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1. INTRODUÇÃO E OBJECTIVO 

O Regulamento Geral do Ruído (RGR), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro 
revoga o anterior regulamento (Decreto – Lei nº 292/2000) defendendo a articulação com outros 
regimes jurídicos, designadamente o da urbanização e da edificação e o de autorização e 
licenciamento de actividades. O RGR visa, por outro lado, a salvaguarda da saúde humana e bem-
estar das populações em matéria de ambiente sonoro e transpõe integralmente a Directiva 
Comunitária 2002/49/CE relativa à Avaliação e Gestão do Ruído Ambiente. A Portaria 232/2008 vem 
reforçar a necessidade de operações de loteamento e obras de urbanização e edificação entre outras 
se conformarem com o RGR.  

É de destacar que passam a existir 3 períodos de referência – diurno, do entardecer e nocturno – e 
que os indicadores relevantes para elaboração de mapas de ruído passam a ser o nível diurno-
entardecer-nocturno, Lden, e o nível nocturno, Ln. O período diurno tem início às 07h00 e fim às 
20h00, o do entardecer vai das 20h00 às 23h00 e o nocturno das 23h00 às 07h00. 

A área em estudo situa-se no Lugar da Lagarta em Espinho estando enquadrada por um plano de 
pormenor. É uma zona de carácter residencial localizada na proximidade do nó do IC1 com o IC24. 
Essas duas vias de comunicação são, aliás, as principais fontes de ruído na envolvente do plano. 
Encontra-se prevista a construção de novos edifícios para habitação, equipamentos e pequenas 
unidades de comércio. Pode haver necessidade de acautelar medidas de minimização do ruído 
tendo em conta a proximidade das fontes de ruído anteriormente referidas. 

Este estudo pretende assim constituir uma ferramenta de apoio às tomadas de decisões sobre o 
ordenamento do território, fornecendo informação acústica para atingir os seguintes objectivos: 

• Preservar zonas com níveis sonoros regulamentares; 

• Corrigir zonas com níveis sonoros não regulamentares; 

• Criar novas zonas, sensíveis, mistas ou outras, com níveis sonoros compatíveis. 

Nesse intuito, este estudo desenvolve um modelo acústico tridimensional de toda a área em estudo, 
analisando os resultados, nas seguintes perspectivas: 

• Mapas de ruído para os indicadores Lden e Ln, considerando as principais fontes de ruído 
(grandes eixos rodoviários) para as situações actual e proposta pelo plano. 

• Estudo de medidas de minimização de forma a garantir o cumprimento dos limites 
legais, de acordo com o DL 9/2007. 

O modelo criado é elaborado de forma a dispor de uma ferramenta evoluída e evolutiva para a 
gestão e controlo da poluição sonora existente nessa área, apresentando um potencial que não se 
esgota nos resultados apresentados. Foi utilizada a escala 1:1000. 
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2. CONTEXTO LEGISLATIVO 

A legislação portuguesa em que se baseiam as disposições legais elaboradas e apresentadas neste 
trabalho 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). 

2.1 DEFINIÇÕES  

De seguida apresentam-se algumas definições importantes relativas à elaboração de Mapas de 
Ruído: 

• Intervalos de Tempo de Referência – segundo o Decreto-Lei n.º 9/2007 são tomados 
como períodos de referência os seguintes: diurno (7h às 20h), entardecer (20h às 23h) e 
nocturno (23h às 7h);  

• Ruído Ambiente – 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 Residual (ou Ruído de Fundo) – Ruído ambiente a que se suprimem um ou mais 
ruídos particulares, para uma determinada situação; 

• Ruído Particular (ou Ruído Perturbador) – Componente do ruído ambiente que pode ser 
especificamente identificada por meios acústicos e atribuída a uma determinada fonte 
sonora; 

• Área do Mapa – Área onde se pretende conhecer os níveis sonoros; 

• Área de Estudo – A área de estudo, é uma área que geralmente é superior à área do 
mapa, onde poderão existir fontes de ruído que, apesar de se localizarem fora da área 
do mapa, poderão ter influência nos níveis sonoros aí existentes; 

• Mapa de Ruído – Apresentação de dados sobre uma situação de ruído existente ou 
prevista em termos de um indicador de ruído, onde se representam as áreas e os 
contornos das zonas de ruído às quais corresponde uma determinada classe de valores 
expressos em dB(A), valores esses calculados numa malha quadrada de pontos e a uma 
dada altura relativamente ao solo (tipicamente 1,5 ou 4 metros); 

• Mapas de Conflito – Mapas em que se representa as diferenças entre os níveis de ruído 
e os valores limite definidos para uma dada zona; 

• Valor Limite – Valor que, conforme determinado pelo Estado-membro (em Portugal 
correspondente aos valores impostos para zonas sensíveis ou mistas), caso seja 
excedido, será ou poderá ser objecto de medidas de redução por parte das autoridades 
competentes; 

• 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 nocturno; 
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• 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; 

• Zona Urbana Consolidada a zona sensível ou mista com ocupação estável em termos de 
edificação; 

• Planeamento Acústico – O futuro controlo de ruído através de medidas programadas; 
inclui o ordenamento de território, engenharia de sistemas para o tráfego, planeamento 
do tráfego, redução por medidas adequadas de isolamento sonoro e de controlo de ruído 
na fonte; 

• 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, 
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sendo:  

• Ld o indicador de ruído diurno (LAeq de longa duração do ruído ambiente diurno) 

• Le o indicador de ruído do entardecer (LAeq de longa duração do ruído ambiente do 
entardecer) 

• Ln o indicador de ruído nocturno (LAeq de longa duração do ruído ambiente nocturno) 
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2.2 ENQUADRAMENTO LEGAL DOS MAPAS DE RUÍDO 

Relativamente aos limites máximos de exposição o DL nº 9/2007 indica no Artigo 11º o seguinte: 
 
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 superiora 65 dB(A), expresso pelo indicador Lden, e superior a 55 dB(A), expresso 
pelo indicador Ln; 
 
d) As zonas sensíveis em cuja proximidade esteja projectada, à data de elaboração ou revisão do 
plano municipal de ordenamento do território, uma grande infra-estrutura de transporte aéreo não 
devem ficar expostas a ruído ambiente exterior superior a 65 dB(A), expresso pelo indicador Lden, e 
superior a 55 dB(A), expresso pelo indicador Ln; 
 
e) As zonas sensíveis em cuja proximidade esteja projectada, à data de elaboração ou revisão do 
plano municipal de ordenamento do território, uma grande infra-estrutura de transporte que não aéreo 
não devem ficar expostas a ruído ambiente exterior superior a 60 dB(A), expresso pelo indicador Lden, 
e superior a 50 dB(A), expresso pelo indicador Ln. 

Refere ainda no ponto 3 do mesmo artigo que: 

Até à classificação das zonas sensíveis e mistas a que se referem os nºs 2 e 3 do artigo 6º, para 
efeitos de verificação do valor limite de exposição, aplicam-se aos receptores sensíveis os valores 
limite de Lden igual ou inferior a 63 dB(A) e Ln igual ou inferior a 53 dB(A). 

De acordo com o RGR, compete à Agência Portuguesa do Ambiente (APA) estabelecer as directrizes 
para a elaboração de mapas de ruído.  

Ainda no que respeita ao enquadramento legal dos mapas de ruído, é de destacar o documento, 
emitido em Junho de 2008, pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA), designado como 
Directrizes para a Elaboração de Mapas de Ruído, sendo referido que estes instrumentos de 
Gestão Ambiental deverão ser integrados nos Planos Municipais de Ordenamento do Território 
(PMOT), em concreto: 

• Planos Directores Municipais (PDM); 

• Planos de Urbanização (PU); 

• Planos de Pormenor (PP). 
 
As directrizes que se estabelecem aplicam-se aos vários tipos de mapas de ruído previstos no 
quadro legal de ruído ambiente: mapas estratégicos de aglomerações e de grandes infra-estruturas 
de transporte (GIT), e mapas municipais (para articulação com Planos Municipais de Ordenamento 
do Território). Os mapas municipais de ruído para articulação com o PDM dos municípios que 
constituam aglomerações são o resultado da sobreposição dos seus mapas estratégicos elaborados 
para os quatro tipos de fontes sonoras (tráfego rodoviário, ferroviário e aéreo, e indústrias). 
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Neste documento, refere-se que os estudos de ordenamento devem-se apoiar na informação 
disponível nos Mapas de Ruído, constituindo este último um elemento fundamental para a 
informação acústica das zonas, objecto de estudo de âmbito municipal. 

Nestes princípios referem-se aspectos técnicos relativos à elaboração de Mapas de Ruído, dos quais 
alguns se descrevem: 

• O parâmetro de ruído ambiente a utilizar é o nível sonoro médio de longa duração, 
LAeq,LT, expresso em dB(A), definido na NP-1730; 

• É desejável que o Mapa de Ruído seja realizado por modelação na perspectiva de 
harmonização a médio/longo prazo com as regras adoptadas na Directiva; 

• Os Mapas de Ruído devem ser realizados aos indicadores Lden e Ln, ambos calculados a 
uma altura acima do solo de 4 metros. 

• Devem ser consideradas pelo menos as seguintes fontes sonoras: grandes eixos de 
circulação rodoviária cujo tráfego médio diário anual (TMDA) ultrapasse os 8000 
veículos, grandes eixos de circulação ferroviária com 30000 ou mais passagens de 
comboio ano, aeroportos e aeródromos e as actividades ruidosas abrangidas pela 
avaliação de impacte ambiental. 

Existem ainda requisitos mínimos a respeitar na Elaboração de Mapas de Ruído, tais como: 

• A representação gráfica e medições de ruído ambiente deverão ser realizadas de acordo 
com a NP 1730: 

• A escala não deve ser inferior a: 
o 1:25 000, para articulação com PDM, salvo nos municípios 

definidos como aglomerações; 
o 1:5 000, ou outras que a regulamentação própria sobre 

cartografia venha a definir, para articulação com PU/PP; 
o 1:10 000, para mapas estratégicos de aglomerações e de GIT.  

• Da informação mínima a incluir deve constar a denominação da área abrangida, o 
período de referência, a identificação das fontes consideradas, os métodos de cálculo 
utilizados, a legenda com escala de cores, a escala e a data de avaliação. 
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3. METODOLOGIA  

3.1 MAPAS DE RUÍDO – DESCRIÇÃO BREVE  

Desde a publicação do Livro Verde (1996) da "Future Noise Policy for EU" que ficou claramente 
definido que, a nível comunitário, toda a política do ruído ambiental se passará a basear na 
cartografia do ruído, inserida em sistemas de informação geográfica e considerada como ferramenta 
essencial de planeamento urbano, municipal e regional. 

O desenvolvimento de técnicas de modelação da emissão e propagação sonora, a par do enorme 
aumento das capacidades de memória e cálculo dos sistemas informáticos, permitiram o 
aparecimento, nos últimos anos, de programas informáticos capazes de modelar, com boa precisão e 
relativa rapidez, as mais complexas situações de geração e propagação de ruído.  

Os resultados são normalmente apresentados sob a forma de linhas isofónicas e/ou manchas 
coloridas, representando as áreas cujo nível de ruído se situa numa dada gama de valores, ou seja, 
Mapas de Ruído. 

                      
                   Figura 3.1 – Mapa de Ruído em planta.                    Figura 3.2 – Mapa de Ruído em 3D. 

 

Figura 3.3 – Mapa de Ruído em corte transversal às vias rodoviárias. 

Estes mapas de ruído não resultam directamente de medições de ruído realizadas pois, para que tal 
fosse possível com um mínimo de representatividade, seriam necessárias centenas, ou mesmo 
milhares de medições, com duração de vários dias por cada ponto de medição. Estes resultam sim, 
de cálculos realizados de acordo com modelos matemáticos baseados em Normas, englobando uma 
série de fases que a seguir se descrevem. 
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3.2 MAPA DE RUÍDO DO PLANO DE PORMENOR DA LAGARTA 

A metodologia utilizada neste trabalho englobou as seguintes fases: 

• Definição da “área do mapa” e da “área de estudo”; 

• Recolha de dados climáticos e geográficos; 

• Recolha de cartografia digital base, com a altimetria do terreno (curvas de nível e pontos 
cotados), as fontes de ruído (infra-estruturas de transporte) e os edifícios, para as 
situações actual e futura; 

• Identificação e levantamento das principais fontes de ruído existentes na área do 
loteamento – tráfego rodoviário; 

• Importação da altimetria para o Software CadnaA e criação do modelo digital do terreno 
(tridimensional), para as situações actual e futura; 

• Importação para o Software CadnaA das linhas que definem os eixos de via das 
rodovias existentes e propostas e das ferrovias existentes e propostas; 

• Importação dos edifícios e definição da sua altura de forma a criar-se elementos 3D, a 
partir da informação fornecida pelo Cliente para a situação actual e proposta; 

• Caracterização das fontes de ruído com base na norma RLS-90 (tráfego rodoviário) e no 
procedimento interno do dBLab PT60 – Elaboração de Mapas de Ruído e Planos 
Municipais; 

• Determinação das estimativas de tráfego a atribuir às vias das situações existente e 
proposta; 

• Análise e tratamento de dados relativamente às fontes sonoras, obstáculos, efeito do 
solo e padrões de ocupação do solo; 

• Realização de trabalho de campo para recolha de dados acústicos relativos ás fontes de 
ruído existentes no modelo e levantamento de informações necessárias para a 
modelação da cartografia (ex.: altura de edifícios, muros, largura de vias, sinalética 
vertical dos eixos viários, etc); 

• Simulação dos níveis de ruído para o Plano em computador através do software CadnaA 
e com base na Norma alemã RLS-90 para realizar o referido Mapa de Ruído; 

• Validação do modelo: selecção de pontos de medição acústica de 48 horas, em dois dias 
distintos em locais determinados para validação do modelo na sua globalidade. Medição 
de níveis de pressão sonora, em conformidade com a Norma NP-1730 nesses pontos e 
respectiva comparação com os valores calculados pelo software nas mesmas condições 
de funcionamento e condições climatéricas; 

• Estudo de medidas de minimização de ruído onde se verifique conflito junto a 
habitações; 

• Impressão final do Mapa de Ruído para as situações actual e futura, e análise final por 
inspecção visual, para eventuais detecções de erros de processamento. 
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3.3 SOFTWARE UTILIZADO 

O programa utilizado para a elaboração dos Mapas de Ruído é o CadnaA que permite elaborar 
Mapas de ruído que incluem a contribuição de todos os tipos de fontes relevantes, sendo cada uma 
modelada de acordo com o método respectivo. 

De origem alemã, está no mercado desde a década de 80, tendo sido utilizado desde então quer pela 
equipa que o desenvolve (www.datakustik.de), quer generalizadamente por todo o mundo incluindo 
Portugal, onde foi inicialmente utilizado na elaboração do Mapa de Ruído da cidade de Lisboa e que 
se generalizou entretanto na elaboração de Mapas de Ruído de outros municípios (no final de 2005 
era já o software responsável pelo mapeamento de mais de 40 % da área de Portugal Continental) e 
para grandes indústrias cimenteiras, fundições e centrais termoeléctricas. 

 

3.4 NORMAS E PARÂMETROS UTILIZADOS  

3.4.1 TRÁFEGO RODOVIÁRIO  
A modelação do ruído de tráfego rodoviário, para obtenção do seu nível sonoro associado, passa 
primeiro de tudo, pela caracterização da emissão sonora dos veículos rodoviários e respectiva 
modelação em cada via de trânsito e pela caracterização da propagação sonora na atmosfera. 
Na ausência de um método nacional para o cálculo de níveis de ruído de tráfego rodoviário e pelo 
facto de o método RLS-90 permitir um cálculo mais rigoroso dos níveis sonoros em vias com 
velocidades de circulação baixas, recorreu-se neste estudo a esse método. 
O método de cálculo recomendado pela Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à 
Avaliação e Gestão do Ruído Ambiente (2002/49/CE) de 25 de Junho é o método NMPB-1996. No 
entanto, é possível utilizar um método de cálculo alternativo desde que sejam cumpridos os 
seguintes requisitos: 

• possibilidade de gerar previsões ao longo de um corredor associado à via rodoviária; 

• possibilidade de gerar mapas de ruído associados às previsões; 

• possibilidade de gerar previsões detalhadas à escala local por forma a apoiar a decisão 
sobre um plano de redução de ruído; 

• possibilidade de calcular os resultados em termos do indicador LAeq,LT 

• cálculo dos resultados por bandas de oitava; 

• distinção, pelo menos, entre veículos ligeiros e pesados; 

• consideração de vários tipos de pavimento da via, incluindo pavimento poroso; 

• correcção meteorológica no cálculo de LAeq,LT, para condições favoráveis e desfavoráveis 
à propagação do som, adaptada às condições nacionais; 

• consideração de vários tipos de solo na vizinhança acústica da via; 

• consideração de vários tipos de vegetação (por ex., vegetação rasteira, floresta, áreas 
cultivadas) na vizinhança acústica da via; 

• consideração de efeitos topográficos na propagação do ruído; 

• consideração de efeitos de atenuação devido a obstáculos; 

• consideração de efeitos de reflexão entre fachadas e outros obstáculos (pelo menos, 
reflexões de 1ª ordem). 

http://www.datakustik.de)
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O método alemão RLS-90 “Richtlinie für den Lärmschutz an Straßen” (directrizes para protecção do 
ruído gerado por tráfego rodoviário) baseia-se no cálculo do nível de emissão sonora de uma via ou 
troço de via (Lm), em que: 

Lm = Lm
(25) + Dv + DStrO + DStg + DE + DS + DBm + DB 

Onde: 

Lm
(25) – nível de pressão sonora a 25 m do eixo da via, tendo em conta o tráfego médio horário e a 

percentagem de pesados; 

Dv – correcção para velocidade máxima permitida; 

DStrO – correcção para o tipo de piso; 

DStg – correcção para o declive da via; 

DE – correcção relativa à existência de reflexões; 

DS – correcção para a distância entre a fonte e o receptor; 

DBm – correcção para a atenuação provocada pelo tipo de solo e pelas condições meteorológicas; 

DB – correcção relativa à existência de obstáculos na propagação do ruído; 
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4. DESCRIÇÃO DO PROJECTO 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DO MODELO 

Para a realização de um mapa de ruído é necessário modelar todas as variáveis intervenientes na 
complexa problemática ambiental que é o ruído, para que a aplicação computacional de previsão do 
modelo físico de propagação sonora possa fazer o seu papel com o maior rigor possível. Nos pontos 
seguintes é descrita com maior detalhe a informação introduzida no modelo. 

4.1.1 IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO E ÁREA DO MAPA 

A área objecto do plano de pormenor localiza-se junto do nó do IC1 com o IC24 no município de 
Espinho e apresenta uma área de 21 hectares aproximadamente. 

Foram elaborados mapas de ruído para os dois indicadores (Lden e Ln), contendo informação relativa 
aos três períodos a considerar (dia, entardecer e noite), para as situações actual e futura. A situação 
actual contempla as principais fontes de ruído e o edificado existente actualmente. A situação futura 
apresenta alterações ao nível do edificado e introduz novas vias no interior da área do plano 
mantendo as restantes fontes de ruído existentes actualmente. 

O enquadramento da área do plano (com limite a azul) no concelho de Espinho é apresentado na 
figura seguinte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4-1 Localização da área do plano no concelho de Espinho (adaptado de viajar.clix.pt, todos os 
direitos reservados). 
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Os limites físicos de um plano não constituem um obstáculo à propagação das ondas sonoras 
geradas pelas fontes localizadas fora dessa área. Por isso considera-se uma área de estudo superior 
à área do mapa, tendo em consideração as contribuições das fontes sonoras localizadas fora da área 
do mapa, mas com influência representativa nos níveis sonoros existentes dentro dessa área.  

A definição da área fora dos limites do plano (área de estudo) tem em conta o tipo e importância das 
fontes em causa, bem como as características de ocupação do solo no limite da área do mapa. Na 
figura seguinte apresenta-se a área de estudo considerada para o plano de pormenor onde se 
visualiza o limite da área do mapa a azul. 

 
Figura 4-3 – Visualização do Modelo criado para a situação actual. 

 

4.1.2 ALTIMETRIA 

Para a elaboração do Mapa de Ruído é necessária informação relativa à altimetria do terreno, 
nomeadamente curvas de nível e pontos cotados. A partir desta informação, o programa de 
simulação constrói o modelo digital do terreno (MDT) usado como base no cálculo dos valores de 
LAeq e restantes indicadores. 

O MDT da área do plano (ver Figura 4-3) foi construído recorrendo à altimetria fornecida pelo cliente 
que incluía curvas de nível de 1 em 1 metro (no interior da área do plano) e de 2 em 2 metros (na 
envolvente da área do plano). 
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Figura 4-2 – Extracto do Modelo altimétrico criado. 

 

4.1.3 PLANIMETRIA 

Para se proceder à correcta importação de layers para o CadnaA, procedeu-se ao tratamento e 
selecção de layers correspondentes aos seguintes temas: 

I. Edificado existente e proposto; 

II. Limite do plano; 

III. Eixos e bermas de vias rodoviárias existentes e propostas; 

Todos os elementos indicados nos pontos anteriores foram obtidos a partir de cartografia fornecida 
pelo cliente. 

No interior da área em estudo, foi atribuída altura aos edifícios com base em informação fornecida 
pelo cliente e pelas observações feitas em campo. Nas figuras seguintes encontra-se representado 
um exemplo do modelo tridimensional obtido para a situação actual e para a situação futura. 
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Figura 4-3 – Exemplo do modelo tridimensional criado para a situação actual. 

 

Figura 4-4 – Exemplo do modelo tridimensional criado para a situação futura. 

Para o cálculo do MR, foi ainda considerado um valor médio de absorção sonora (0,21) para as 
fachadas dos edifícios. 
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4.1.4 FONTES DE RUÍDO 

Este estudo contempla como fontes de ruído, os principais eixos de tráfego rodoviário na envolvente 
da zona em estudo. As fontes de ruído foram modeladas de acordo com a sua geometria real de 
forma a reproduzir no modelo a realidade acústica existente e proposta para este plano. 

Faces aos níveis sonoros decorrentes do funcionamento do IC1 e do IC24, propõe-se que a área do 
plano seja classificada como zona mista, a indicar em regulamento do próprio plano. Note-se que a 
Câmara Municipal de Espinho ainda não procedeu à classificação acústica do respectivo território 
municipal. No entanto, não faz sentido especificar medidas de minimização para limites 
regulamentares que, depois de classificado o local, não se verificarão. Os níveis sonoros medidos no 
local (ver Quadro 4-5 mais abaixo) são, aliás, apenas compatíveis com uma classificação como zona 
mista.  

 
4.1.4.1 Situação actual 
 

4.1.4.1.1 Tráfego Rodoviário  

A avaliação dos fluxos de tráfego da área de estudo, permitiu definir quais as vias rodoviárias com 
maior contribuição para os níveis sonoros dentro e na envolvente da área de estudo e assim aquelas 
que deveriam ser consideradas na modelação. 

As rodovias consideradas no Mapa de Ruído encontram-se listadas nos pontos seguintes: 

• IC1; 

• IC24 

• Nó do IC1 com IC24 

• Rua da Lagarta; 

• Rua do Louredo 

A determinação do tráfego médio horário a considerar em cada uma das vias, para os três períodos 
em análise, diurno, entardecer e nocturno, teve como informação base:  

(i) Dados de tráfego para o ano de 2004 retirados do Mapa de Ruído do Município de Espinho 
elaborado pelo dBLab e devidamente adaptados (Ref. 07-380-MRPM01), para o IC1, IC24 e 
respectivo nó. 

(ii) Contagens de tráfego realizadas pelo dBLab no ano de 2011, para a Rua da Lagarta e Rua 
do Louredo. 
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Quadro 4-1 – Listagem de características das vias rodoviárias para os períodos diurno, entardecer e 
nocturno para a situação actual. 

Dia Entardecer Noite Dia Entardecer Noite Ligeiros Pesados
IC1 - Esmoriz - Espinho 3417 1967 551 13 8 24 110 90 Betuminoso

IC1 - Espinho - São Felix 3686 2428 654 12 6 20 110 90 Betuminoso
IC24 - Troço 1 600 414 41 10 10 4 50 50 Betuminoso
IC24 - Troço 2 1200 873 220 10 10 4 110 90 Betuminoso

Nó IC1 - Noroeste 300 208 25 2 2 1 50 50 Betuminoso
Nó IC1 - Sul 300 215 45 2 2 2 50 40 Betuminoso

Nó IC1 - Nordeste 300 215 45 2 2 2 50 40 Betuminoso
Rua da Lagarta 140 101 31 0 0 0 50 50 Betuminoso
Rua do Louredo 20 11 4 0 0 0 40 40 Betuminoso

Nome TMH Tipo de piso%Pesados Velocidade (km/h)

 

4.1.4.2 Situação futura 
 
O plano de pormenor prevê a construção de novos edifícios para habitação, equipamentos e 
pequenas unidades de comércio local a par de novas vias para acesso aos edifícios propostos. 

4.1.4.2.1 Tráfego Rodoviário  

No caso da situação futura, consideraram-se as mesmas vias que na situação existente e as novas 
vias de acesso aos edifícios propostos. Os dados de tráfego para a situação futura foram estimados 
tendo em conta as contagens de tráfego actuais e a proposta de plano. No caso do IC1 e IC24 
consideraram-se os mesmos volumes de tráfego que na situação actual na ausência de estudos de 
tráfego detalhados. No caso da Rua da Lagarta, da Rua do Louredo e dos arruamentos urbanos 
propostos no âmbito do plano, o tráfego (ou o respectivo acréscimo) para cada via foi estimado com 
base nos seguintes pressupostos: 

- A área objecto do plano é de carácter marcadamente residencial; 

- A tipologia de habitação predominante é a moradia unifamiliar; 

- Admite-se que as deslocações geradas na área do plano são na sua totalidade em direcção a 
Espinho / IC24; 

- Por cada fogo (moradia) estima-se que existam 2 veículos ligeiros e cada um deles realiza 2 
deslocações diárias em média (casa – trabalho e trabalho – casa); 

- 3 das 4 deslocações diárias por fogo ocorrem no período diurno, repartindo-se as restantes de igual 
forma pelos restantes períodos, ou seja, 75% das deslocações no período diurno, 12,5% no período 
do entardecer e 12,5% no período nocturno; 

- Não existe circulação de pesados na zona; 

- As vias a poente da Rua 4 (via proposta) utilizam a Rua da Lagarta como principal acesso a 
Espinho / IC24 sendo que as restantes utilizam a Rua do Louredo. 

- O troço de acesso ao campo de futebol a partir da Rua do Louredo não sofre aumento de tráfego. 

Os segmentos finais considerados para cada um dos eixos de via são apresentados na Carta 1.2 em 
anexo. 
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Quadro 4-2 – Listagem de características das vias rodoviárias para os períodos diurno, entardecer e 
nocturno para a situação futura. 

Dia Entardecer Noite Dia Entardecer Noite Ligeiros Pesados
IC1 - Esmoriz - Espinho 3417 1967 551 13 8 24 110 90 Betuminoso

IC1 - Espinho - São Felix 3686 2428 654 12 6 20 110 90 Betuminoso
IC24 - Troço 1 600 414 41 10 10 4 50 50 Betuminoso
IC24 - Troço 2 1200 873 220 10 10 4 110 90 Betuminoso

Nó IC1 - Noroeste 300 208 25 2 2 1 50 50 Betuminoso
Nó IC1 - Sul 300 215 45 2 2 2 50 40 Betuminoso

Nó IC1 - Nordeste 300 215 45 2 2 2 50 40 Betuminoso
Rua da Lagarta - 1 147 106 33 0 0 0 50 50 Betuminoso

Rua 2 - 3 4 3 1 0 0 0 50 50 Betuminoso
Rua 2 - Rotunda 4 3 1 0 0 0 50 50 Cubo

Rua 2 - 2 9 7 2 0 0 0 50 50 Cubo
Rua 2 - 1 13 9 4 0 0 0 50 50 Betuminoso
Rua 1 - 1 18 13 5 0 0 0 50 50 Betuminoso
Rua 7 - 1 4 3 1 0 0 0 50 50 Cubo
Rua 5 - 1 3 2 1 0 0 0 50 50 Betuminoso
Rua 1 - 2 5 4 1 0 0 0 50 50 Betuminoso
Rua 4 - 1 0 0 0 0 0 0 50 50 Betuminoso
Rua 4 - 2 0 0 0 0 0 0 50 50 Betuminoso

Rua Sem Nome 1 1 0 0 0 0 50 50 Betuminoso
Rua Sem Nome - Rotunda 1 1 0 0 0 0 50 50 Cubo

Rua 7 - 2 1 1 0 0 0 0 50 50 Cubo
Rua 1 - 3 1 1 0 0 0 0 50 50 Cubo
Rua 6 - 2 1 1 0 0 0 0 50 50 Cubo
Rua 6 - 1 1 1 0 0 0 0 50 50 Cubo
Rua 7 - 3 1 1 0 0 0 0 50 50 Cubo
Rua 5 - 2 2 2 1 0 0 0 50 50 Cubo
Rua 1 - 4 4 3 1 0 0 0 50 50 Cubo

Rua do Louredo - 3 1 1 0 0 0 0 50 50 Betuminoso
Rua do Louredo - 2 4 3 1 0 0 0 50 50 Betuminoso
Rua do Louredo - 1 7 5 2 0 0 0 50 50 Betuminoso
Rua da Lagarta - 2 165 119 38 0 0 0 50 50 Betuminoso
Rua do Louredo - 4 20 11 4 0 0 0 50 50 Betuminoso

Nome TMH %Pesados Velocidade (km/h) Tipo de piso

 

4.2 CONFIGURAÇÃO DE CÁLCULO 

O cálculo dos mapas de ruído foi realizado a partir da criação de uma malha equidistante de pontos 
de cálculo. Para cada um dos pontos da malha, o modelo calcula os níveis de ruído adicionando as 
contribuições de todas as fontes de ruído consideradas, tendo também em consideração os trajectos 
de propagação e as atenuações, de acordo com o estipulado no método de cálculo alemão RLS-90 
(tráfego rodoviário). 

Para o cálculo dos mapas de ruído foi definida uma malha de cálculo regular de pontos receptores, 
com 1 m por 1 m e de acordo com a directiva 2002/49/CE, a 4 m de altura do solo. 

Foram ainda consideradas duas reflexões para cada raio sonoro para todas as fontes de ruído. 

Os mapas de ruído correspondem às condições típicas médias ocorridas no ano de 2011, pelo que 
na eventualidade de variação dos parâmetros inseridos no modelo (tráfego, condições 
meteorológicas, etc.), o cenário acústico simulado poderá ser alterado. 
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4.3 VALIDAÇÃO DO MODELO 

Para a validação do modelo acústico tridimensional foi efectuada uma medição acústica de longa 
duração, que abrangeu dois dias consecutivos. Estes dados recolhidos permitem aferir a validade 
do modelo criado pelo software com a realidade acústica do local, tendo em conta os ajustes de 
terreno e o tráfego atribuído às vias de transporte. O local para realização da validação foi 
seleccionado de acordo com o seguinte critério (conforme directrizes da APA): 

• Influência predominante de um só tipo de fonte (neste caso rodoviária). 

O equipamento de medição foi colocado num edifício para realização da medição de longa duração 
devidamente assinalado na Carta 1.1 do Anexo I. 

Para se proceder à validação do modelo acústico e das respectivas fontes foi efectuada uma 
comparação dos valores de LAeq medidos “in situ” com os valores calculados pelo modelo. O modelo 
foi parametrizado de modo a reproduzir as condições observadas no local durante as medições 
acústicas. 

4.3.1 EQUIPAMENTOS UTILIZADOS 

Os equipamentos utilizados na realização de medições estão homologados pelo IPQ e as suas 
características técnicas e n.º de certificado de calibração podem ser visualizadas no Quadro 4-3. 

Quadro 4-3 Instrumentação utilizada nas campanhas de medições. 

Ref. Marca Modelo Nº Série
Organismo de 

verficação 
metrológica

Boletim de 
Verificação

Data de 
Verificação

Sonómetro SYMP01 01dB Symphonie 572
Calibrador CALB09 Rion NC-74 50941298

Características Rastreabilidade

Tipo

ISQ 245.70 / 11.046 19-01-2011
 

4.3.2 VALIDAÇÃO JUNTO ÀS FONTES SONORAS 

A medição de longa duração foi realizada de acordo com a metodologia descrita no Procedimento 
Técnico interno PT11 do dBLab, baseado na Norma Portuguesa 1730 (1996). 

O microfone do equipamento de medida foi colocado a uma altura de 4 m em relação ao solo e a 2 
m da fachada (aproximadamente) do edifício mais próximo, sendo os resultados comparados com os 
calculados pelo modelo num ponto na mesma posição. Dadas as características físicas do campo 
sonoro e as características de radiação das principais fontes sonoras considera-se que a validação 
do modelo a esta altura assegura a validação dos resultados do modelo. 

A medição de longa duração ocorreu no período de 16 a 18 de Maio de 2011. 

O microfone foi ligado ao analisador em tempo real Symphonie sendo registados os valores medidos 
num computador ligado ao referido analisador.  

Os valores calculados pelo modelo e os valores medidos, assim como a sua diferença linear, para os 
indicadores Lden e Ln encontram-se representados no Quadro 4-5. 

No quadro que se segue encontra-se identificado o ponto de validação. Este ponto representa o local 
onde foram realizadas medições de ruído e o seu posicionamento em coordenadas (no sistema de 
georeferenciação definido com o cliente). 
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Quadro 4-4 – Localização em coordenadas do ponto de validação. 

x(m) y(m) z(m)
P01 - junto da Rua da Idanha, Guetim -40107.82 149876.52 86.63

Coordenadas no modeloPonto receptor - medição de longa duração

 

O ponto de validação foi cotado a cerca de 4 metros acima do solo, de forma idêntica à posição do 
microfone do sonómetro. Na fotografia seguinte pode-se visualizar o ponto de validação introduzido 
no modelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4-5 – Visualização do ponto de validação em Guetim 

Os valores obtidos pelo modelo no ponto de validação de ruído para os indicadores do período 
diurno, entardecer e nocturno (Lden) e do período nocturno (Ln) são apresentados no quadro seguinte. 

 

Quadro 4-5 – Comparação entre os valores medidos e os valores calculados para os indicadores Lden e 
Ln – Validação 

Lden Ln Lden Ln Lden Ln

P01 65 56,3 67,0 58,0 -2,0 -1,7 ≤ 2 dB (em módulo)

Indicador calculado - Indicador 
medido [dB(A)] Requisito

Indicador calculado 
[dB(A)]

Indicador medido 
[dB(A)]Ponto 

receptor

 

No quadro de validação apresentado utilizaram-se as seguintes designações: 

LAeq calc nível sonoro contínuo equivalente calculado pelo modelo para o 
período de referência em questão; 
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LAeq med  nível sonoro contínuo equivalente medido pelo dBLab para o período 
de referência em questão, ou média logaritmo de várias amostragens 
no mesmo ponto quando aplicável; 

LAeq calc – LAeq med  diferença linear entre o LAeq calc e o LAeq med 

Tendo em conta os resultados do processo de validação, considera-se o modelo apresentado para a 
elaboração do Mapa de Ruído como validado, dado verificar-se o cumprimento da condição 
estipulada nas directrizes emitidas pela APA para elaboração de mapas de ruído: 

 
 LAeq calc. – LAeq med  ≤ 2 dB(A) 

 
 

4.4 ESTUDO DE MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 

Após o cálculo do mapa de ruído para a situação futura (ver cartas do Anexo IV), foram identificadas 
as zonas de conflito existentes e que poderiam afectar em termos de ruído as habitações propostas 
(ver cartas do Anexo III). Assim, e com base nestas zonas identificadas, foi elaborado um estudo de 
medidas de minimização para a área em estudo, de modo a garantir o cumprimento dos requisitos 
legais presentes no DL 9/2007. 

Foram assim aplicadas medidas de redução do ruído incidente nas fachadas dos edifícios 
(apresentadas nos pontos a seguir), à cota de 4 metros, de acordo com as directrizes da APA, de 
modo a garantir o cumprimento do RGR. 

Tendo por base as simulações realizadas, identificaram-se como principais fontes de ruído geradoras 
de conflito acústico as seguintes vias: IC1, IC24 e Rua da Lagarta. 

4.4.1 COLOCAÇÃO DE BARREIRAS ACÚSTICAS 

Uma das medidas de minimização a aplicar no âmbito deste estudo passa pela colocação de 
barreiras acústicas junto do IC24 e do IC1 conforme identificado nas cartas dos Anexos V e VI. As 
barreiras propostas deverão ser constituídas por painéis metálicos absorventes com uma constituição 
e espessura de forma a garantir um índice de redução sonora (Rw) mínimo de 25 dB(A). 

No quadro seguinte são indicadas as principais características das barreiras a implantar. 

Quadro 4-6 – Características das barreiras acústicas propostas 

Nome Situação Tipo Coeficiente de 
absorção médio Altura (m) Comprimento (m)

BP1 Proposta Absorvente 0,84 2 217
BP2 Proposta Absorvente 0,84 2 160
BP3 Proposta Absorvente 0,6 2 190  

4.4.2 MUDANÇA DA CAMADA DE DESGASTE NAS RODOVIAS 

A segunda medida de minimização a implementar no âmbito deste estudo passa pela mudança da 
camada de desgaste no IC1 e no IC24. Propõe-se a alteração dessa camada para betume 
modificado com borracha (BMB) com o objectivo de conseguir uma redução (estimada) de 6 dB(A) 
em relação à camada de betuminoso tradicional.  
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A alteração do piso deverá ser efectuada entre a passagem superior da Rua da Guimbra sobre o IC1 
e o limite do município a norte, no caso do IC1 (numa extensão de 2,5 km) e entre o fim da Rua 19 e 
o limite oriental do município no caso do IC24 (numa extensão de 1,8 km). Deverá ser ainda alterada 
a camada de desgaste do ramo de acesso do IC24 para o IC1 a norte (ramo Nó IC1 – Nordeste) 
embora com uma eficácia inferior à indicada para os dois IC (cerca de 2 dB(A)). 

4.4.3 ALTERAÇÃO DO LIMITE MÁXIMO DE VELOCIDADE 

A terceira e última medida de minimização passa pela imposição de um limite máximo de velocidade 
para algumas vias existentes, nomeadamente o IC1, IC24 e Rua da Lagarta. No caso dos dois IC o 
limite máximo de velocidade deverá passar para 90 km/h para todos os veículos (em vez dos actuais 
110 km/h para veículos ligeiros). No caso da Rua da Lagarta, o limite máximo de velocidade deverá 
ser de 30 km/h para todos os veículos em toda a extensão da via. 

A título de recomendação, deverá ser condicionado o tráfego de pesados nos arruamentos de acesso 
às habitações na área do plano de pormenor. 

4.4.4 REDUÇÃO NO RECEPTOR 

Como complemento às medidas de redução sonora incidentes na fonte sonora e meio de 
propagação, propõem-se ainda medidas de minimização ao nível do receptor, a aplicar enquanto não 
se implementarem as medidas preconizadas anteriormente. 

Desta forma, os edifícios a licenciar na área do plano onde não se cumpram os valores limite de 
exposição (pela razão indicada no parágrafo anterior), terão de apresentar um índice de isolamento 
sonoro de fachada, normalizado, D2m,nT,w, superiores em 3 dB aos valores constantes no Decreto-Lei 
n.º 96/2008. 

Para uma melhoria do isolamento de fachada, as janelas são os principais elementos a ter em conta. 
Efectivamente, no conjunto do edifício, estes elementos são os que possuem performance acústica 
mais fraca, no entanto é muitas vezes necessário considerar melhorias noutras vias de transmissão 
(por ex: caixa de estores, orifícios e aberturas – ventilação, etc.), quando se pretende implementar 
esta medida. 

O vidro simples, do ponto de vista acústico, distingue-se essencialmente pela massa e rigidez, ou 
seja, pela espessura. Actualmente, em novas construções esse tipo de vidro é muito pouco utilizado, 
sendo substituído por vidro duplo – composto por duas folhas de vidro com espessuras idênticas, 
destinados essencialmente ao isolamento térmico e igualmente ao isolamento acústico. No entanto, 
são os vidros duplos com duas espessuras distintas que conferem um eficaz isolamento acústico. 

O vidro laminado é composto por dois ou vários panos de vidro colados por um ou mais filmes de 
polivinil ou camadas de resina de síntese, permitindo atenuar melhor o efeito de uma frequência 
crítica. Caso este tipo de vidro seja montado em caixilharia dupla, pode-se ainda ganhar uma 
atenuação suplementar de 3dB(A). 

As caixilharias são parte integrante das janelas, afectando o isolamento destas. Desta forma, um 
reforço nas janelas, não deve ter só como base o vidro, mas igualmente o tipo de caixilho: caixilho 
de correr, caixilho de oscilo-batente e caixilho duplo. 

O quadro seguinte exemplifica valores indicativos de potenciais isolamentos sonoros, para diversos 
tipos de vidros e caixilharias. 
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Quadro 4-7 – Índices de redução sonora para diversas soluções de envidraçado 

Composição 
do vidro

(dB) Mínimo Médio Máximo 30 35 38 42 45
4 (12) 4 27 27 28 30 Possível Não Não Não Não
4 (12) 6 29 29 31 33 sim Possível Não Não Não

6 (12) 10 33 33 34 36 sim Possível Possível Não Não
8 (12) 44.1 35 35 37 38 sim sim Possível Possível Não

10 (12) 44.1 37 37 38 40 sim sim sim Possível Não
64.2 (12) 44.1 40 40 41 43 sim sim sim sim Possível

Índice de isolamento de fachada - D2m,n,w

(dB)

Índice de redução sonora do 
vidro em relação ao tráfego - 

RA,tr(mm)

Índice de redução sonora da janela em 
relação ao tráfego - RA,tr

(dB)

 

Deverão ser ainda adoptadas, sempre que possível, medidas ao nível da arquitectura que favoreçam 
o bem-estar dos habitantes, como por exemplo os locais de estar e de descanso (salas e quartos) 
ficarem localizados nas zonas de fachadas menos expostas às zonas de conflito. 
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5. RESULTADOS DO MODELO – MAPAS DE RUÍDO  

Os Mapas de Ruído (MR) do Plano de Pormenor da Lagarta para a situação actual podem ser 
visualizados nas Cartas 2.1 (indicador Lden) e 2.2 (indicador Ln) para a totalidade da área do plano. 

Os MR para a situação futura sem medidas de minimização podem ser visualizados nas Cartas 3.1 e 
3.2 para a totalidade da área do loteamento. 

Os MC para a situação futura sem medidas de minimização podem ser visualizados nas Cartas 4.1 e 
4.2 para a totalidade da área do loteamento. 

Os MR para a situação futura com medidas de minimização podem ser visualizados nas Cartas 5.1 e 
5.2 para a totalidade da área do loteamento. 

Os MC para a situação futura com medidas de minimização podem ser visualizados nas Cartas 6.1 e 
6.2 para a totalidade da área do loteamento. 

Reforça-se o facto dos resultados acústicos obtidos na simulação efectuada, corresponderem a 
situações médias ocorridas num ano, pelo que a variação dos parâmetros que influenciam a 
propagação dos níveis de ruído (variações na intensidade e composição do tráfego, de tipos de 
pavimento e condições meteorológicas etc.) poderá, eventualmente, fazer variar os níveis de ruído 
simulados. 

No entanto, tendo em conta que os níveis sonoros médios têm uma relação logarítmica com os 
volumes de tráfego (mantendo-se todas as outras variáveis), seria necessário ocorrerem 
transformações muito significativas nestes volumes para que os níveis sonoros correspondentes 
sofressem variações significativas ao ouvido humano. (por exemplo, a duplicação nos volumes de 
tráfego significa um acréscimo de 3 dB(A) nos níveis de ruído). 

Os mapas de ruído elaborados para a situação actual mostram que os níveis sonoros na área do 
plano são significativos, principalmente junto do limite sul do mesmo devido à contribuição do IC1 e 
do IC24. Na maioria da área abrangida pelo mapa de ruído os níveis de ruído situam-se entre 60 e 
65 dB(A) no caso do Lden  e são inferiores a 60 dB(A) no caso do Ln . 

Na situação proposta, com a alteração do cenário acústico da situação actual devido ao aumento do 
volume de tráfego de algumas vias existentes e ao aparecimento de novos arruamentos, os níveis de 
ruído previstos para a área de estudo obrigaram ao estudo de medidas de redução do ruído para 
garantir o cumprimento do DL 9/2007. 
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6. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

Foi desenvolvido um modelo computacional, utilizando o programa CadnaA, para calcular a emissão 
e propagação sonora dos principais eixos rodoviários. 

O modelo inclui o modelo digital do terreno, a implantação geográfica de edifícios, barreiras e fontes 
sonoras, as características de emissão acústica destas fontes, bem como os algoritmos de cálculo de 
propagação sonora em conformidade com a norma RLS-90. O modelo foi validado através de uma 
medição acústica de longa duração. 

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 receptores discretos que 
espelham a situação acústica média do local em estudo. 

Os níveis de ruído existentes e previstos na área do plano obrigaram ao estudo de medidas de 
minimização de forma a garantir o cumprimento do RGR junto dos receptores sensíveis existentes e 
propostos. Essas medidas, especificadas nos pontos anteriores, trazem benefícios do ponto de vista 
acústico à zona abrangida pelo PP da Lagarta bem como à generalidade das habitações existentes 
na envolvente das vias afectadas. Desta forma, devem ser encaradas como um benefício para o 
município em geral. 

De uma forma geral, a análise dos Mapas de Conflito gerados para a situação futura (contemplando 
medidas de minimização) mostra que as novas áreas habitacionais não são abrangidas pelo conflito 
gerado pelas principais fontes de ruído. 
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Rua 6 - 2
Diurno - TMH=2;%P=0.00

Entardecer - TMH=1;%P=0.00
Nocturno - TMH=1;%P=0.00
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Nocturno - TMH=220;%P=4.00Nó IC1 - Nordeste

Diurno - TMH=300;%P=2.00
Entardecer - TMH=215;%P=2.00

Nocturno - TMH=45;%P=2.00

IC24 - Troço 1
Diurno - TMH=600;%P=10.00

Entardecer - TMH=414;%P=9.80
Nocturno - TMH=41;%P=4.00

Rua da Lagarta - 1
Diurno - TMH=304;%P=1.99

Entardecer - TMH=219;%P=1.55
Nocturno - TMH=80;%P=0.47

Rua da Lagarta - 1
Diurno - TMH=304;%P=1.99

Entardecer - TMH=219;%P=1.55
Nocturno - TMH=80;%P=0.47

Rua da Lagarta - 2
Diurno - TMH=343;%P=1.77

Entardecer - TMH=237;%P=1.43
Nocturno - TMH=93;%P=0.40

Rua da Lagarta - 2
Diurno - TMH=343;%P=1.77

Entardecer - TMH=237;%P=1.43
Nocturno - TMH=93;%P=0.40

Rua do Louredo - 4
Diurno - TMH=145;%P=0.00

Entardecer - TMH=93;%P=0.00
Nocturno - TMH=33;%P=0.00

Rua do Louredo - 3
Diurno - TMH=148;%P=0.00

Entardecer - TMH=94;%P=0.00
Nocturno - TMH=34;%P=0.00

Rua do Louredo - 2 
Diurno - TMH=153;%P=0.00

Entardecer - TMH=97;%P=0.00
Nocturno - TMH=36;%P=0.00

Rua do Louredo - 1
Diurno - TMH=161;%P=0.00

Entardecer - TMH=100;%P=0.00
Nocturno - TMH=38;%P=0.00

Rua 4 - 1
Diurno - TMH=1;%P=0.00

Entardecer - TMH=0;%P=0.00
Nocturno - TMH=0;%P=0.00

Rua 4 - 2
Diurno - TMH=1;%P=0.00

Entardecer - TMH=0;%P=0.00
Nocturno - TMH=0;%P=0.00

Rua 5 - 1
Diurno - TMH=7;%P=0.00

Entardecer - TMH=3;%P=0.00
Nocturno - TMH=2;%P=0.00

Rua 7 - 1
Diurno - TMH=8;%P=0.00

Entardecer - TMH=4;%P=0.00
Nocturno - TMH=3;%P=0.00

Rua 2 - 1
Diurno - TMH=28;%P=0.00

Entardecer - TMH=13;%P=0.00
Nocturno - TMH=9;%P=0.00

Rua 2 - 2
Diurno - TMH=20;%P=0.00

Entardecer - TMH=9;%P=0.00
Nocturno - TMH=7;%P=0.00

Rua 2
Diurno - TMH=9;%P=0.00

Entardecer - TMH=4;%P=0.00
Nocturno - TMH=3;%P=0.00

Rua 2 - Rotunda
Diurno - TMH=9;%P=0.00

Entardecer - TMH=4;%P=0.00
Nocturno - TMH=3;%P=0.00

Rua Sem Nome - Rotunda
Diurno - TMH=3;%P=0.00

Entardecer - TMH=1;%P=0.00
Nocturno - TMH=1;%P=0.00

Rua Sem Nome - Rotunda
Diurno - TMH=3;%P=0.00

Entardecer - TMH=1;%P=0.00
Nocturno - TMH=1;%P=0.00

Rua 6 - 1
Diurno - TMH=2;%P=0.00

Entardecer - TMH=1;%P=0.00
Nocturno - TMH=1;%P=0.00

Rua 7 - 2
Diurno - TMH=2;%P=0.00

Entardecer - TMH=1;%P=0.00
Nocturno - TMH=1;%P=0.00

Rua 7 - 3
Diurno - TMH=3;%P=0.00

Entardecer - TMH=1;%P=0.00
Nocturno - TMH=1;%P=0.00

Rua 1 - 1
Diurno - TMH=39;%P=0.00

Entardecer - TMH=18;%P=0.00
Nocturno - TMH=13;%P=0.00

Rua 1 - 2
Diurno - TMH=11;%P=0.00

Entardecer - TMH=5;%P=0.00
Nocturno - TMH=4;%P=0.00

Rua 1 - 3
Diurno - TMH=2;%P=0.00

Entardecer - TMH=1;%P=0.00
Nocturno - TMH=1;%P=0.00

Rua 1 - 4
Diurno - TMH=8;%P=0.00

Entardecer - TMH=4;%P=0.00
Nocturno - TMH=3;%P=0.00

Rua 5 - 2
Diurno - TMH=5;%P=0.00

Entardecer - TMH=2;%P=0.00
Nocturno - TMH=2;%P=0.00
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Diurno - TMH=300;%P=2.00
Entardecer - TMH=215;%P=2.00

Nocturno - TMH=45;%P=2.00

Nó IC1 - Nordeste
Diurno - TMH=300;%P=2.00

Entardecer - TMH=215;%P=2.00
Nocturno - TMH=45;%P=2.00

IC24 - Troço 1
Diurno - TMH=600;%P=10.00

Entardecer - TMH=414;%P=9.80
Nocturno - TMH=41;%P=4.00

IC24 - Troço 2
Diurno - TMH=1200;%P=10.00

Entardecer - TMH=873;%P=9.50
Nocturno - TMH=220;%P=4.00

Nó IC1 - Nordeste
Diurno - TMH=300;%P=2.00

Entardecer - TMH=215;%P=2.00
Nocturno - TMH=45;%P=2.00

Rua da Lagarta
Diurno - TMH=140;%P=0.00

Entardecer - TMH=101;%P=0.00
Nocturno - TMH=31;%P=0.00

Rua da Lagarta
Diurno - TMH=140;%P=0.00

Entardecer - TMH=101;%P=0.00
Nocturno - TMH=31;%P=0.00

Rua do Louredo
Diurno - TMH=20;%P=0.00

Entardecer - TMH=11;%P=0.00
Nocturno - TMH=4;%P=0.00

 MÉTODOS DE CÁLCULO

RLS-90

 LEGENDA

Edifícios

Rodovias

Limite do plano
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CLIENTE
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Mapa de Ruído do 
Plano de Pormenor da Lagarta
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modeladas e localização 
do ponto de validação -

 CARTA

Anexo I - Carta 1.1
 ESCALA

1:3 500

 ALTURA DE CÁLCULO

4 metros

 DATA

Maio 2011

 REFERÊNCIA

11_072_MRPM01
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NÍVEL EM EXCESSO - LDEN

                               >   0.0 dBA
   >   5.0 dBA
   >  10.0 dBA

 MÉTODOS DE CÁLCULO

RLS-90

 LEGENDA

Edifícios

Rodovias

Barreiras acústicas
propostas

Curvas de nível

Limite do plano

 ELABORADO POR

 CLIENTE

Município de Espinho

 TÍTULO

Mapa de Conflitos do
Plano de Pormenor da Lagarta

Situação Futura
Com Medidas de Minimização

Zona Mista
- Indicador Lden -

 CARTA
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 ESCALA

1:1 000
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Maio 2011

 REFERÊNCIA
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NÍVEL EM EXCESSO - LN

                               >   0.0 dBA
   >   5.0 dBA
   >  10.0 dBA

 MÉTODOS DE CÁLCULO

RLS-90

 LEGENDA

Edifícios

Rodovias

Barreiras acústicas
propostas

Curvas de nível

Limite do plano

 ELABORADO POR

 CLIENTE

Município de Espinho

 TÍTULO

Mapa de Conflitos do
Plano de Pormenor da Lagarta

Situação Futura
Com Medidas de Minimização

Zona Mista
- Indicador Ln -

 CARTA

Anexo VI - Carta 6.2

 ESCALA

1:1 000

 ALTURA DE CÁLCULO

4 metros

 DATA

Maio 2011

 REFERÊNCIA

11_072_MRPM01
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