se em Setúbal, tem cerca de 6 hectares sendo limitada a Sul pela 

Avenida Luisa Todi e envolvida pelo Centro Histórico da Cidade, em que as principais fontes de 

poluição sonora com influência na área do Plano são a própria Avenida Luisa Todi e algumas das 

vias que a cruzam, como a Avenida 22 de Dezembro e a Rua José Pereira Martins que apresentam 

volumes de tráfego significativos com especial incidência nos períodos diurno e entardecer 

regulamentares, verificando-se, no período noturno, uma redução do tráfego em circulação, 

particularmente em horas avançadas da madrugada. 

 

No cenário futuro, a rede viária envolvente ao Plano não sofrerá alterações significativas, uma vez 

que não são criadas novas vias. 

5.2. CARACTERIZAÇÃO DAS FONTES RUIDOSAS 

Para caracterização das fontes sonoras existentes na área em estudo, o Certipro-Lab, Laboratório 

de Ensaios Acústicos e Vibráticos da Certiprojecto, Lda., acreditado pelo IPAC (L0599), procedeu à 

quantificação dos níveis sonoros gerados e dos parâmetros com influência nestes, de modo a 

permitir a caracterização do ruído ambiente exterior, nos locais com interesse e nos períodos 

regulamentares, diurno, do entardecer e noturno e ainda a correta calibração dos modelos de 

cálculo utilizados na elaboração dos mapas de ruído. 

 

Neste contexto, efetuaram-se simultaneamente a recolha de dados acústicos (medições dos 

níveis sonoros) e contagens de volumes de tráfego com identificação do número de veículos 

ligeiros e pesados e respetivas velocidades médias de circulação. 

 

Os procedimentos adotados seguiram as orientações estabelecidos na normalização aplicável 

(NP ISO 1996:1/2 – “Descrição e medição do ruído ambiente”) e no documento “Guia Prático para 

Medições do Ruído Ambiente” publicado pela Agência Portuguesa do Ambiente em Outubro 

2018. 

 

Para o efeito, foi utilizado equipamento de registo adequado, e controlado pelo Sistema de 

Gestão da Qualidade do Certipro-Lab. 
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As amostragens realizadas tiveram uma duração acumulada igual ou superior a 45 minutos nos 

períodos de referência regulamentares e em 2 dias distintos, e foram efetuadas em posições a 

1,5m de altura ao solo, com condições meteorológicas consideradas válidas. 

 

Os resultados das amostragens realizadas são apresentados no Quadro I, abaixo. 

 

QUADRO I 

NÍVEIS SONOROS DO RUÍDO AMBIENTE EXTERIOR REGISTADOS NA ÁREA DE INTERVENÇÃO DO PLANO DE PORMENOR DA FRENTE NORTE DA 

AVENIDA LUISA TODI - SETÚBAL (JUNHO DE 2018) 

N.º (1) LOCAL FONTES DE RUÍDO 
PERÍODO DE 

REFERÊNCIA 
LAEQ, 

dB(A) 

LD;LE;LN (2) 

dB(A) 

LDEN, 

dB(A) (3) 

P1 

A cerca de 3,5m da 

Avenida Luisa Todi, 

junto ao n.º 594  

(Coord. 

GoogleEarth: 

38.521422°, 

 - 8.901523°) 

Tráfego 

Rodoviário na 

Avenida Luisa 

Todi 

Diurno 

(07-20H) 

64,7 

63,5 

67,9 

(≈ 68) 

62,4 

63,2 

Entardecer 

(20-23H) 

63,9 

63,2 62,5 

63,2 

Nocturno 

(23-07H) 

62,7 
60,9 

(≈ 61) 
60,2 

59,0 

P2 

A cerca de 3,5m da 

Avenida Luisa Todi, 

junto ao n.º 372 

(Coord. 

GoogleEarth: 

38.523472°,  

- 8.895897°) 

Tráfego 

Rodoviário na 

Avenida Luisa 

Todi 

Diurno 

(07-20H) 

67,4 

66,0 

67,8 

(≈ 68) 

65,4 

64,8 

Entardecer 

(20-23H) 

62,5 

61,4 60,2 

61,3 

Nocturno 

(23-07H) 

62,0 
59,9 

(≈ 60) 
58,9 

57,7 

P3 

A cerca de 3,5m da 

Avenida Luisa Todi, 

junto do n.º 144 

(Coord. 

GoogleEarth: 

38.523463°,  

- 8.892718°) 

Tráfego 

Rodoviário na 

Avenida Luisa 

Todi 

Diurno 

(07-20H) 

65,8 

64,2 

67,3 

(≈ 67) 

63,2 

62,9 

Entardecer 

(20-23H) 

62,8 

63,1 63,4 

63,1 

Nocturno 

(23-07H) 

61,4 
59,7 

(≈ 60) 
57,9 

59,2 

P4 

A cerca de 3,5m da 

Avenida Luisa Todi, 

junto ao n.º 104 

(Coord. 

GoogleEarth: 

38.522990°,  

- 8.887520°) 

Tráfego 

Rodoviário na 

Avenida Luisa 

Todi 

Diurno 

(07-20H) 

63,0 

63,3 

67,8 

(≈ 68) 

64,4 

62,2 

Entardecer 

(20-23H) 

65,4 

63,9 62,7 

63,1 

Nocturno 

(23-07H) 

62,1 
60,7 

(≈ 61) 
59,3 

60,1 
(1) Ver localização esquemática dos Pontos de Medição na Figura n.º 1, abaixo. 
(2) Integração energética das amostragens relativas a cada período. 
(3) O indicador Lden é calculado segundo a fórmula regulamentar:  

Lden = 10×log 1/24 [13×10Ld/10 + 3×10(Le+5)/10 + 8×10(Ln+10)/10. 
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QUADRO I (CONT.) 

NÍVEIS SONOROS DO RUÍDO AMBIENTE EXTERIOR REGISTADOS NA ÁREA DE INTERVENÇÃO DO PLANO DE PORMENOR DA FRENTE NORTE DA 

AVENIDA LUISA TODI - SETÚBAL (JUNHO DE 2018) 

N.º (1) LOCAL FONTES DE RUÍDO 
PERÍODO DE 

REFERÊNCIA 
LAEQ, 

DB(A) 

LD;LE;LN (2) 

DB(A) 

LDEN, 

DB(A) (3) 

P5 

A cerca de 3,5m da 

Avenida 22 de 

Dezembro, junto do 

n.º 7 

(Coord. 

GoogleEarth: 

38.524347°, -

8.894449°) 

Tráfego 

Rodoviário na 

Avenida 22 de 

Dezembro e 

Avenida Luisa 

Todi 

Diurno 

(07-20H) 

67,1 

66,9 

69,0 

(≈ 69) 

66,5 

67,2 

Entardecer 

(20-23H) 

65,2 

64,3 63,2 

64,2 

Nocturno 

(23-07H) 

59,1 
61,1 

(≈ 61) 
61,3 

62,3 

P6 

A cerca de 3,5m da 

Praça Marquês de 

Pombal, de fronte 

para o n.º 50 

(Coord. 

GoogleEarth: 

38.523657°,  -

8.898440°) 

Tráfego 

Rodoviário na 

Praça Marquês 

de Pombal e 

Avenida Luisa 

Todi 

Diurno 

(07-20H) 

65,0 

64,8 

67,3 

(≈ 67) 

65,1 

64,2 

Entardecer 

(20-23H) 

63,7 

63,1 62,9 

62,7 

Nocturno 

(23-07H) 

58,7 
59,4 

(≈ 59) 
59,2 

60,2 
(1) Ver localização esquemática dos Pontos de Medição na Figura n.º 1, abaixo. 
(2) Integração energética das amostragens relativas a cada período. 
(3) O indicador Lden é calculado segundo a fórmula regulamentar:  

Lden = 10×log 1/24 [13×10Ld/10 + 3×10(Le+5)/10 + 8×10(Ln+10)/10. 
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FIGURA I: LOCALIZAÇÃO ESQUEMÁTICA DOS PONTOS DE MEDIÇÃO ACÚSTICA (Pn) 

 

 
Nota: a descrição da localização dos pontos de medição acústica encontra-se apresentada no Quadro I, 

atrás. 
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5.3. APRECIAÇÃO DO AMBIENTE SONORO ATUAL 

Os resultados obtidos e a apreciação qualitativa das condições observadas in situ permitem 

identificar que o ambiente acústico na envolvente próxima das principais fontes sonoras, 

anteriormente identificadas, se apresenta actualmente algo perturbado, com valores dos 

indicadores regulamentares Lden e Ln superiores aos valores limite de exposição para “zonas mistas” 

(Lden ≤ 65 dB(A) e Ln ≤ 55 dB(A)). 

 

Estas condições resultam essencialmente dos volumes de tráfego em circulação nas vias referidas. 

 

Salienta-se que, designadamente de acordo com o Quadro I, atrás, junto à Avenida Luisa Todi, os 

indicadores de ruído obtidos, a cerca de 3,5m da via, variam entre Lden ≈ 67 - 69 dB(A) e Ln ≈ 59-61 

dB(A). 
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6. SIMULAÇÃO DA PROPAGAÇÃO SONORA 

6.1. GENERALIDADES 

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

automático, específico para o efeito e adiante descrito, o qual permite simular a propagação 

sonora e calcular os níveis sonoros previsíveis do ruído ambiente exterior, com base nas 

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

normalizados, as Diretivas Europeias e as Diretrizes da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), 

aplicáveis. 

 

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

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

gamas cromáticas escalonadas em intervalos de 5 dB(A), de acordo com a normalização 

aplicável e representativos de condições médias para os indicadores Lden (associado à avaliação 

global dos três períodos de referência), e Ln (associado ao período noturno), contemplados na 

regulamentação em vigor relativa ao ruído. 

 

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

decorrentes das variações do tráfego e alterações da actividade humana, bem como das 

condições meteorológicas (essencialmente direção e velocidade do vento), factos que devem 

ser tidos em consideração na interpretação dos mapas de ruído apresentados. 

6.2. PROGRAMA DE CÁLCULO 

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

Pormenor em título, é designado por IMMI e foi desenvolvido pela Wölfel Mesysteme GmbH 

(Alemanha). 

 

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

de tráfego rodoviário (Norma Francesa XPS 31-133), e Via férrea (ISO 9613), sendo os indicados 

pelo Dec. Lei n.º 146/2006, e pela APA, para a elaboração de mapas de ruído. 
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6.3. ELABORAÇÃO E PARAMETRIZAÇÃO DOS MODELOS DE CÁLCULO 

Os modelos de cálculo elaborados baseiam-se na cartografia do Plano em estudo fornecida em 

formato digital, (topografia, traçado da rede rodoviária, localização de obstáculos à propagação 

sonora, edificado, etc.), pela Câmara Municipal de Setúbal e em dados de tráfego anteriormente 

utilizados no Mapa de Ruído de Setúbal pela CERTIPROJECTO, LDA. (actualizado em Dezembro de 

2018), completados com elementos recolhidos em levantamentos “in situ”. 

 

Os modelos de cálculo foram preparados para os cenários atual (2018) e futuro (2030) e para os 

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

conta as características do tráfego rodoviário em circulação, considerando-se os seguintes 

parâmetros:  

 

 Para as Rodovias: 

- 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; 

- Características da fluidez do tráfego. 

 

 Para a via-férrea: 

- Localização das fontes (altura, por ex.); 

- Tipo de fontes: linear; 

 

Os algoritmos de cálculo consideram também outros efeitos não diretamente relacionados com 

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

 

 Dispersão geométrica e absorção atmosférica; 

 Reflexões sonoras e mecanismos de difração face à presença de obstáculos à 

propagação do ruído; 

 Características de reflexão sonora do terreno; 

 Efeitos meteorológicos. 

 

Os valores dos parâmetros de cálculo utilizados nos modelos estão indicados nos Quadros II, III, IV, 

V e VI adiante.  
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6.4. TRATAMENTO DE DADOS 

Na ausência de informação formal especifica, os presentes mapas de ruído integram os dados de 

tráfego rodoviário estabelecidos no mapa de ruído municipal. 

 

Não obstante salient-se que os procedimentos seguidos são os aconselhados na publicação da 

European Commission Working Group for Assessment of Exposure to Noise (WG-AEN) “Good 

practice guide for strategic noise mapping and production of associated data on noise exposure”. 

 

Refere-se ainda que a ponderação dos volumes de tráfego aplicável aos cenários de análise, 2018 

e 2030 foi efectuada tendo em consideração as estimativas de crescimento da taxa de 

motorização para o Município de Setúbal, designadamente uma taxa de crescimento de 11,7% 

entre 2012 e 2018 e 35,9% entre 2012 e 2030. 

 

Sublinha-se a este respeito que as normais variações dos volumes de tráfego rodoviário 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). 

 

Adiante, nos Quadros II, III, IV, V e VI, são apresentados os  parâmetros utilizados para cálculo da 

propagação sonora na área do Plano. 
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QUADRO II 

PARÂMETROS DE CÁLCULO GERAIS 

PARÂMETROS DE CÁLCULO VALORES ADOPTADOS 

Anos de estudo: Ano 2018 e Ano 2030 

Característica acústica do terreno: 
Medianamente absorvente sonoro 

(Coeficiente de absorção sonora: méd.  0,5) 

N.º de reflexões sonoras: 1 – Adequado à escala dos Mapas de Ruído 

Modelação orográfica do terreno e implantação de 

edifícios com ocupação sensível: 

Baseada na cartografia digital fornecida pela 

Câmara Municipal de Setúbal e nos 

levantamentos de campo 

Quadrícula de cálculo: 2m x 2m, a 4m de altura do solo 

 

QUADRO III  

PARÂMETROS DE CÁLCULO CONSIDERADOS PARA O TRÁFEGO RODOVIÁRIO (ANO 2018) 

VIA DE TRÁFEGO 

CARACTERÍSTICAS DA VIA 
TRÁFEGO MÉDIO HORÁRIO (TMH) EM VEÍCULOS/HORA 

(ANO 2018) 

PERFIL 

TIPO 

LARGURA 

(m) 

VELOCIDADE 

MÉDIA  

(km/h) 

LIGEIROS PESADOS 

P.D (1) P.E (1) P.N (1) P.D (1) P.E (1) P.N (1) 

Rua José Pereira Martins 2x1 8 50 1374 744 684 69 6 2 

Av. 

Luísa 

Todi 

Troço 1 (caritas) 

2x1 15 50 

1503 740 666 36 15 11 

Troço 2 (mercado) 1254 1196 804 50 35 11 

Troço 3 (Cup of 

joe) 
776 485 415 37 7 2 

Troço 4 (Maria 

copos) 
1141 500 460 189 26 13 

Troço 5 (Biblioteca) 841 338 145 38 21 6 

Av. 22 de Dezembro 2x2 17 50 1758 1080 998 102 13 2 

Av. São Francisco Xavier 2x1 9 50 677 423 141 18 13 3 

Rua da Cordoaria 2x1 8 50 60 18 13 7 7 2 

R. Dr. José Vicente 2x1 8 50 486 189 153 2 2 2 

(1) P.D.: Período Diurno (07-20h); P.E.: Período do Entardecer (20-23h); P.N.: Período Nocturno (23-07h). 

 

QUADRO IV 

PARÂMETROS DE CÁLCULO CONSIDERADOS PARA O TRÁFEGO RODOVIÁRIO (ANO 2030) 

VIA DE TRÁFEGO 

CARACTERÍSTICAS DA VIA 
TRÁFEGO MÉDIO HORÁRIO (TMH) EM VEÍCULOS/HORA 

(ANO 2018) 

PERFIL 

TIPO 

LARGURA 

(m) 

VELOCIDADE 

MÉDIA  

(km/h) 

LIGEIROS PESADOS 

P.D (1) P.E (1) P.N (1) P.D (1) P.E (1) P.N (1) 

Rua José Pereira Martins 2x1 8 50 1671 905 831 85 7 3 

Av. 

Luísa 

Todi 

Troço 1 (caritas) 

2x1 15 50 

1829 901 811 43 19 13 

Troço 2 (mercado) 944 590 505 45 8 3 

Troço 3 (Cup of 

joe) 
944 590 505 45 8 3 

Troço 4 (Maria 

copos) 
1389 608 502 229 31 16 

Troço 5 (Biblioteca) 1023 410 178 46 26 7 

Av. 22 de Dezembro 2x2 17 50 1023 410 176 46 25 7 

Av. São Francisco Xavier 2x1 9 50 824 515 171 22 16 4 

Rua da Cordoaria 2x1 8 50 73 22 16 8 8 3 

R. Dr. José Vicente 2x1 8 50 591 230 186 3 3 3 

(1) P.D.: Período Diurno (07-20h); P.E.: Período do Entardecer (20-23h); P.N.: Período Nocturno (23-07h). 
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QUADRO V 

PARÂMETROS DE CÁLCULO CONSIDERADOS PARA A VIA-FÉRREA 

 

MODELAÇÃO ACÚSTICA 
POTÊNCIA SONORA – LW’ – dB (A) – FONTE LINEAR 

PERÍODO DIURNO PERÍODO ENTARDECER PERÍODO NOCTURNO 

Troço 1 (Barreiro – Praça do Quebedo) 75,2 71,5 75,7 

Troço 2 (Praça do Quebedo – Praias Sado) 75,7 72,9 76 

*NP 4361-2:2001 “Acústica – atenuação do som na sua propagação ao ar livre. Parte 2: método geral de cálculo” 

 

De acordo com o estipulado no Plano de Pormenor da Frente Ribeirinha de Setúbal, integram-se, 

no cenário futuro, no presente versão revista do estudo, as medidas de minimização de ruído 

preconizadas, de acordo com o apresentado no Quadro VI, abaixo. 

 

QUADRO VI 

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO PRECONIZADAS NO ÂMBITO DO PLANO DE PORMENOR DA FRENTE RIBEIRINHA DE SETÚBAL 

MEDIDA DE MINIMIZAÇÃO RODOVIA 

Redução da velocidade de circulação para 40 km/h 

Av. José Mourinho 

Rua da Doca Delpeut 

Av. Jaime Rebelo 

Av. 22 de Dezembro 

Rua José Pereira Martins 

EN 10-4 

Av. Luísa Todi 

Redução de velocidade de circulação para 30 km/h 

Largo José Afonso 

Rua João de Deus 

Rua do Gaz 

Rua Trabalhadores do Mar 

Rua José Augusto dos Santos 

Rua Ocidental do Mercado 

Rua Cláudio Lagrange 

Rua Regimento de Infantaria nº1 

Rua Teotónio Banha 

Mudança de piso para poroso Em todas as vias todas indicadas acima 
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7. INTERPRETAÇÃO DOS MAPAS DE RUÍDO OBTIDOS 

7.1. APRECIAÇÃO DO AMBIENTE SONORO ATUAL (2018) 

Os mapas de ruído elaborados, para o ano 2018, apresentados em anexo (Figuras: 1A, 1B, 2A, 2B, 

3A, 3B, 4A e 4B), permitem identificar que as fontes ruidosas com maior influência no ambiente 

acústico na área do Plano são a Avenida Luisa Todi e algumas das vias que a cruzam, 

nomeadamente a Avenida 22 de Dezembro e a Rua José Pereira Martins que apresentam 

volumes de tráfego significativos nos períodos diurno e entardecer regulamentares, verificando-se, 

no período noturno, uma redução do tráfego em circulação, particularmente em horas 

avançadas da madrugada. 

 

Como anteriormente referido, a observação dos mapas de ruído, permitem confirmar que a 

perturbação do ambiente sonoro local causado pela Linha do Sado é de expressão inferior à rede 

rodoviária e localizada junto ao limite Nordeste do Plano. 

 

A análise dos mapas de ruído em anexo permite ainda identificar que na maioria da área do 

Plano o ambiente acústico se apresenta perturbado, com os valores dos indicadores de ruído 

superiores aos definidos para zonas mistas (Lden ≤ 65 dB(A) e Ln ≤ 55 dB(A)), condições estas 

consideradas não adequadas para o desenvolvimento de atividades sensíveis ao ruído (uso 

habitacional, escolar, hospitalar, etc.). 

 

Apresentam-se abaixo, no Quadro VII, a título ilustrativo, os níveis sonoros de ruído ambiente 

previstos na situação actual (2018) junto às fachadas dos edifícios “recetores sensíveis ao ruído” 

potencialmente mais expostos e a cotas de interesse. 
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QUADRO VII 

NÍVEIS SONOROS Lden E Ln NAS FACHADAS MAIS EXPOSTAS DE EDIFÍCIOS COM USO SENSÍVEL NA ÁREA DO PLANO DE PORMENOR, EM dB(A) 

(Ano 2018) 

LOCAL / OCUPAÇÃO (1) 

PONTO RECETOR NÍVEIS SONOROS EM dB(A) 

DISTÂNCIA À 

AVENIDA 

LUISA TODI 

[m] 

ALTURA DO 

SOLO, h [m] 
N.º Lden Ln 

Edifício de habitação e comércio 

(piso 0) com 8 pisos localizado na 

Avenida Luisa Todi n.º 594 

3,5 m 

h = 4 m 

R1 

(Ponto 

P1)(2) 

70 63 

h = 12 m 69 61 

h = 20 m 67 60 

h = 28 m 64 59 

Edifício de habitação e comércio 

(piso 0) com 3 pisos localizado na 

Avenida Luisa Todi n.º 176 

3,5 m 
h = 4 m R2 

(Ponto 

P4)(2) 

71 62 

h = 8 m 69 61 

(1) – Ver Localização de Pontos Receptores nos Mapas de Ruído em anexo. 
(2) – O Ponto de avaliação R1 está localizado no mesmo local do Ponto de Medição Acústica P1, e o Ponto 

de Avaliação R2 no mesmo local do Ponto de Medição P4 (Ver Quadro I, atrás). 
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7.2. APRECIAÇÃO DO AMBIENTE SONORO FUTURO (2030) – SEM MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO DE 

RUÍDO 

A análise efetuada, permite prever que o ambiente sonoro nas condições futuras não sofrerá 

alterações significativas, sendo caracterizado por valores dos indicadores de ruído superiores aos 

definidos regulamentarmente para zonas mistas (Lden ≤ 65 dB(A) e Ln ≤ 55 dB(A)), decorrente do 

ruído gerado pela circulação rodoviária na Avenida Luisa Todi e vias que a cruzam. 

 

Apresentam-se abaixo, no Quadro VIII, igualmente a título ilustrativo, os níveis sonoros de ruído 

ambiente previstos para o ano horizonte de estudo nos mesmos pontos de referência. 

 

QUADRO VIII 

NÍVEIS SONOROS Lden E Ln NAS FACHADAS MAIS EXPOSTAS DE EDIFÍCIOS COM USO SENSÍVEL NA ÁREA DO PLANO DE PORMENOR, EM dB(A) 

(Ano 2030) – Sem Medidas de Minimização P.P.F.R de Setúbal 

LOCAL / OCUPAÇÃO (1) 

PONTO RECETOR NÍVEIS SONOROS EM dB(A) 

DISTÂNCIA À 

AVENIDA LUISA 

TODI [m] 

ALTURA DO 

SOLO, h [m] 
N.º Lden Ln 

Edifício de habitação e comércio 

(piso 0) com 8 pisos localizado na 

Avenida Luisa Todi n.º 594 

3,5 m 

h = 4 m 

R1 

(Ponto 

P1)(2) 

71 64 

h = 12 m 70 62 

h = 20 m 68 61 

h = 28 m 65 60 

Edifício de habitação e comércio 

(piso 0) com 3 pisos localizado na 

Avenida Luisa Todi n.º 104 

3,5 m 
h = 4 m R2 

(Ponto 

P4)(2) 

72 63 

h = 8 m 70 62 

(1) – Ver Localização de Pontos Receptores nos Mapas de Ruído em anexo. 
(2) – O Ponto de avaliação R1 está localizado no mesmo local do Ponto de Medição Acústica P1, e o Ponto de 

Avaliação R2 no mesmo local do Ponto de Medição P4 (Ver Quadro I, atrás). 

 

 

Assinala-se, que os acréscimos verificados nos valores dos indicadores de ruído (Lden e Ln) nos 

pontos de avaliação R1 e R2 (Quadros VII e VIII, atrás), pontos representativos dos receptores 

sensíveis mais expostos ao ruído na área do Plano, entre 2018 e 2030 são reduzidos (+1 dB(A)). 
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7.3. APRECIAÇÃO DO AMBIENTE SONORO FUTURO (2030) – COM MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO DE 

RUÍDO DO P.P.F. RIBEIRINHA DE SETÚBAL 

A análise efetuada, integrando as medidas de minimização preconizadas no P.P. da Frente 

Ribeirinha de Setúbal, permite prever que o ambiente sonoro nas condições futuras sofrerá 

algumas alterações com previsível diminuição dos níveis sonoros, da ordem de 1 a 2 dB(A) na 

generalidade dos locais e superior a 5 dB(A) em locais que pela sua posição estejam sujeitos à 

acção conjunta de varias fontes sonoras (vias de tráfego). 

 

Apresentam-se abaixo, no Quadro IX, igualmente a título ilustrativo, os níveis sonoros de ruído 

ambiente previstos para o ano horizonte de estudo nos mesmos pontos de referência, após a 

aplicação das medidas de minimização referidas em 6.4. 

 

QUADRO IX 

NÍVEIS SONOROS Lden E Ln NAS FACHADAS MAIS EXPOSTAS DE EDIFÍCIOS COM USO SENSÍVEL NA ÁREA DO PLANO DE PORMENOR, EM dB(A) 

(Ano 2030) – Com Medidas de Minimização P.P.F.R de Setúbal 

LOCAL / OCUPAÇÃO (1) 

PONTO RECETOR NÍVEIS SONOROS EM dB(A) 

DISTÂNCIA À 

AVENIDA LUISA 

TODI [m] 

ALTURA DO 

SOLO, h [m] 
N.º Lden Ln 

Edifício de habitação e comércio 

(piso 0) com 8 pisos localizado na 

Avenida Luisa Todi n.º 594 

3,5 m 

h = 4 m 

R1 

(Ponto 

P1)(2) 

69 62 

h = 12 m 69 61 

h = 20 m 67 59 

h = 28 m 58 53 

Edifício de habitação e comércio 

(piso 0) com 3 pisos localizado na 

Avenida Luisa Todi n.º 104 

3,5 m 
h = 4 m R2 

(Ponto 

P4)(2) 

70 61 

h = 8 m 68 60 

(1) – Ver Localização de Pontos Receptores nos Mapas de Ruído em anexo. 
(2) – O Ponto de avaliação R1 está localizado no mesmo local do Ponto de Medição Acústica P1, e o Ponto de 

Avaliação R2 no mesmo local do Ponto de Medição P4 (Ver Quadro I, atrás). 
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8. ANÁLISE DA CONFORMIDADE REGULAMENTAR DAS CONDIÇÕES ACÚSTICAS NA 
ÁREA DO PLANO 

As atividades desenvolvidas e a desenvolver na área do Plano em apreço, como a ocupação 

habitacional, de serviços e comercial, não têm características particularmente ruidosas. Assim, o 

ambiente sonoro futuro na área envolvente ao edificado continuará a depender essencialmente 

da contribuição do tráfego rodoviário envolvente. 

O Plano classifica a sua área de intervenção como zona mista, ficando sujeita aos limites Lden ≤ 65 

dB(A) e Ln ≤ 55 dB(A). 

Verifica-se, de acordo com a análise efectuada, que o ambiente acústico no interior da área do 

Plano, em particular na envolvente próxima do edificado sensível, se apresenta algo perturbado 

com valores dos indicadores regulamentares acima dos limites estabelecidos. 

A aplicação das medidas de minimização de ruído preconizadas no Plano de Pormenor da Frente 

Ribeirinha da Setúbal permitem a redução dos níveis sonoros previstos da ordem de 1 a 2 dB(A) na 

generalidade dos locais, a mais proximidade das rodovias. 

9. MEDIDAS PARA MINIMIZAÇÃO DO RUÍDO 

Dada a existência de situações atuais de ultrapassagem dos valores limite regulamentares para os 

indicadores de ruído em zonas mistas (Lden ≤ 65 dB(A) e Ln ≤ 55 dB(A); n.º 1.º do art.º 11.º do Decreto 

– Lei n.º 9/2007), na área do Plano igualmente identificadas como zonas de conflito acústico, em 

sede de Mapa de Ruído Concelhio, e dada a sua origem no tráfego rodoviário em circulação, 

considera-se recomendável a definição de medidas de minimização de ruído aplicáveis à área 

em estudo, a integrar em Plano de Redução de Ruído a desenvolver por iniciativa do Município. 

 

No presente âmbito foi consultada a Gestora da infraestrutura ferroviária, Linha do Sado, que 

informa o Município que, dado que a área influenciada pela via não tem histórico de 

reclamações nem se encontra integrada na Grande Infraestrutura de Transporte Ferroviário do Sul 

(troço final na Estação de Setúbal) não foi até à data alvo de qualquer análise relativa ao ruído 

provocado pela mesma. 

 

Desta forma, a Infraestruturas de Portugal, SA não tem previstas medidas de redução de ruído no 

troço da Linha do Sul que passa junto à área de intervenção do Plano de Pormenor da Frente 

Norte da Avenida Luísa Todi. 
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10. NOTA CONCLUSIVA 

De acordo com o Regulamento Geral do Ruído, aprovado pelo Dec.-Lei 9/2007, de 17 de Janeiro, 

a elaboração ou alteração dos planos de ordenamento do território deve apoiar-se em 

informação acústica adequada. 

 

Por outro lado, a classificação de “zona mista” assumida para a área do Plano de Pormenor em 

título estabelece, de acordo com a regulamentação acima citada, à verificação das seguintes 

condições acústicas: Lden  65 dB(A) e Ln  55 dB(A) (n.º 1, alínea b) do art.º 11.º do Decreto-Lei n.º 

9/2007). 

 

Visando verificar estas condições e dar cumprimento às disposições regulamentares em termos de 

poluição sonora, relativas aos instrumentos de planeamento territorial, foram elaborados mapas 

de ruído da área do Plano, que se apresentam em anexo. 

 

A análise destes mapas de ruído permite concluir que as fontes ruidosas com influência na área 

em causa são as vias de tráfego envolventes, nomeadamente a Av. Luisa Todi, Avenida 22 de 

Dezembro e Rua José Pereira Martins. 

 

A restante rede rodoviária existente e a Linha Ferroviária do Sado constituem fontes sonoras com 

reduzida influência para a caracterização do ambiente sonoro na área do Plano. 

 

Conclui-se ainda que no interior da área do Plano e para o ano horizonte (2030) o ambiente 

acústico se apresenta perturbado, com níveis sonoros não adequados ao desenvolvimento de 

atividades sensíveis ao ruído e à implantação de novos edifícios de habitação, escolares, 

hospitalares, etc. 
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Dada a existência de situações atuais de ultrapassagem dos valores limite regulamentares na 

área do Plano, considera-se recomendável a definição de medidas de minimização de ruído 

aplicáveis à área em estudo, a integrar em Plano de Redução de Ruído a desenvolver por 

iniciativa do Município. 

 

No que respeita à linha ferroviária, a Infraestruturas de Portugal, SA informa que não tem previstas 

medidas de redução de ruído para o troço da Linha do Sul que passa junto à área de intervenção 

do Plano de Pormenor da Frente Norte da Avenida Luísa Todi. 

 

 

Sintra, 03 de Março de 2021                                       

CERTIPROJECTO, LDA. 

 A Divisão de Acústica Aplicada 
      O TÉCNICO RESPONSÁVEL 

 

 

DIRECÇÃO TÉCNICA:  

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

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

COLABORAÇÃO:  

Marta Antão, Geógrafa 

Luís Lobo, Eng. 
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ANEXO II: MAPAS DE RUÍDO 

 

Figura 1A - Mapa de Ruído – Lden – Ano 2018 

 

Figura 1B - Mapa de Ruído – Lden – Ano 2018 

 

Figura 2A - Mapa de Ruído – Ln – Ano 2018 

 

Figura 2B - Mapa de Ruído – Ln – Ano 2018 

 

 

Figura 3A - Mapa de Ruído – Lden – Ano 2030 (Sem Medidas de Minimização de Ruído) 

 

Figura 3B - Mapa de Ruído – Lden – Ano 2030 (Sem Medidas de Minimização de Ruído) 

 

Figura 4A - Mapa de Ruído – Ln – Ano 2030 (Sem Medidas de Minimização de Ruído) 

 

Figura 4B - Mapa de Ruído – Ln – Ano 2030 (Sem Medidas de Minimização de Ruído) 

 

 

Figura 5A - Mapa de Ruído – Lden – Ano 2030 (Com Medidas de Minimização de Ruído) 

 

Figura 5B - Mapa de Ruído – Lden – Ano 2030 (Com Medidas de Minimização de Ruído) 

 

Figura 6A - Mapa de Ruído – Ln – Ano 2030 (Com Medidas de Minimização de Ruído) 

 

Figura 6B - Mapa de Ruído – Ln – Ano 2030 (Com Medidas de Minimização de Ruído) 

 


