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1.  INTRODUÇÃO 

 

Com a entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro, que aprova o Regulamento Geral do 

Ruído (RGR) e altera a Portaria n.º 138/2005, de 2 de Fevereiro, o Mapa de Ruído tornou-se um elemento 

obrigatório que acompanha os Planos Diretores Municipais (PDM) e os Planos de Urbanização (PU). Para a 

elaboração, alteração e revisão dos planos de pormenor deverão ser elaborados relatórios sobre recolha de 

dados acústicos, sem prejuízo de se poderem elaborar mapas de ruído sempre que tal se justifique. 

No documento disponibilizado pelo Instituto do Ambiente, que estabelece as diretrizes para a elaboração de 

Mapas de Ruído, estes são definidos como “uma representação geográfica do ruído ambiente exterior, onde se 

visualizam as áreas às quais correspondem determinadas classes de valores expressos em dB (A), reportando-

se a uma situação existente ou prevista”. 

Neste sentido, os Mapas de Ruído constituem uma ferramenta estratégica de apoio ao processo de 

planeamento e ordenamento do território, permitindo assegurar a qualidade do ambiente sonoro e promover 

a distribuição adequada de usos do solo tendo em consideração as fontes de ruído. Estes mapas têm como 

objetivo fundamental fornecer informação para garantir a preservação de zonas com níveis sonoros 

regulamentares, a correção de zonas com níveis sonoros não regulamentares, bem como a definição de novas 

zonas sensíveis ou mistas com níveis sonoros compatíveis. 

Em 2007, no âmbito da elaboração do Plano de Urbanização da Cidade de Leiria e de acordo com o disposto no 

Decreto-Lei n.º 292/2000, de 14 de Novembro, foi apresentado o Mapa de Ruído da Cidade de Leiria à escala 

1:5000. Com a publicação do Decreto-Lei n.º 9/2007 de 17 de Janeiro houve a necessidade de se proceder à 

adaptação do Mapa de ruído aos novos indicadores de ruído. O relatório do ruído para a área de intervenção 

do Plano de Pormenor de Santo Agostinho teve por base o Estudo de Ruído elaborado para a Cidade de Leiria, 

no âmbito do Plano de Urbanização (documento em anexo ao presente relatório). 

 

Aquele documento técnico permitiu a análise mais detalhada do ambiente acústico da área de intervenção do 

Plano de Pormenor de Santo Agostinho, tendo em conta o facto do estudo do ruído ter sido efetuado sobre a 

cartografia à escala 1/2000. 

O atual relatório caracteriza o ambiente acústico da área do Plano de Pormenor de Santo Agostinho, as fontes 

de ruído observadas na área de intervenção, apresentando como peças gráficas o mapa de ruído e o mapa com 

a marcação das zonas sensíveis e zonas mistas à escala 1/1000, assim como as medidas de minimização do 

ruído. 

A descrição dos procedimentos adotados é apresentada no Estudo do Ruído da Cidade de Leiria e poderá ser 

referida ou desenvolvida quando assim se achar necessário. 

Para os Planos de Pormenor (PP), as Diretrizes para a Elaboração de Mapas de Ruído da Agência Portuguesa de 

Ambiente (APA) referem que nos PP, “ainda que na planta de implantação se identifiquem as zonas sensíveis e 

mistas e se proponham planos de redução do ruído para as situações existentes, considera-se que ao nível do 

desenho urbano proposto, quer no que diz respeito aos edifícios, espaço público e infraestruturas existentes e a 
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criar, deverão ser individualizadas por tipos de espaços, de infraestruturas, de edifícios e usos, as características 

e as ações a contemplar em termos de controlo de ruído”. 

 
2. ENQUADRAMENTO LEGAL 

2.1 CONTEXTO LEGISLATIVO 

 
A legislação portuguesa em que se baseiam as disposições legais apresentadas neste documento é descrita no 

Regulamento Geral do Ruído (RGR) – Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro e nas diversas Notas Técnicas 

elaboradas pela APA (Agência Portuguesa do Ambiente). 

Segundo o estabelecido no artigo 6.º do RGR, 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. No mesmo artigo é estabelecido que 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. 

 

De acordo com as disposições do Decreto-Lei, os níveis sonoros limite nestas zonas são caracterizados pelo 

valor do parâmetro LAeq do ruído ambiente exterior, para três períodos de referência, diurno, entardecer e 

noturno. Esses valores limite estabelecidos em função da classificação como zona sensível ou mista são 

apresentados no Quadro I (para os indicadores Lden (indicador de ruído diurno-entardecer-noturno) 

e Ln (indicador ruído noturno). 

 

 

Zona Indicador Diurno-Entardecer- 
Noturno (Lden) 
 

Indicador Noturno 
(Ln) 
 

Sensível 55 dB(A) 45 dB(A) 

Mista 65 dB(A) 55 dB(A) 

Sem classificação * 63 dB(A) 53 dB(A) 

Quadro 1. Valores limite estabelecidos em função da classificação como zonas sensíveis e zonas mistas 
 
 
 

2.2 DEFINIÇÕES 

Neste ponto apresentam-se as definições constantes do diploma legal que estabelece o Regulamento Geral do 

Ruído (Decreto-Lei nº 9/2007 de 17 de Janeiro). 

 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 

correspondem uma determinada classe de valores expressos em dB(A); 

 Indicador de ruído diurno-entardecer-anoitecer (Lden) – o indicador de ruído, expresso em dB(A), 

associado ao incómodo global, dado pela expressão: 
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 Indicador de Ruído diurno (Ld) ou (Lday) - o nível sonoro médio de longa duração, conforme definido 

na Norma NP 1730-1:1996, ou na versão atualizada 

 Indicador de Ruído entardecer (Le) ou (L evening) – o nível sonoro médio de longa duração, conforme 

definido na Norma NP 1730-1:1996, ou na versão actualizada correspondente, determinado durante 

uma série de períodos do entardecer representativos de um ano; 

 Indicador de Ruído noturno (Ln) ou (Lnight) - o nível sonoro médio de longa duração, conforme 

definido na Norma NP 1730-1:1996, ou na versão actualizada correspondente, determinado durante 

uma série de períodos noturnos representativos de um ano; 

 Nível Sonoro Contínuo Equivalente, Ponderado A, LAeq, de um Ruído e num Intervalo de Tempo – 

Nível sonoro, em dB (A), de um ruído uniforme que contém a mesma energia acústica que o ruído 

referido naquele intervalo de tempo, 

 

 
em que: 

L (t) - valor instantâneo do nível sonoro em dB (A); 

T- o período de tempo considerado. 

 Período de referência - o intervalo de tempo a que se refere um indicador de ruído, de modo a 

abranger as atividades humanas típicas, delimitadas nos seguintes termos: 

o Período diurno – das 7 às 20 horas; 

o Período de entardecer – das 20 às 23 horas; 

o Período noturno – das 23 às 7 horas; 

 Recetor sensível» o edifício habitacional, escolar, hospitalar ou similar ou espaço de lazer, com 

utilização humana; 

 Ruído de vizinhança - o ruído associado ao uso habitacional e às atividades que lhe são inerentes, 

produzido diretamente por alguém ou por intermédio de outrem, por coisa à sua guarda ou animal 

colocado sob a sua responsabilidade, que, pela sua duração, repetição ou intensidade, seja suscetível 

de afetar a saúde pública ou a tranquilidade da vizinhança; 

 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; 

 Ruído particular - o componente do ruído ambiente que pode ser especificamente identificada por 

meios acústicos e atribuída a uma determinada fonte sonora; 

 Ruído residual - o ruído ambiente a que se suprimem um ou mais ruídos particulares, para uma 

situação determinada; 
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 Zona mista - a área definida 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 sensível; 

 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; 

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

 
 
 
 

3. DESCRIÇÃO DA ÁREA DE INTERVENÇÃO 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DO MODELO 

A elaboração de um mapa de ruído exige um levantamento das fontes de ruído e a sua medição. 

O mapa de ruído do Plano de Pormenor de Santo Agostinho usou as medições de ruído efetuadas para o 

Estudo de Ruído da Cidade de Leiria. 

No estudo foram estabelecidas as normas e os parâmetros de cálculo utilizados, assim como a metodologia 

para a elaboração de Mapas de Ruído. 

 

 
 3.2 IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA DE INTERVENÇÃO 

 
O Plano de Pormenor de Santo Agostinho, abrange uma área de 14,22 ha, correspondente ao troço urbano das 

margens do Rio Lis, entre a Ponte dos Caniços e a Ponte Afonso Zúquete, situando-se na União das freguesias 

de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes. 

A área de intervenção é limitada a sudoeste pela Ponte dos Caniços, a Rua Conde Ferreira, a rotunda entre esta 

rua e a Rua de Tomar, a Rua de Tomar contornando o tardoz das construções existentes sobre esta rua, o Largo 

D. Manuel Aguiar, seguindo pelo eixo da Rua Trindade Coelho numa extensão de cerca 80 metros, flete para 

norte até ao Largo Camilo Castelo Branco e daqui pela linha de água da margem direita do Rio Lis, segue para 

sul, em paralelo com a Rua do Lis, atravessa a Ponte Afonso Zúquete até ao Largo Alexandre Herculano, 

subindo a Rua Machado dos Santos, contornando o tardoz da Igreja do Espirito Santo  e daqui pelo tardoz dos 

edifícios com frente para o Largo Alexandre Herculano até à Rua Dr. António da Costa Santos, que atravessa , e 

daqui pelo tardoz dos edifícios com frente para a Rua Tenente Valadim, Largo de Camões, Largo da Infantaria 7, 

atravessando a Rua Serpa Pinto, onde inclui o primeiro edifício de cada um dos seus dois lados e Av. Marquês 

de Pombal onde inclui o primeiro edifício com fachada orientada a norte, seguindo para sul pelo eixo da Rua 

Nossa Sra. Da Encarnação até ao arranque da escadaria de acesso à Igreja do mesmo nome, onde flete para 

nascente e norte até ima distancia de cerca 50 metros do eixo da escadaria, seguindo depois para nascente 

assente entre as curvas de nível 49 e 45 metros da encosta do Morro da Nossa Senhora da Encarnação e no 
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tardoz das edificações sobre a Rua Roberto Ivens, flectindo para noroeste em direcção à Ponte dos Caniços, 

onde conclui a delimitação. 

 

 

Fig.1 Limites da área de intervenção – Plano de Pormenor de Santo Agostinho – “ortofotomapa proveniente da Direção 

Geral do Território(DGT) de 2015” 

 

A área de intervenção corresponde ao desenvolvimento dos arrabaldes que nas margens esquerda e direita se 

desenvolveram nos séculos XV a XVIII. 

É a zona de ocupação mais antiga, que remonta ao seculo XVII, época do estabelecimento de unidades 

moageiras na margem direita do Rio Lis (com a sua Vala Real) a que se seguiu a constituição do arrabalde do 

Bairro dos Anjos e depois, na margem esquerda, a formação, já a partir do seculo XVII, do arrabalde ao longo 

da Rua Tenente Valadim – Santo Agostinho. Pela sua história, ocupação e conflitualidade entre os elementos 

que a constituem, é uma das zonas da área de intervenção mais complexa e também mais decisiva e 

importante para a reestruturação do Rio no contexto da história e da própria cidade de Leiria. 

Em 2013, decorridos sete anos após a publicação do Plano, o município considerou que existiam questões que 

dificultavam a execução deste instrumento de gestão urbanística no que diz respeito à intervenção no 
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edificado, designadamente os aspetos relacionados com a tipologia das intervenções contempladas no plano e 

as propostas para as novas edificações. 

Por esse motivo foi levado a cabo um procedimento de alteração do PP o qual se iniciou em 17 de outubro de 

2013 após deliberação da Câmara Municipal nesta data, o qual ficou concluído com a publicação das 

alterações, conforme Aviso n.º 8655/2015, publicado no Diário da República 2ª série n.º 153 de 7 de agosto de 

2015, que veio introduzir alguns ajustamentos, tendo em atenção que continua em curso a requalificação das 

áreas adjacentes ao espaço público, mais dependentes da atuação de iniciativa privada, abrangendo grande 

parte do edificado. 

É neste contexto que ao longo da vigência do plano se tem vindo a constatar a alteração de circunstâncias que 

determinaram as opções iniciais do plano, em questões de pormenor. 

Decorridos onze anos após a publicação do Plano, já foram atingidos alguns dos principais objetivos 

estratégicos definidos, designadamente: 

 A articulação positiva entre a cidade e o Rio e a sua influência na requalificação urbana da cidade, 

especialmente do seu centro; 

 A recuperação do rio Lis enquanto elemento natural único que permitiu a sua integração na vivência 

urbana, como elemento referenciador, lúdico e estruturante; 

 A promoção da cidade de Leiria através de uma intervenção exemplar de valorização ambiental e de 

requalificação urbana; 

 Instalações de alguns dos equipamentos museológicos previstos, nomeadamente o Museu de Leiria; 

 Recuperação e reabilitação de vários edifícios em frentes urbanas nomeadamente da Rua Tenente 

Valadim e Rua Roberto Ivens. 

Com a publicação do Decreto-Lei n.º 80/2015 de 14 de maio, que estabelece o novo Regime Jurídico dos 

Instrumentos de Gestão Territorial - RJIGT, revogando a legislação anterior, são introduzidos novos normativos 

nomeadamente no que concerne à reserva de solo destinado à execução de infra-estruturas urbanísticas, de 

equipamentos e de espaços verdes e outros espaços de utilização coletiva. 

Neste sentido, verificando-se que se mantiveram desde a publicação inicial do plano propostas de ocupação 

cuja concretização não se realizou, tem aplicação a norma prevista no Artigo 154º do RJIGT. 

Esta situação abrange a área adjacente à Rua Roberto Ivens, do lado sul, onde se previam alguns lugares de 

estacionamento para autocarros de turismo que visava dar apoio aos museus, nomeadamente ao Moinho do 

Papel, cuja não concretização determinou a sua caducidade ao fim de cinco anos, conforme n.º 3 do Artigo 

154º acima indicado. A existência de lugares para paragem de autocarros junto ao núcleo museológico, 

permite a tomada e largada de passageiros de forma adequada, podendo os autocarros estacionar noutras 

zonas da cidade, libertando esta área da presença destes veículos de grandes dimensões.  

Com a entrada em vigor do Regulamento n.º 142/2016 publicado no DR 2ªSérie n.º 27 de 9 /2/2016, nos 

termos do seu Artigo 3º, é obrigatória a utilização de cartografia homologada com um ano ou inferior, no 

procedimento de alteração de plano de pormenor municipal. 

Assim a alteração deverá: 
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1. Proceder à atualização do desenho no espaço público em função das intervenções desenvolvidas na vigência 

do Programa Polis sob cartografia homologada nos termos do Regulamento n.º 142/2016 publicado no DR 

2ªSérie n.º 27 de 9 /2/2016. 

2. Proceder à redefinição do desenho urbano na área afeta ao estacionamento junto à Parcela 1 prevista no PP; 

3. Ter em conta que o atual quartel dos bombeiros, equipamento de interesse municipal, se mantêm no local, 

pelo que terá que ser salvaguardado no âmbito do ordenamento do território a sua modernização e adaptação, 

caso não venha a relocalizar-se, como estava previsto quando da elaboração do plano; 

4. Ter em conta que o edifício da EDP, caso não venha para já a ser intervencionado, com a construção da 

parcela 4, prevista no PP, também deveria salvaguardar-se o seu eventual aproveitamento nas atuais 

condições. 

5. Atualizar a utilização do edifício do antigo liceu Rodrigues Lobo, para instalação do Tribunal do Comércio; 

6. Atualizar em função da avaliação efetuada na vigência da aplicação do plano as condicionantes de 

intervenção no edificado existente, sempre que tal se justifique, ou tenham sido detetadas pelos serviços do 

município incongruências ou desatualizações no seu enunciado, tendo em atenção as orientações do PDM em 

vigor; 

 

A alteração acima indicada  não irá introduzir um maior tráfego sobre as vias existentes, prevendo-se, até, que 

com a eliminação do estacionamento de pesados a situação permaneça igual e até beneficiada em relação à 

proposta inicial. 

 

3.3. FONTES DE RUÍDO 

 

Para a avaliação do ambiente sonoro na área de intervenção foram utilizados os elementos constantes do 

estudo do ruído para a Cidade de Leiria. Após a sua análise verificou-se que a fonte de ruído existente na área 

de intervenção é a referente ao tráfego rodoviário, uma vez que não se registam outras fontes de ruído no 

local, nomeadamente o tráfego ferroviário ou unidades industriais que possam influir no ambiente sonoro 

médio. 

 
 

3.3.1 Tráfego Rodoviário 
 
Conforme referido no Estudo do Ruído da Cidade de Leiria “(…) a determinação do tráfego médio horário a 

considerar em cada uma das vias, para os dois períodos em análise, diurno e noturno (de acordo com o 

Decreto-Lei n. 292/2000 de 14 de Novembro) teve como informação de base as contagens de tráfego “in situ”, 

dado não existirem estudos de tráfego oficiais para a zona em estudo. 

Para cada via foram efetuadas várias contagens para o período diurno e várias contagens para o período 

noturno, em horas e dias de caracterização do ambiente acústico diferentes. (ver figura 4. Identificação das vias 

da área de intervenção) 

Cada contagem teve uma duração média mínima de 30 minutos (t).” 
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Quadro 2. Tráfego Médio Diário Anual por Período de Referência das vias da área de intervenção (Fonte: extracto do Estudo 

de Ruído da Cidade de Leiria, 2008) 

 

Arruamento Código Período Diurno Período Entardecer Período Noturno Vel. 

TMHC Pesados(%) TMHC Pesados (%) TMHC Pesados (%) Km/h 

Rua Conde Ferreira E 134 505 2,6 368 3,1 93 4,0 50 

Rua de Tomar E 131 492 0,0 388 0,0 179 0,0 50 

E 133 505 2,6 368 3,1 93 4,0 50 

Rua Carolina F. 

Ribeiro (Ponte dos 

Caniços) 

E 123 686 1,4 495 3,2 112 6,7 50 

Rua Roberto Ivens E 122 581 1.0 426 0,7 116 0,0 50 

Rua Tenente 

Valadim 

E 129 349 6,6 280 4,4 142 0,0 50 

E 145 297 1,0 244 0,7 138 0,0 50 

Largo Camões E 122 581 1.0 426 0,7 116 0,0 50 

Ponte Hintze 

Ribeiro 

E 130 310 1,9 259 1,3 156 0,0 50 

Rua Machado do 

Santos (Rotunda 

do Sinaleiro) 

E 089 435 1,4 333 2,8 128 5,6 50 
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Fig. 2 – Identificação das vias da Área de Intervenção – Plano de Pormenor de Santo Agostinho. (Fonte: Extrato do Estudo 

de Ruído da Cidade de Leiria, 2008) 

 

 

A utilização do estudo desenvolvido para a Cidade de Leiria resulta da escala de análise em causa, o que 

permite obter informação mais detalhada de vias que no âmbito do um Plano Diretor Municipal nem sequer 

seriam cartografadas.  

Importa referir que o território municipal já se encontra classificado acusticamente conforme previsto no RGR. 

Com a publicação do PDM a 21 de agosto de 2015, através do Aviso 9343/2015 o municipio de Leiria passou a 

dispor uma Planta de Zonamento Acústico, que constitui umas das 5 plantas de Ordenamento do PDM de 

Leiria. 

Verifica-se, quando se analisa o estudo com o mapa de ruído de Leiria e a planta de zonamento acústico, uma 

coerência das fontes de ruido mais relevantes, neste caso as vias que existem na área de Intervenção, como as 

Ruas de Tomar, Tenente Valadim e Ponte dos Caniços e Ponte Afonso Zúquete (junto ao HDMA). 

Deste modo, face aos níveis sonoros das vias existentes e face às atividade existentes no local a área do plano 

foi classificada, na sua maioria como Zona Mista, mas pelo facto de existirem um Lar de Idosos (S. Francisco) e 
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o Hospital D. Manuel Aguiar, que é uma instituição que congrega várias funções entre as quais um Lar de 

Idosos (Residencial XXI), estes locais foram considerados Zona Sensível. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zonas de conflito Lden e Ln 

 

 

Classificação das zonas Sensíveis e Mistas 

 

 

Figura 3. Extrato da Planta de zonamento e delimitação das zonas de conflito 

 

 

 

4. RESULTADOS 

O modelo de elaboração dos mapas de ruído inclui o modelo digital do terreno (MDT), a implantação 

geográfica de edificios, barreiras e fontes sonoras, as características de emissão acústica destas fontes, bem 

como os algoritmos de cálculo de propagação sonora em conformidade coma a norma RLS-90. 
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Os cálculos realizados com o modelo permitiram obter a distribuição espacial de LAeq – Mapas de Ruído de 

Lden e Ln – assim como o valor destes indicadores para pontos recetores discretos que espelham a situação 

acústica média do local em estudo e encontram-se desenvolvidos no estudo do ruído da cidade de Leiria. 

Na Rua de Tomar e na Ponte dos Caniços assiste-se a um tráfego bastante intenso tanto no período diurno 

como no nocturno, apresentando-se a zona de conflito com a mesma expressão. Na imedita envolvência do 

referido arruamento, as ocupações sensíveis encontram-se sujeitas a níveis sonoros superiores aos valores 

admissíveis pelo que em sede do presente plano e do Plano Municipal de Redução do Ruído (em análise para 

aprovação) serão adotadas medidas para minimizar os níveis sonoros existentes. 
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5. ESTUDO DE MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 

 
Os municípios têm a responsabilidade de elaboração dos mapas de ruído e da respetiva carta de classificação 

de zonas e de verificação do cumprimento dos valores limite de ruído ambiente exterior impostos pelo 

Regulamento Geral de Ruído (RGR), tendo ainda a responsabilidade de elaboração dos Planos Municipais de 

Redução de Ruído (PMRR) sempre que existam zonas de incumprimento do RGR. 

Neste âmbito a câmara de Leiria adjudicou ao IPL a elaboração do Plano Municipal de Redução do Ruído, que 

efetuou um levantamento das entidades responsáveis pelas medidas de minimização nas zonas de conflito e a 

sua priorização e custos. 

Na área de intervenção as vias são da responsabilidade do municipio e apresentam conflitos principalmente 

para as zonas sensíveis delimitadas, sendo as áreas adjacente às principais vias do plano  as mais vulneráveis e 

com necessidade de adoção de medidas necessárias para o cumprimento dos valores limite ao ruído ambiente 

exterior nos períodos Lden e Ln. 

O Plano Municipal de Redução de ruído do qual dispomos apresenta soluções gerais e prioriza as intervenções 

consoante se trate de zonas Sensíveis ou Mistas expostas a ruído ambiente exterior que exceda em mais de 5 

dB(A) os valores limite (fixados no artigo 11.º do RGR) e onde se verifique o maior número de pessoas 

expostas. 

De acordo com o mesmo plano o Lar de terceira idade que possui frente com a Rua Carolina F. Ribeiro e Rua de 

Tomar apresenta uma prioridade de intervenção elevada  pois a categoria de sobreexposição, tanto no período 

Lden como Ln, é inferior a 15 dB(A). 

Ainda surgem referidas as Ruas Roberto Ivens e a Rua Tenente Valadim com uma prioridade de intervenção 

moderada por apresentarem valores de Lden e Ln inferiores a 5 db (A). 

Para estes casos é assumido como medidas de minimização, a redução na fonte de ruído, que poderá passar 

pela gestão e redução do volume de tráfego rodoviário, a redução de velocidade e/ou a alteração da tipologia 

do pavimento. 

 

A principal emissão sonora dos veículos automóveis encontra-se relacionada não só com as características dos 

veículos como também com o meio onde circulam e ainda da gestão de tráfego efetuada pelo município. A 

principal fonte de ruído do veículo automóvel é constituída pela interação pneu/estrada, mesmo em condições 

de reduzida velocidade de circulação, como aquelas que ocorrem na maior partes das artérias municipais. Uma 

das formas de se combater este tipo de ruído (interação pneu/estrada) passa pela alteração do pavimento 

utilizado, muito especialmente, nas suas características superficiais, ou seja, nas características da camada de 

desgaste (superfície de rolamento).  

Enquanto a forma de condução e o tipo de pneus utilizados só influenciam a emissão sonora, o tipo de 

pavimento afeta não só a emissão sonora como a própria forma de propagação desse ruído, materializada pela 

rugosidade e textura da camada de desgaste, pela porosidade e absorção, composição e estrutura desse 

pavimento, além da sua própria deformabilidade.  
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Num pavimento refletor, o recetor quase que receberá o dobro da energia sonora emitida, pela criação de uma 

“fonte sonora imagem” na zona de reflexão no pavimento (o pavimento funcionará como um “espelho da 

fonte” sonora inicial). Já numa camada de desgaste porosa (vulgo, “pavimento drenante”) a acumulação dos 

fenómenos de reflexão, absorção e difração cria condições para que a energia recebida nos recetores mais 

expostos seja mais próxima da onda direta, surgindo a componente refletida como residual.  

No Quadro 3 apresentam-se alguns valores de desempenho acústico de diferentes tipos de superfícies menos 

ruidosas. 

Tipo de pavimento Desempenho acústico em Db(A) 

Veículos ligeiros Veiculos Pesados 

Duplo eixo Multi eixos 

50 Km/h 80 Km/h 110km/h 50km/h 85km/h 50km/h 85km/h 

Betão betuminoso drenante de camada 

única 

- 76 79 - 82 - 85 

Camadas de desgaste em mistura 

betuminosa delgada 

66 72 82 77 84 - 86 

Mistura betuminosa de granulometria 

descontínua 

71 79 82 79 85 82 88 

Exposição de agregados - 76 84 - 86 - 87 

Superficies de betão texturado 

longitudinalmente 

76 - 85 83 87 82 90 

Quadro n. 3 Valores de desempenho acútico consoante as superficies  

 

Do conjunto de soluções de redução do ruído disponíveis, as medidas de gestão do tráfego são aquelas que se 

apresentam como as de aplicação mais simples e com menor impacto económico. Algumas das técnicas 

possíveis incluem a reorganização da circulação urbana rodoviária, tentando fazer uma repartição primária do 

tráfego entre aquele inerente às movimentações internas do município e o tráfego de passagem. 

 

Os tipos de medidas de gestão de tráfego a discriminar são:  

a) Estreitamento de vias;  

b) Restrições de largura na entrada de intersecções;  

c) Intersecções em “T” modificadas;  

d) Gincanas;  

e) Rotundas e mini-rotundas;  

f) Bandas sonoras e cromáticas;  

g) Lombas;  

h) Plataformas, intersecções e travessias pedestres sobrelevadas;  

i) Limitação da velocidade de circulação;  

j) Limitação à circulação de veículos pesados.  
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Além da reorganização do circuito viário municipal, outra das áreas de intervenção possível consiste na 

limitação da velocidade de circulação rodoviária. O excesso de velocidade praticado é, muitas vezes, 

responsável pela poluição sonora sentida nas imediações dos eixos rodoviários. Assim, deverão ser tomadas 

medidas de controlo da velocidade de circulação, não só pela sua redução como também através de medidas 

que proporcionem uma circulação menos rápida mas mais fluida, sem movimentações bruscas de paragem e 

aceleração.  

Afigura-se adequado referir, desde já, como possível medida,  a obrigação da circulação dos veiculos 

rodoviários a velocidades reduzidas (de referir que a redução da velocidade média de circulação de 50 km/hora 

para 30 km/hora, corresponde, de acordo com os modelos mais recentes uma redução de 4.5 dB nos níveis 

sonoros).  

 

A promoção do uso de transportes públicos na cidade também favorece de um modo importante a redução da 

fonte de ruído de tráfego rodoviário, normalmente necessitando da criação de parqueamento de veículos 

automóveis em parques periféricos gratuitos ou de muito baixo custo para o utente desde que este adira ao 

transporte público.  

Outras formas ainda de combate à produção de ruído com o auxílio da gestão do tráfego são o incentivo ao uso 

de meios de transporte alternativos como as bicicletas e os percursos a pé. Estas medidas normalmente 

necessitam que se façam obras de beneficiação/adaptação das vias públicas, com o alargamento dos passeios e 

criação de ciclovias, de forma a não existirem conflitos com o tradicional tráfego urbano.  

 

Edificado 

Quando não se conseguem resolver os problemas de ruído unicamente através de medidas de redução do 

ruído na fonte e no meio de propagação, é nalguns casos possível tomar medidas de último recurso (em 

conjugação com as anteriores) nos edifícios mais expostos com recetores identificados como Sensíveis, de 

forma a resolver ou minorar as situações de incomodidade existentes.  

Esse tipo de atuação nos edifícios existentes engloba o reforço da sua envolvente exterior, especialmente nos 

considerados “pontos frágeis” das fachadas, ou seja, os vãos exteriores e os sistemas de ventilação.  

 

No entanto, é importante ressalvar que o Regulamento Geral do Ruído só permite esta solução de acréscimo 

de isolamento sonoro de fachada de recetores Sensíveis após se esgotarem todos os outros tipos de medidas 

possíveis e quando o nível sonoro do ruído ambiente não exceda em mais de 5 dB(A) os valores definidos como 

limite para Zonas Mistas e Sensíveis. Nestes casos pode-se adotar medidas nos recetores Sensíveis adotando 

valores do índice de isolamento sonoro a sons de condução aérea, normalizado, D2m,n,w, superiores em 3 

dB(A) aos valores constantes do Regulamento dos Requisitos Acústicos dos Edifícios. 

 

 


