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1. INTRODUÇÃO 

Os mapas de ruído são instrumentos essenciais no diagnóstico e gestão do meio 

ambiente sonoro. Sendo uma fonte de informação para técnicos de planeamento do 

território e para os cidadãos em geral, pretende-se que com eles seja possível planear, 
prevenir ou corrigir situações, gerando uma melhoria na qualidade do meio ambiente 

sonoro. Nas zonas junto a Infra-estruturas de transportes, actividades industriais e zonas 

urbanas em geral, as cartas de ruído revelam-se de grande importância dentro das novas 

políticas de melhoria do ambiente sonoro. 

Os mapas de ruído são considerados como uma forma privilegiada de diagnóstico para 

avaliação da incomodidade das populações ao ruído e como instrumentos para planos de 

redução de ruído, pela Directiva do Parlamento Europeu relativa à avaliação e gestão do 

ruído ambiente, bem como pelo Regulamento geral do Ruído (Decreto Lei nº 09/2007, de 

17 de Janeiro).  

Os Mapas de Ruído do Plano de Pormenor de Cabeços da Bordeira permitem analisar o 

estado acústico da área em causa, e por outro lado analisar o impacto da mesma no 

ambiente sonoro local. 

A informação relativa aos níveis de ruído é apresentada de uma forma sistematizada e 

seleccionada, constituindo uma ferramenta fundamental em termos de planeamento 

urbano, desenvolvimento urbanístico, definição de zonas de actividades, controlo de 

ruído e apoio à decisão. 

Os mapas foram elaborados com base nas mais recentes exigências constantes dos 

quadros legais nacionais e europeus.  
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Assim, os Mapas de Ruído do Plano de Pormenor de Cabeços da Bordeira têm os 

seguintes objectivos: 

• Fornecer informação ao público e aos responsáveis sobre o ruído; 

• Identificar, qualificar e quantificar o ruído ambiente; 

• Identificar situações de conflito do ruído de acordo com a classificação acústica de 

locais;  

• Apoio à decisão na correcção de situações previstas; 

• Planear e definir objectivos e planos para o controlo e a redução do ruído; 

• Influenciar o planeamento urbanístico do local;  
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 2. ENQUADRAMENTO LEGAL 

 

O Regulamento Geral do Ruído, aprovado pelo Decreto-Lei nº 09/2007, de 17 de Janeiro, 

documento este que estabelece que a informação acústica adequada, nomeadamente 

em recolhas de dados acústicos, realizadas de acordo com técnicas de medição 

normalizadas, podendo igualmente recorrer a técnicas de modelação apropriadas (Artigo 

7º). 

 
O Regulamento Geral do Ruído introduz, além disso, os conceitos de zona sensível, zona 

mista e de uma nova classificação que estava interligada num dos outros conceitos 

anteriores que é a de zona urbana consolidada. A classificação é da competência das 

Câmaras Municipais, devendo estas zonas estar delimitadas e disciplinadas no 

respectivo plano de ordenamento do território. 

 
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 nocturno. Os valores limite para os dois tipos 

de zona são apresentados no Quadro 2.1 em função dos indicadores Lden (indicador de 

ruído diurno-entardecer-nocturno) e Ln (indicador ruído nocturno). 
 

Quadro 2.1. 

Zona Lden Ln 

Sensível 55 dB(A) 45 dB(A) 

Mista 65 dB(A) 55 dB(A) 

Sem classificação 63dB(A) 53 dB(A) 

 

 

A legislação comunitária – Directiva 2002/49/CE, relativa à avaliação e gestão do ruído 

ambiente, define uma abordagem comum, com vista a evitar, prevenir ou reduzir, numa 

base prioritária, os efeitos prejudiciais da exposição ao ruído no ambiente, 

nomeadamente, situações de incomodidade, bem como fornecer a base para o 

desenvolvimento de medidas comunitárias de redução do ruído emitido pelas principais 

fontes. Neste âmbito a definição, a harmonização e planos de acção na elaboração de 

mapas estratégicos de ruído comuns são igualmente prioridades definidas na Directiva. 
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2.2. DEFINIÇÕES  

Nos pontos seguinte apresentam-se algumas definições importantes relativas aos mapas 

de ruído. 

 Mapa de Ruído – O descritor do ruído ambiente exterior expresso pelos indicadores 

Lden e Ln traçado em documento onde se representam as áreas e as isófonas por 

elas delimitadas às quais corresponde uma determinada classe de valores expressos 

em dB(A); 

 

 Períodos de Referência – “O intervalo de tempo a que se refere um indicador de 

ruído, de modo a abranger as actividades humanas típicas delimitado nos seguintes 

termos” :  

Diurno (07h00min. às 20h00min.) 

Período do Entardecer (20h00min. às 23h00min.)   

Nocturno (23h00min. às 07h00min.). 
 

 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 – “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; 

 

 Nível Sonoro Contínuo Equivalente, Ponderado A, Leq – de um Ruído 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. 

1)      L A
Teq

L t
T

( ) log
( )

=
⎡

⎣
⎢

⎤

⎦
⎥∫10 1 1010

10
0

 dt  

sendo: 

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

T o período de referência em que ocorre o ruído particular 
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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 actualizada 

correspondente, determinado durante uma série de períodos diurnos representativos 

de um ano”; 
 

 Indicador de ruído do entardecer (Le) ou (Levening) -“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 nocturno (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 nocturnos 

representativos de um ano”. 

 

 

 Indicador de ruído diurno-entardecer-nocturno (Lden) - “o indicador de ruído, 

expresso em dB(A), associado ao incómodo global, dado pela expressão: 

 

2) 
 
 
 Zonas Sensíveis - “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 café se 

outros estabelecimentos de restauração, papelarias e outros estabelecimentos de 

comércio tradicional, sem funcionamento no período nocturno; 
 

 Zonas Mistas -“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”. 
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3. ELABORAÇÃO DE MAPAS DE RUÍDO 

3.1. METODOLOGIA  

A elaboração de um mapa de ruído pode ser descrita pelas seguintes etapas:  

1. Introdução no modelo dos parâmetros relativos às características físicas da área 

analisada (topografia, localização dos obstáculos à propagação de ruído, respectivas 

cotas e cérceas, perfis transversal e longitudinal das infra-estruturas de transporte); 

2. Definição das características acústicas dos solos, edifícios e outros elementos 

construtivos (reflectores ou absorventes); 

3. Identificação e definição das fontes sonoras consideradas (potência sonora de cada 

fonte e espectro de emissão típico); 

4. Modelação matemática com geração dos mapas de ruído; 

5. Validação dos resultados por comparação entre os valores calculados pelo modelo e 

os níveis de ruído registados experimentalmente; 

6. Ajuste, se necessário, dos parâmetros de modelação, definidos atendendo-se para 

isso aos resultados da validação.  

7. Elaboração dos mapas de ruído finais que caracterizam a situação actual e prevista 

do ambiente sonoro. 

8. Apresentação em escala adequada ao rigor e ao objectivo do mapa de ruído. 

 

No caso concreto da elaboração do Mapa de Ruído do Plano de Pormenor de Cabeços 

da Bordeira podem referir-se as seguintes fases: 

• Importação dos parâmetros relativos à topografia para o Software CadnaA e criação 

do modelo digital do terreno (tridimensional); 

• Identificação e levantamento das principais fontes de ruído existentes no Plano em 

estudo – tráfego rodoviário. 

• Importação para o Software CadnaA das linhas que definem os eixos de via das 

rodovias , cércea dos edifícios a partir da cartografia fornecida pelo contratante;  
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• Recolha de dados de base relativos às fontes sonoras: tráfego rodoviário; 

• Análise e tratamento de dados relativamente às fontes sonoras, obstáculos, efeito do 

solo e padrões de ocupação do solo; 

• Cálculo dos níveis de ruído para a zona do Plano de Pormenor de Cabeços da 

Bordeira através do software CadnaA, com base nas Normas francesas NMPB96, XP 

S 31-133; 

• Validação dos resultados: medições acústicas em pontos seleccionados, efectuadas 

em conformidade com os procedimentos estabelecidos na Norma NP-1730; 

comparação entre os valores medidos e os valores calculados pelo software para os 

mesmos pontos;  

• Impressão dos Mapas de Ruído do Plano de Pormenor de Cabeços da Bordeira.  

 

3.2. NORMAS E PARÂMETROS CÁLCULO 

 

Na ausência de um método nacional para o cálculo de níveis de ruído de tráfego 

rodoviário, recorreu-se, neste estudo, ao método recomendado pela Directiva do 

Parlamento Europeu e do Conselho relativa à Avaliação e Gestão do Ruído Ambiente 

(2002/49/CE) de 25 de Junho. Aquela Directiva recomenda, no seu anexo II, que para o 

cálculo do ruído de tráfego rodoviário, deve ser utilizado o método NMPB-1996 (Norma 

XPS 31-133).  
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4. MAPA DE RUÍDO LOTEAMENTO DE CABEÇOS DA BORDEIRA 

4. 1. IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL EM ESTUDO 

A zona do Plano de Pormenor de Cabeços da Bordeira situa-se a cerca de 11 km do 

aglomerado de Aljezur e a cerca de 8 km do aglomerado da Bordeira confinando com a 

Estrada Nacional 268 no seu limite mais a Oeste, abrangendo uma área de cerca de 0.3 

km2.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 

PPNDT de Cabeços da Bordeira 
Aljezur 

Bordeira 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Fig. 4.1. – Enquadramento do Plano de Pormenor de Cabeços da Bordeira (fonte Google) 
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4. 2. MODELO DIGITAL DO TERRENO 

O cálculo de um mapa de ruido implica a construção de um modelo digital do terreno 

(MDT) sobre o qual assentarão todos os elementos necessários à simulação 

nomeadamente os edifícios e as fontes sonoras, neste caso particular o ruído proveniente 

de rodovias. 

Para a elaboração do MDT é necessária informação relativa à altimetria do terreno, 

nomeadamente curvas de nível e/ou pontos cotados. No que se refere à zona do Plano 

de Pormenor de Cabeços da Bordeira o MDT foi construido a partir das curvas de nível 

com uma equidistância de 1 metro.  

4. 3. EDIFÍCIOS 

A informação relativa ao edificado já existente, e da área envolvente ao plano foi 

adquirida através de trabalho de campo, com o levantamento do número de pisos, 

relativamente aos edifícios previstos para o loteamento essa informação foi retirada da 

informação fornecida pelo requerente, a altura dos edifícios permitiu a modelação dos 

edifícios em 3D. Para o cálculo foi ainda considerado um valor médio de absorção sonora 

para as fachadas dos edifícios.  

Na figura seguinte apresenta-se, como exemplo, um excerto do modelo tridimensional 

efectuado para o loteamento. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.3.1 – Vista 3D do Loteamento de Cabeços da Bordeira, Situação Prevista 
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4. 4. FONTES DE RUÍDO 

O presente estudo tem definido somente como fonte de ruído, as vias de tráfego, visto 

não terem sido identificados outros tipos de fontes com influência na área em estudo.  

As fontes de ruído foram modeladas de acordo com a sua geometria real de forma a 

reproduzir no modelo a realidade acústica. 

 
Na elaboração do mapa de ruído foram consideradas as fontes sonoras que influem no 

ambiente sonoro do plano em estudo, bem como as fontes sonoras que, embora 

localizadas fora do limite, têm também influência no seu ambiente sonoro, conforme 

recomendado no “Guide for Strategic Noise Mapping version 2”, de 13 de Janeiro de 

2006.  

 

4.4.1. Tráfego Rodoviário 

A avaliação dos fluxos de tráfego na área em estudo para a situação existente, permitiu 

definir quais as rodovias com maior contribuição para os níveis sonoros dentro do espaço 

do plano e assim aquelas que deveriam ser consideradas na modelação.  

 Assim a rodovia que mais contribui nos níveis sonoros na zona do loteamento é a EN 

268. 

A determinação do tráfego médio horário a considerar em cada uma destas vias, para os 

dois períodos em análise, teve como base contagens realizadas in situ, realizadas 

durante os períodos de medições, uma vez que o  estudo de tráfego de 2005 do EPE, 

Estradas de Portugal, não apresenta uma cobertura válida para EN268 neste troço, 

apenas existe dados para a EN-268 ao Km 30,5 antes da ligação à EN125 (Vila do 

Bispo), estes dados (contagens EPE) apenas foram usados para determinar a eventual 

sazonalidade da zona em estudo, os dados de tráfego obtidos e inseridos no modelo são 

os apresentados na tabela seguinte. 

TMH %Veículos Pesados 

Estrada Diurno Entardecer Nocturno Diurno Entardecer Nocturno 
Velocidade 

Km/hora 
EN-268 50 35 12 2 1 1 60 

Estrada N/C 3 2 1 1 0 0 50 
Quadro 4.4.1. – Valores de tráfego médio horário anual (TMH) considerados no cálculo da situação 

existente por periodo de referência 
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Relativamente ás vias previstas dentro do loteamento que foram consideradas para efeito 

de simulação foram as denominadas Rua 1,2, 3, 4, 5 e 6, tendo sido o tráfego que circula 

pelo empreendimento estimado com o tipo de ocupação do solo e índice de construção 

dentro do loteamento. 

Como já referido anteriormente os dados de tráfego das vias projectadas dentro do 

loteamento tiveram base no estudo de tráfego preliminar que assentaram nos seguintes 

pressupostos: 

 

O empreendimento a desenvolver prevê a construção de: 

•  35 Habitações (Tipologia T3); 

• 1 Polidesportivo; 

• 1 Hotel; 

• 1 Centro Hipíco 

 

Face a esta tipologia de construção, o tráfego criado pelo loteamento será constituído 

praticamente só por veículos ligeiros, admitindo-se que só pontualmente haverá 

veículos pesados, veículos esses associados aos estabelecimentos com uso 

comercial para abastecimento de mercadorias. 

 

• Assim, e admitindo uma taxa de 1.45 veículos/fogo, teremos de considerar 53 

veículos (praticamente todos ligeiros), isto para o caso da ocupação habitacional. 

Com base nesta informação chegou-se a um total de movimentos durante as 24 

horas (admitindo que todos os veículos entram e saiam uma vez no loteamento) 

de 106 movimentos (53× 2). 

 

• Poderá admitir-se que o tráfego gerado pelo Polidesportivo será de 100 veículos, 

num total de 200 movimentos/dia (1 Polidesportivo × 100 veículos × 2 

movimentos) 

 

• Poderá admitir-se que o tráfego gerado pelo Hotel  tendo em conta um 

capacidade de cerca de 100 camas, e com uma taxa de1.45 veículos/cama 

teremos de considerar 145  veículos o que se traduz num total de 290 

movimentos/dia (100 camas × 1.45 veículos × 2 movimentos), no entanto para 

salvaguardar eventuais atracções de tráfego derivadas a outro tipo de actividades 

do hotel acrescentou-se 10% de movimentos ao numero de movimentos total 

gerado pelo hotel chegando a um total de 319 movimentos/dia. 
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• O tráfego gerado pelo Centro Hipico teve em conta (admitindo) o numero de 

estacionamentos previstos (46), e assumindo que o capacidade do 

estacionamentos vais estar completa, teremos de considerar 46  veículos o que 

se traduz num total de 92 movimentos/dia (46 estacionamentos× 2 movimentos). 

 

• Considerou-se também que o tráfego no período nocturno seria de 10% do 

tráfego diurno. 

 

Com base nesta informação e processados os todos os dados chegou-se aos seguintes 

dados de entrada no modelo: 

 

 

TMH %Veículos Pesados 

Estrada Diurno Entardecer Nocturno Diurno Entardecer Nocturno 
Velocidade 

Km/hora 
Rua 1 35  26 14 2  1 1 50 
Rua 2 10  7 4 1  0 0 50 
Rua 3 10  7 4 1  0 0 50 
Rua 4 15  6 4 2  1 1 50 
Rua 5 4  2 1 1  1 0 50 
Rua 6 9 5 3 2 1 0 50 

 

Quadro 4.4.2. – Valores de tráfego médio horário (TMH) considerados no cálculo da situação prevista 

por período de referência 

 

Relativamente ao acréscimo de tráfego gerado nas vias contíguas, mais concretamente 

na EN-268, este foi repartido 50% para cada sentido da EN-268. 

 

TMH %Veículos Pesados 
Estrada Distribuição 

Tráfego Diurno Entardecer Nocturno Diurno Entardecer Nocturno 
Velocidade 

Km/h 

EN268 
Sentido Vila do 

Bispo 
50,00% 76 50 19 2 1 1 60 

EN268 
Sentido 

Alfambras 
50,00% 76 50 19 3 1 1 60 

 

Quadro 4.43. – Acréscimo de tráfego médio horário considerados no cálculo da situação prevista 
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De seguida na figura 4.3. apresenta-se esquematicamente as vias consideradas no plano 

de estudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rua 2 

Rua 3 

Rua 4 

Rua 5 

Rua 6 

Rua 1 

EN-268 

Fig. 4.4.1 – Vias do loteamento previstas e EN-268 
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4.5. VALIDAÇÃO DOS RESULTADOS 

Numa primeira fase foi criado um modelo da situação existente sem a implantação do 

loteamento mas com toda a informação em termos de altimetria e planimetria da zona em 

estudo para se poder validar o modelo que vai gerar os mapas de ruído finais. A 

validação dos resultados acústicos e das respectivas fontes foi efectuada com base na 

comparação entre os valores de LAeq medidos “in situ” resultantes das medições de longa 

duração, com os valores calculados pelo modelo para os mesmos pontos. 

 
 

 

4.5.1.1 Métodos e Equipamentos de Recolha de Dados 

 
As medições de ruído ambiente foram feitas de acordo com o descrito na Norma NP-

1730 de 1996 – "Descrição e medição do ruído ambiente". Para cada medição foi 

registado o parâmetro LAeq, de acordo com o estipulado no Regulamento Geral do Ruído, 

Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro 2007.  

 

Nas medições foram utilizadas um sonómetro integrador de classe de precisão 1 Marca 

Rion, modelo NA-271  

Foi utilizado um tripé para garantir a estabilidade da medição isolando o mais possível de 

vibrações que pudessem contaminar os valores medidos. O microfone foi protegido com 

um protector de vento de forma a minimizar o efeito do ruído aerodinâmico do vento. 

 

A malha de ponderação em frequência "A" foi utilizada tal como descrito na referida 

Norma sendo esta a ponderação que melhor reflecte o comportamento do ouvido 

humano. 

 

                                                           

1 Data da última Verificação Periódica: Fevereiro de 2006 pelo ISQ 
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Previamente ao início das medições, foi verificado o bom funcionamento do sonómetro, 

bem como os respectivos parâmetros de configuração. 

 

No início e no final da série de medições foi verificada a calibração do sonómetro, 

efectuando, se justificável, um ajuste de sensibilidade por meio do potenciómetro de 

ajuste. O valor obtido no final do conjunto de medições não pode diferir do inicial mais do 

que 0,5 dB(A). Quando esta diferença é excedida, o conjunto de medições não é 

considerado válido. 

 

Todas as medições de longa duração foram realizadas com o sonómetro montado num 

tripé, com o microfone a uma altura aproximada de 4 m e a mais de 3,00 m de qualquer 

obstáculo. As validações de longa duração foram realizadas com o recurso a 

amostragens em diferentes dias, num  total de 48 horas amostragem. 

 

 

A localização dos pontos das medições são apresentadas na seguinte figura 4.5 

  

 

P1 

P2 
 

 

 

 

 

Fig. 4.5.1 – Localização Pontos de Medição 
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4.5.1.2 Resultados  

No quadro seguinte apresenta-se os valores de LAeq registados nos diferentes pontos de 

medição, nos três períodos de referência.  

Quadro 4.5.1 – Valores de LAeq registados nos diferentes pontos de medição  

Laeq [dB(A)] Coordenadas (m) Ponto 
Diurno* Entardecer* Nocturno* Lden**

Altura 
Microfone X Y Z 

P1 39,3 33,9 30,1 39,5 4,0 137878 27813 122 
P2 44,9 38,9 26,3 43,3 4,0 138190 27899 107 

 
Nota: *Média energética das medições efectuadas nestes períodos) 

                           *Indicador Global calculado aplicando a formula 2) do presente relatório 
 
4.5.2. Validação 
 

Como referido anteriormente a validação dos resultados foi efectuada por comparação 

entre os resultados das medições acústicas e os valores calculados pelo modelo para os 

mesmos pontos. 

Apresenta-se em seguida a tabela com valores calculados pelo modelo para os 

receptores. 

Laeq [dB(A)] Coordenadas (m) Ponto 
Diurno Entardecer Nocturno Lden 

Altura 
Receptor X Y Z 

P1 37,5 34,5 29,4 38,5 4,0 137878 27813 122 
P2 43,9 40,3 25,9 42,5 4,0 138190 27899 107 

Quadro 4.5.2 - Valores calculados pela simulação do modelo para os pontos de validação 

 

Apresenta-se em seguida os quadros comparativos entre os valores calculados pelo 

modelo e os valores obtidos através das medições acústicas. 

 

Quadro 4.5.3. - Comparação entre valores medidos e calculados para o Indicador Ln 

Ponto 
LAeq calculado 

(dBA) 
LAeq medido 

(dBA) 
Δ 

(dBA) 

P1 29,4 30,1 0,7 

P2 25,9 26,3 0,4 
Δ=( LAeq medido- LAeq calculado) em Módulo 
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Quadro 4.5.4 - Comparação entre valores medidos e calculados para o Indicador Lden 

 

Ponto 
LAeq calculado 

(dBA) 
LAeq medido 

(dBA) 
Δ 

[dB(A)] 

1 38,5 39,5 1,0 

2 42,5 43,3 0,8 
Δ=( LAeq medido- LAeq calculado) em Módulo 

 
 

 

A análise dos quadros permite concluir que a diferença entre os valores calculados e os 

valores medidos é sempre inferior  a 2 dB(A), no que se refere aos pontos de validação 

do modelo  nos dois períodos de referência.  

 

Tendo em conta o valor do diferencial, considera-se os resultados apresentados pelo 

modelo para a elaboração dos mapas de ruído finais como validados. 
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5. RESULTADOS 

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, tendo também em 

consideração os trajectos de propagação e as atenuações, de acordo com o estipulado 

com os métodos referidos no Cap.3.2. 

Os resultados do cálculo são apresentados em forma de “zonas de ruído”, cada uma 

delas correspondente a um intervalo de valores de LAeq, de 5 dB(A). A cada um destes 

intervalos está associada uma cor definida no seguinte quadro. 

Quadro 5.1 – Relação de cores para as classes de níveis sonoros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

O resultado do cálculo, são os Mapas de Ruído do Plano de Pormenor de Cabeços da 

Bordeira, que podem ser visualizados no Anexo I e II, para os dois indicadores em 

análise, Ln e Lden. 

Todos os mapas apresentados foram gerados a partir de uma malha regular de pontos 

receptores com uma equidistância de 5m*5m, e a uma altura de 4 m do solo, sendo 

utilizado um valor de 2 reflexões para cada raio sonoro com um cumprimento máximo 

2000m. 
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5.1.Análise de resultados 

5.1.1 Situação Existente 

A via mais influente no plano em termos de emissão sonora, corresponde á EN-268 que 

tem influência na sua imediata envolvência. Os níveis sonoros dentro da área em estudo 

cumprem na sua generalidade os critérios de zona sensível.  

 

5.1.2 Situação Prevista 

A simulação da situação prevista teve em consideração as alterações propostas na 

geometria do local (edificado, vias) e a consequente geração/atracção de tráfego para a 

zona envolvente. 

Os resultados obtidos indicam que as vias projectadas para o interior do loteamento não 

apresentam influência significativa no ambiente sonoro do plano continuando-se a 

cumprir os critérios de zona sensível na generalidade da área em estudo. Em relação ás 

vias confinantes com a zona em estudo, mais concretamente a EN-268, não se configura 

um acréscimo muito significativo no tráfego, mantendo-se com níveis de tráfego bastante 

reduzidos para um estrada nacional. 

Em conclusão podemos afirmar que a introdução deste loteamento na sua generalidade, 

não acrescenta significativamente os níveis sonoros da zona em estudo bem como nas 

áreas envolventes, não sendo um elemento perturbador na sua envolvência.  
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ANEXO I  

 

  Mapas de Ruído Situação Existente 
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ANEXO I I 

 

Mapas de Ruído Situação Prevista 
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