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CLIMA E ADAPTAÇÃO ÀS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS 

Em 1992, com a Conferência do Rio, sinalizou-se o arranque para duas décadas focadas nas alterações climáticas, com uma 

acção orientada em políticas para a mitigação e adaptação climática, tal como ficou reforçado com a Cimeira Rio+20, no ano de 

2012. Quanto à projecção da evolução do clima global até final do seculo XXI elaboradas pelo IPCC, destacam-se as previsões 

relativas à evolução da temperatura, da precipitação e do nível médio do mar.  

No que concerne à temperatura média global, o IPCC (2014) prevê que até 2100 se verifique um aumento que pode variar entre 

0,3ºC e 1,7ºC no cenário mais optimista (RCP2.6) e entre 2,6ºC e 4,8ºC no cenário mais pessimista (RCP8.5). Portanto, projecta-

se que durante o século XXI, à escala global a temperatura média da superfície terrestre continue a aumentar; as ondas de calor 

ocorram de forma mais frequente e prolongada; os eventos de precipitação extrema sejam mais intensos e frequentes; os 

oceanos continuarão a aquecer e acidificar, enquanto o seu nível médio aumenta.  

Em Portugal, as projecções elaboradas pelo SIAMII1 apontam que venham a verificar-se aumentos substanciais de temperatura 

e alterações significativas ao nível da precipitação até ao fim do século XXI (SANTOS e MIRANDA, 2006), portanto, serão estes 

dois factores, temperatura e precipitação, que serão analisados à escala de Portugal e do Município de Gaia. 

Consciente que as alterações climáticas são um problema global, Portugal introduziu no seu quadro legislativo uma resposta 

política e institucional reflectida nas propostas relativas ao Quadro Estratégico para a Política Climática (QEPiC) que inclui, nas 

vertentes de mitigação e adaptação às alterações climáticas, os principais instrumentos de política nacional, dos quais se 

destacam o Programa Nacional para as Alterações Climáticas 2020/2030 (PNAC 2020/2030) e a Estratégia Nacional de 

Adaptação às Alterações Climáticas (ENAAC 2020). 

 

O município de Vila Nova de Gaia, internaliza as directivas nacionais através da elaboração da Estratégia Municipal de Adaptação 

às Alterações Climáticas (EMAAC) e do estudo do clima local, traduzido na planta de zonamento climático do concelho, por sua 

vez sub-zonado em diferentes áreas piloto onde a Área da Avenida da Republica está trabalhada a nível do conforto climático. 

Via plano de urbanização, pretende-se internalizar as classes de conforto climático e materializar as opções de adaptação 

definidas na EMAAC, através da adopção de opções urbanísticas e medidas regulamentares que visam mitigar os efeitos das 

alterações climáticas e adaptar o território a eventos climáticos extremos. 
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Caracterização do clima local 

Vila Nova de Gaia tem um clima temperado do subtipo mediterrânico com uma forte influência atlântica traduzindo-se em 

invernos moderadamente frescos nas áreas mais próximas do mar e frios ou 

muito frios nas áreas mais abrigadas do interior e nos lugares com altitudes 

mais elevadas. 

O verão moderado e um inverno temperado e livre de geadas no litoral, 

sendo mais frio e sujeito a geadas para o interior. Este apresenta 

temperaturas médias compreendidas entre os 9,3°C e os 19,8°C, atingindo-se 

estes valores em janeiro e julho, respetivamente. 

No que respeita à precipitação, a média anual oscila entre o valor máximo 

mensal de 178 mm e o valor mínimo de 53 mm, sendo os meses de inverno 

os mais abundantes. A precipitação apresenta valores médios superiores a 

1.200 mm por ano, o que se enquadra nos valores médios observados na 

região  

de Entre Douro e Minho. A humidade relativa é na maioria dos dias muito 

elevada (> 70%), e, são frequentes os nevoeiros de advecção junto ao litoral e 

os de radiação nas áreas morfologicamente mais movimentadas localizadas 

no interior do concelho. 

Os ventos no verão são frequentemente de NW e no inverno de E, com uma velocidade media anual ronda os 20-25 km/h (5,5–

6,9 m/s).   

 

Desconforto climático de acordo com o sexo e faixas etárias 

De acordo com o índice de conforto térmico Physiological Equivalent 

Temperature (PET) em Vila Nova de Gaia experienciam-se ao longo de 

todo ano condições de conforto térmico bastante variadas, que podem ser 

consideravelmente hostis tanto devido ao frio como devido ao calor. Entre 

2002 e 2016 apenas 14% dos dias foram confortáveis com uma significativa 

presença de dias frescos e frios (39%) e 16% dos dias foram francamente 

hostis do ponto de vista do conforto climático, quer por serem muito ou 

extremamente frios (4%), quer por serem muito ou extremamente 

quentes (12%).  

            Classes de conforto da PET entre 2002 e 201 

 

É de assinalar que as condições de conforto podem ser diferenciadas de acordo com o género e as características individuais das 

pessoas. Podemos assim concluir que em Vila Nova de Gaia ao longo do último século ocorreram múltiplos contextos térmicos 

desconfortáveis e eventualmente prejudiciais para a saúde da sua população. E apesar da tendência de diminuição de episódios 

de frio extremo, tal não significa que o frio extremo tenha deixado de ser um risco para a saúde em Vila Nova de Gaia. 
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 Frequência da ocorrência (%) para cada classe de PET para mulheres e homens com diferentes idades e características, 2016 

 

 

Variações de temperatura 

As diferenças de temperatura (ºC ) entre 2002 e 2016 podem 

visualizar-se na utilizando duas imagens térmicas de dias de junho 

com situações sinópticas idênticas. Destaca-se a individualização, 

na parte leste do município, de uma mancha consistente e 

contínua de áreas que registaram um aumento da temperatura 

de superfície, sendo clara a relação com as alterações no uso e 

ocupação do solo aí ocorridas, designadamente com a expansão 

da mancha urbanizada, das áreas industriais e da rede rodoviária. 

 

 

 

 

Variação de temperatura  Junho (2002 e 2016).  

Fonte: Silva (2018) (adaptado) 

 
Interpretado a partir de edições itinerantes  

A partir de um percurso de medições itinerantes composto por 86 pontos, obtiveram-se retractos dos mosaicos térmicos no 

centro de Vila Nova de Gaia, em diferentes dias do ano, que evidenciam a flutuação de ondas de calor em zonas muito 

diferentes na área do plano de urbanização em estudo. 
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Interpretado a partir de corredores de ventilação 

Os dados da estação climatológica de Porto-Pedras Rubras, indicam que os rumos predominantes do vento registados têm sido 

de NW e N na época mais quente do ano e de NW, NE e SE na época mais fria do ano e têm soprado com uma velocidade média 

anual entre 20km/h e 25Km/h. Esta informação é insuficiente para estimar os corredores de ventilação dentro do espaço 

urbano, pelo que se optou por fazer uma estimativa do comportamento do vento à escala do município. Para tal, combinou-se o 

rumo predominante do vento determinado pela situação sinóptica, com algumas das características específicas do território 

(altitude, declives, distância ao mar, distância ao rio Douro, densidade do edificado) que podem promover a travagem ou a 

aceleração dos fluxos de ar que afectam o município. Os resultados obtidos para as épocas mais quente e mais fria do ano  

mostram que a mancha construída do centro da cidade é, com algumas raras excepções, uma área de fraca circulação do vento. 

O resto do território municipal é pulverizado por inúmeras manchas de forte ventilação. 

Refira-se que estas áreas de baixa ventilação concorrem para a uma intensidade e longevidade de possíveis anomalias térmicas 

e de contaminação da atmosfera, já que a circulação do ar está aí muito dificultada. 

 

 
 

 Corredores de ventilação época quente do ano (março a agosto) Corredores de ventilação época fria do ano (setembro a fevereiro) 

 

Zonamento climático 

A aplicação do protocolo da plataforma WUDAPT6 permitiu identificar as diferentes zonas de clima local em Vila Nova de Gaia. 

Como em que a cada uma destas zonas de clima local corresponde um padrão térmico específico, podemos obter a distribuição 

espacial das anomalias térmicas prováveis. Assinalam-se três principais tendências na distribuição das anomalias térmicas 

prováveis no município de Vila Nova de Gaia: i) prevalência de classes com anomalias térmicas positivas no núcleo central de 

Gaia e nas zonas industriais e de armazenagem; ii) marcada dicotomia E-W, prevalecendo a oeste classes com anomalias 

térmicas negativas; iii) e grande dispersão das diferentes classes por todo o município, sintoma da inerente complexidade dos 

padrões térmicos, tal como se evidencia na planta abaixo. 
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Mosaicos térmicos - Protocolo Wudapt 

 

 

O município de Vila Nova de Gaia comporta um complexo puzzle de contextos climáticos induzidos por uma diferenciação 

térmica, higrométrica e anemométrica intra-urbana, que se reflectirá em condições de conforto climático também elas muito 

diversas. Tal decorre da variabilidade de condições geográficas naturais (altitude, distância ao mar, distância ao rio, exposição 

solar, declive, (…) e das condições de ocupação e uso do solo. O conhecimento da distribuição das zonas de clima local e 

também de todo o conhecimento acumulado sobre a as ilhas de calor e de frescura e os canais prováveis de travagem e 

aceleração do vento, permitiu-nos diferenciar quatro principais classes conforto climático, representadas e descritas na Carta de 

Conforto Climático para Vila Nova de Gaia. 
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Carta de Conforto Climático de Vila Nova de Gaia 

ÁREA SOBREAQUECIDA 
Áreas com predominância de 
fluxos 
de calor antrópico e de 
ocupações do solo com 
grande potencial de 
produção, armazenamento e 
libertação de calor 
 

ÁREA FRIA E HÚMIDA 
Área com fraca exposição 
solar e com forte influência 
de massas de 
ar húmido 
 

ÁREA CONFORTÁVEL 
Áreas associadas a ocupações 
e usos do solo com pouca 
interferência no balanço 
energético e com um 
considerável 
efeito da ação moderadora 
do oceano 
 

ÁREA MISTA 
Áreas marcadas por um 
padrão de ocupação e uso do 
solo disperso e complexo, e 
cujo perfil climático deve ser 
estudado a escala mais 
pormenorizada 
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Eventos climáticos extremos 

De acordo com os dados do projecto DISASTER , entre 1865 e 2010, no 

concelho de Vila Nova de Gaia, registaram-se 57 ocorrências de 

cheias/inundações as quais foram responsáveis por um total de 4 mortos, 

123 evacuados e 2.930 desalojados, sendo que o concelho totaliza 3,5% 

do conjunto de cheias/inundações com efeitos danosos registadas em 

Portugal Continental, situando-se no 4.º lugar do ranking nacional.  

 

 

Localização de ocorrências DISASTER de cheias/inundações (1865/2010) 

Inventariando os eventos climáticos que afectaram o território nos últimos 11 anos, (dados provenientes da Protecção Civil) 

verifica-se que Gaia foi afectada por 176 incidentes relacionados com eventos climáticos adversos, que incluem fenómenos de 

ondulação forte, precipitação excessiva (cheias e inundações), subida do nível do mar e temperaturas elevadas/ondas de calor. 

Os impactos e respectivas consequências que advieram destes eventos caracterizam-se por cheias, danos em edifícios, danos 

para as infra-estruturas (viárias, ferroviárias, telecomunicaçõe), deslizamento de vertentes erosão costeira/dunas danificadas, 

incêndios e inundações  

 

Precipitação intensa 

Em termos de projecções futuras, os padrões de precipitação no clima futuro 

apresentam um grau de incerteza superior ao das variáveis térmicas do clima. Apesar 

da incerteza, perspectiva-se uma evolução dos padrões de precipitação no sentido de 

haver uma redução da duração da estação chuvosa e uma intensificação da 

precipitação nesse período em contraste com a redução da precipitação na primavera, 

verão e outono. Esta dinâmica vai determinar a ocorrência de um maior número de 

episódios de cheias e inundações durante o inverno (ANPC, 2014).  

 

Inundações (2013 e 2017) 

 

Ondas de Calor 

Os eventos de temperaturas elevadas/ondas de calor, de acordo com o levantamento 

do perfil dos impactos climáticos locais PIC-L, tiveram como principais impactos, 

incêndios que consumiram extensas áreas florestais. De destacar, também, o mês de 

outubro de 2017 como o mês mais quente dos últimos 87 anos (desde 1931), com o 

valor médio da temperatura média do ar de 19.57°C, 3.36°C acima do valor normal, 

conforme se pode ver em imagem abaixo.  

 

Incêndios urbanos (2013 a 2017) 
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EMAAC - Opções estratégicas de adaptação 

Considerando os eventos climáticos extremos a Estratégia Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas (EAMAAC), 

actualmente em curso no município, elencou um conjunto de opções  

 

EMAAC - Opções de Adaptação  

ID Opções de adaptação Escala Previsão de 
Implementação 

Liderança Esforço Previsão de 
Monitorização 

1 PLANO PARA O USO 
EFICIENTE DA ÁGUA 

Nível 2 
Escala de âmbito 

imaterial, que 
pode 

compreender 
estudos de 

suporte a planos 
de ação, de 

concretização 
mais complexa. 

Início - 2 anos. 
Implementação 
completa - 1 a 2 

gerações. 

Águas de Gaia EM 
SA 

TRANSVERSAL 
Grande + 

Médio 

Semestral. 
Monitorizar os consumos 

em faturas da água de 
acordo com tipo de edifícios 
e época do ano; Perdas de 
água (não faturada) (IDA); 

Colocar informação e 
campanhas de sensibilização 

nas faturas da água. 

2 REVISÃO DO PLANO 
MUNICIPAL DE 

EMERGÊNCIA DE 
PROTEÇÃO CIVIL 

Nível 1 
Escala de âmbito 

estratégico, 
visão de longo 

prazo. 

1 ano. Presidente; 
Bombeiros 

Sapadores e 
Proteção Civil; 

Polícia Municipal; 
outras entidades. 

(G) Grande; Quinquenal. 

3 CONSTITUIÇÃO DE 
UMA CENTRAL ÚNICA 

NO CENTRO 
MUNICIPAL DE 

PROTEÇÃO CIVIL 

Nível 1 
Escala de âmbito 

estratégico, 
visão de longo 

prazo. 

1 ano. Presidente; 
Bombeiros 

Sapadores e 
Proteção Civil; 

Polícia Municipal; 
outras entidades. 

(M) Médio; Anual. 

4 ELABORAÇÃO DE UMA 
CARTA DE CONFORTO 

BIOCLIMÁTICO 
(SUSCEPTIBILIDADE ÀS 

ALTERAÇÕES 
CLIMÁTICAS) 

Nível 2 
Escala de âmbito 

imaterial, que 
pode 

compreender 
estudos de 

suporte a planos 
de ação, de 

concretização 
mais complexa. 

Já em 
implementação. 

1 ano. 

Direção Municipal 
de Urbanismo e 

Ambiente; 
GAIURB (Divisão 

de Planeamento e 
Reabilitação 

Urbana). 

(M) Médio; Bianual. 

5 REVISÃO DO PLANO 
DIRETOR MUNICIPAL 

Nível 1 
Escala de âmbito 

estratégico, 
visão de longo 

prazo. 

2 anos. Presidente; Vice-
Presidente. 

(G) Grande; Anual. 
Indicadores previstos no 

REOT 1.0 e Indicadores da 
Declaração Ambiental (IDA), 
provenientes do Relatório 

Ambiental do PDM em vigor. 

6 POLÍTICA DE SOLOS Nível 1 
Escala de âmbito 

estratégico, 
visão de longo 

prazo. 

Início - 2 anos. 
Implementação 
completa - 1 a 2 

gerações. 

Direção Municipal 
de Administração 

e Finanças 
(Divisão de 

Património e 
Expropriações);  

Direção Municipal 

TRANSVERSAL 
Grande + 

Médio 

Anual. 
Monitorizar: áreas cedidas 

de loteamentos, áreas 
expropriadas / a expropriar, 
áreas etc - m

2
 quantificados 

por setores (zonas verdes, 
equipamentos, vias, etc). 
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de Urbanismo e 
Ambiente. 

Implementação anual. 
Monitorizar 

quadrimestralmente. 
Criação de bolsa de terras - 

aperfeiçoar cadastro 
municipal e mapeamento de 

futuras perequações. 

7 CRIAÇÃO DE UMA 
AGENDA MUNICIPAL 
PARA A ECONOMIA 

CIRCULAR 

Nível 1 
Escala de âmbito 

estratégico, 
visão de longo 

prazo. 

Início - 2 anos. 
Implementação 
completa - 1 a 2 

gerações. 

Presidente; todas 
as Direções e 

Empresas 
Municipais. 

TRANSVERSAL 
Grande + 

Médio 

Anual. 
Monitorizar o número de 

empresas aderentes à 
Economia Circular. 

8 PROGRAMA DE 
RECUPERAÇÃO E 

REQUALIFICAÇÃO DAS 
LINHAS DE ÁGUA DO 

CONCELHO 

Nível 2 
Escala de âmbito 

imaterial, que 
pode 

compreender 
estudos de 

suporte a planos 
de ação, de 

concretização 
mais complexa. 

Já em 
implementação. 
Implementação 
completa - 1 a 2 

gerações. 

Agência 
Portuguesa do 

Ambiente; 
Direção Municipal 

de Urbanismo e 
Ambiente; Águas 
de Gaia EM SA; 

outras entidades. 

(G) Grande; Anual. 
Monitorizar kms de linhas 

de água requalificadas (IDA) 

9 IMPLEMENTAR UM 
PLANO MUNICIPAL 

INTEGRADO DE 
MOBILIDADE 

Nível 1 
Escala de âmbito 

estratégico, 
visão de longo 

prazo. 

Já em 
implementação. 
Implementação 
completa - 1 a 2 

gerações. 

Direção Municipal 
de Urbanismo e 

Ambiente; 
Direção Municipal 
de Infraestruturas 

e Espaços 
Públicos. 

(G) Grande; Anual. 
Monitorizar: Corredores de 

elevada procura de 
transporte implementados 
(PAMUS); nº de residentes 
por modo de transporte; 

corredores qualificados para 
autocarros (IDA); Evolução 

da implementação de 
estacionamento tarifado 
(REOT 1.0); distribuição 

espacial e nº de 
carregadores de veículos 
elétricos, por tipologia. 

10 REFORÇAR O 
PROGRAMA DA REDE 

MUNICIPAL DE 
HORTAS URBANAS 

Nível 2 
Escala de âmbito 

imaterial, que 
pode 

compreender 
estudos de 

suporte a planos 
de ação, de 

concretização 
mais complexa. 

Já em 
implementação. 
Implementação 
em continuum. 

Direção Municipal 
de Urbanismo e 

Ambiente. 

(M) Médio; Anual. 
Relacionar com Política de 

Solos; Estabelecer a relação 
entre oferta e procura, para 

avaliar a necessidade de 
expansão do programa. 

11 INSTITUIR ESPAÇOS DE 
ARREFECIMENTO NA 

URBE 
(CRIAÇÃO DE 

INFRAESTRUTURAS 
PARA ATIVIDADES AO 

AR LIVRE) 

Nível 2 
Escala de âmbito 

imaterial, que 
pode 

compreender 
estudos de 

suporte a planos 
de ação, de 

concretização 
mais complexa. 

Início - 2 anos. 
Implementação 
completa - 1 a 2 

gerações. 

Direção Municipal 
de Urbanismo e 

Ambiente; 
Direção Municipal 
de Infraestruturas 

e Espaços 
Públicos. 

(M) Médio; Anual. 
Monitorizar: população 

servida por espaço público 
(espaço verde ou praça) 

(IDA); evolução dos espaços 
públicos existentes (espaços 

verdes ou praças). 

12 ALARGAMENTO DA 
REDE DE CORREDORES 
VERDES / ECOLÓGICOS 

Nível 1 
Escala de âmbito 

estratégico, 
visão de longo 

Já em 
implementação. 
Implementação 
completa - 1 a 2 

Águas de Gaia EM 
SA; 

Direção Municipal 
de Urbanismo e 

(G) Grande; Anual. 
Monitorizar kms de 

corredores verdes criados. 



Relatório do Projeto de Plano de Urbanização da Avenida da República 
 

prazo. gerações. Ambiente; 
Direção Municipal 
de Infraestruturas 

e Espaços 
Públicos. 

13 PROGRAMA DE 
CONTROLE DE PRAGAS 
E ESPÉCIES INVASORAS 

Nível 2 
Escala de âmbito 

imaterial, que 
pode 

compreender 
estudos de 

suporte a planos 
de ação, de 

concretização 
mais complexa. 

Já em 
implementação. 
Implementação 
em continuum. 

Direção Municipal 
de Urbanismo e 

Ambiente; 
Águas de Gaia EM 

SA. 

(M) Médio; Anual. 
Colaboração com a Direção 

Regional de Agricultura e 
Pescas. 

14 PROGRAMA 
PREVENTIVO DE 

LIMPEZA DA REDE DE 
ÁGUAS PLUVIAIS 

PÚBLICAS E 
PARTICULARES 

Nível 3 
Escala de âmbito 
operacional, de 
concretização 

pouco 
complexa. 

Já em 
implementação. 
Implementação 
em continuum. 

Direção Municipal 
de Infraestruturas 

e Espaços 
Públicos; 
Serviços 

Municipais de 
Proteção Civil; 

Águas de Gaia EM 
SA. 

(P) Pequeno; Anual. 
Monitorizar o n.º de 

inundações e alagamentos, 
públicos e particulares. 

15 PROGRAMA DE 
PROTEÇÃO DA ORLA 

COSTEIRA 

Nível 2 
Escala de âmbito 

imaterial, que 
pode 

compreender 
estudos de 

suporte a planos 
de ação, de 

concretização 
mais complexa. 

Já em 
implementação. 
Implementação 
em continuum. 

Direção Municipal 
de Infraestruturas 

e Espaços 
Públicos; 

Direção Municipal 
de Urbanismo e 

Ambiente; 
Águas de Gaia EM. 

(G) Grande; Anual. 
Monitorizar: recuo / 

dinâmica da linha de costa, 
quantidade e variedade de 
flora, ocupação dos apoios 
de praia, lixos e ecopontos 

nas praias. 

16 PLANO DE 
MONITORIZAÇÃO 
SOCIAL (CLASSES 

DESFAVORECIDAS) 

Nível 2 
Escala de âmbito 

imaterial, que 
pode 

compreender 
estudos de 

suporte a planos 
de ação, de 

concretização 
mais complexa. 

1 ano. Departamento de 
Ação Social e 

Atividades 
Económicas. 

(M) Médio; Semestral. 
Monitorizar o plano de 

contingência para munícipes 
afetados por eventos 

climáticos extremos (n.º de 
camas ou alojamento 

necessário, quantidade de 
mantimentos necessária, 

quantidade e modificações 
necessárias no transportes. 

17 PLANO DE 
CONTINGÊNCIA SOBRE 

A AÇÃO DO VENTO 
FORTE 

Nível 2 
Escala de âmbito 

imaterial, que 
pode 

compreender 
estudos de 

suporte a planos 
de ação, de 

concretização 
mais complexa. 

2 anos. GAIURB; 
Direção Municipal 

de Urbanismo e 
Ambiente; 

Departamento de 
Obras e 

Empreitadas. 

(M) Médio; Semestral. 
Monitorizar: o tipo de 

suporte e a resistência de 
painéis publicitários, árvores 
de grande porte, vertentes e 

muros. 
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18 PLANO MUNICIPAL DE 
GESTÃO DE BACIAS DE 

RETENÇÃO HIDRÍCA 

Nível 2 
Escala de âmbito 

imaterial, que 
pode 

compreender 
estudos de 

suporte a planos 
de ação, de 

concretização 
mais complexa. 

Já em 
implementação. 
Implementação 
em continuum. 

Direção Municipal 
de Infraestruturas 

e Espaços 
Públicos; 

Direção Municipal 
de Urbanismo e 

Ambiente; 
Águas de Gaia EM 

SA. 

(G) Grande; Anual. 
Monitorizar áreas de 

implementação e número 
de ocorrências. 

19 MANUAL MUNICIPAL 
DE BOAS PRÁTICAS 

Nível 2 
Escala de âmbito 

imaterial, que 
pode 

compreender 
estudos de 

suporte a planos 
de ação, de 

concretização 
mais complexa. 

2 anos. Presidente; todas 
as Direções e 

Empresas 
Municipais. 

(M) Médio; Anual. 
Edição anual. Planear os 
aditamentos / alterações 

quadrimestralmente. 

20 REFORÇO DOS 
PONTOS DE ÁGUA 
PARA CONSUMO 

HUMANO PÚBLICO EM 
ZONAS DE GRANDE 

DENSIDADE 
POPULACIONAL, DE 
LAZER E TURISMO 

Nível 3 
Escala de âmbito 
operacional, de 
concretização 

pouco 
complexa. 

1 ano. 
Implementação 
em continuum. 

Direção Municipal 
de Infraestruturas 

e Espaços 
Públicos; 

Direção Municipal 
de Urbanismo e 

Ambiente; 
Águas de Gaia EM 

SA. 

(P) Pequeno; Semestral. 
Monitorizar os consumos de 

água de acordo o local e 
época do ano. 

Monitorizar idas ao SNS por 
desidratação / insolação. 

21 REFORÇAR A 
RESISTÊNCIA E A 
RESILIÊNCIA DA 
FLORESTA AOS 

INCÊNDIOS 
FLORESTAIS 

Nível 2 
Escala de âmbito 

imaterial, que 
pode 

compreender 
estudos de 

suporte a planos 
de ação, de 

concretização 
mais complexa. 

Já em 
implementação 

(1 projeto de 
particulares). 

1 a 2 gerações. 

Direção Municipal 
de Urbanismo e 

Ambiente; 
ICNF. 

(G) Grande; Anual. 
Monitorizar: a adaptação 

das novas espécies 
plantadas; faixas e 

servidões. 

22 PLANO DE PROMOÇÃO 
SUSTENTÁVEL DO 

TURISMO 

Nível 1 
Escala de âmbito 

estratégico, 
visão de longo 

prazo. 

1 ano. 
Implementação 
em continuum. 

Presidente; todas 
as Direções e 

Empresas 
Municipais. 

(G) Grande; Anual. 
Monitorizar: n.º de camas vs 

n.º de habitantes em cada 
zona turística, manutenção 

de comércio de proximidade 
a preços acessíveis, vias 
rodoviárias, pedonais, 

estacionamento e 
transportes públicos. 

23 INSERÇÃO DE NOVOS 
CIRCUITOS / 

PRODUTOS DE 
PRODUÇÃO PRIMÁRIA 

Nível 2 
Escala de âmbito 

imaterial, que 
pode 

compreender 
estudos de 

suporte a planos 
de ação, de 

concretização 
mais complexa. 

1 ano. 
Implementação 
em continuum. 

Departamento de 
Ação Social e 

Atividades 
Económicas. 

(P) Pequeno; Anual. 
Monitorizar: novos 

agricultores, pedidos novos 
de exploração. 
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24 PROGRAMA 
MUNICIPAL DE 

APROVEITAMENTO 
DAS ENERGIAS 
RENOVÁVEIS  

Nível 2 
Escala de âmbito 

imaterial, que 
pode 

compreender 
estudos de 

suporte a planos 
de ação, de 

concretização 
mais complexa. 

2 anos. 
Implementação 
em continuum. 

Presidente; todas 
as Direções 
Municipais. 

(M) Médio; Anual. 
Monitorizar: quantidade de 

coletores solares, 
fotovoltaicos, eólicas, 

marés, públicos ou 
particulares. 

 

 

Relação clima e forma urbanas - Soluções a adoptar 

A adaptação climática é um processo moroso e complexo. Normalmente só é desencadeado quando há o reconhecimento 

explícito de que dela podem resultar benefícios individuais substantivos (adaptação preventiva ou proactiva), ou uma 

diminuição considerável de perdas e danos (adaptação curativa ou reactiva). 

Por isso, é indispensável reconhecer as vulnerabilidades ambientais, sociais e económicas existentes, procurando, na medida do 

possível, compreender a multiplicidade de expectativas de qualidade de vida, bem-estar e saúde existentes (que aqui não serão 

analisados). Torna-se também necessário comprometer todos os atores locais através de uma abordagem pedagógica para a 

necessidade de adopção de medidas de adaptação, tanto reactivas como proactivas que façam face ao novo paradigma de 

qualidade de vida e bem-estar com o convívio para a irregularidade climática. Torna-se urgente alterar o paradigma vigente no 

actual sistema de planeamento, construindo um modelo mais resiliente ao desconforto bioclimático e que promova a 

inteligência bioclimático que identifique realidades ambientais, sociais e económicas de maior privação, ou seja, aquelas onde as 

injustiças ambientais, sociais e económicas são mais graves. Por isso propõem-se algumas medidas de adaptação passiveis de 

internalizar a curto, médio ou longo prazo, promovam uma melhor harmonização entre as formas e as funções num território 

que se espera mais resiliente ao desconforto bioclimático.  

 

Acções de Planeamento 

Curto prazo Médio prazo Longo prazo 
intervenções nos edifícios e nos 
revestimentos do pavimento; 
reorientação do tráfego 
automóvel; etc. 

Reabilitação e criação de novas 
regras para o volume, o tipo 
e a função do edificado 

Inclusão do Clima nos 
programas, politicas e planos 
de Ordenamento do Território 
nacional, regional e local. 

 

Relações entre as variáveis climáticas a formam e a função urbana 

Região Área urbana Edifício 

Impactes no planeamento 
regional? 

Impactes no planeamento urbano Impactes do desenho e da função dos 
edifícios? 

Localização geográfica 
Sítio e posição geográfica 
Funções, localização e usos do 
solo 
Identificação dos riscos naturais 

Formas e funções urbanas 
Densidades de espaços (im)permeáveis 
Radiação solar e sombreamento do 
edificado 
Espaços abertos 
Canais de escoamento de vento 

Impactes do desenho e da função dos 
edifícios 

 

Operacionalização 

Cartografia dos elementos  Cartografia do suporte Cartografia das formas e Cartografia da suade e da 
qualidade de vida 
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biofísico  funções urbanas 

Temperatura 
Humidade 
Precipitação 
Nebulosidade 
Qualidade do ar 

Morfologia 
Declives 
Hidrografia 
Solo 
Flora 

Demografia 
Socioeconómica 
Usos do solo 
Edificado 
Acessibilidade 

Prevalência de patologias 
(respiratórias, 
circulatórias, 
alergológicas, 

Clima regional e local Contexto ambiental Contexto socioeconómico  

 

Novas estratégias 

Albedo  Vegetação  Exposição  Ventilação 
Materiais construtivos  Tipos de coberto vegetal Geometria e volume 

do edificado 
Escoamento dos fluxos de ar 

Tipos de pavimentação Distribuição da vegetação Orientação dos edifícios Cobertura dos edifícios 
e dos pavimentos 

Materiais de revestimento 
dos telhados e fachadas 

Cobertura dos pavimentos Largura das ruas Forma dos edifícios 

Formas de retenção 
de água à superfície 

 Orientação das ruas Dimensão e localização 
dos espaços abertos 

 

 

Caso da Avenida da Republica - Medidas a implementar  

O diagnóstico da área do PU incorpora o conhecimento quer do contexto climático à escala regional, quer das condições de 

diferenciação climática intra-urbana induzidas pelo mosaico de condições naturais e de ocupação e uso do solo. Incidindo a uma 

escala mais pormenorizada, inclui informação sobre os contextos climáticos passíveis de serem identificados a esta escala, 

reflectindo as diferentes ocupações do solo, as variadas actividades desenvolvidas, e também a diversidade de contextos 

térmicos,  higrométricos e anemométricos  induzidos pela volumetria criada pelo edificado.  
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Do ponto de vista das orientações a internalizar no processo de 

planeamento, para além de conhecer as ilhas de calor e de frescura e os 

canais de travagem e aceleração do vento prováveis, importa saber onde 

é que ambas as condições se combinam para incrementar ou diminuir o 

conforto climático. Para uma aalise mais detalhada da área faz-se uma 

seleção da informação cartografada que serviu de base à delineação dos 

mapas indicativos das condições locais de conforto climático: 

hipsometria, declives, exposições de vertentes, temperaturas de 

superfície num dia de verão e de inverno, zonas de clima local, radiação 

solar incidente e ocupação do solo (que aqui não iremos apresentar). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medidas a implementar  

De acordo com as analises realizadas anteriormente propõem-se algumas medidas que deverão vir a ser implementadas em 

plano de pormenor ou regulamento municipal que se podem aferir na tabela abaixo. 

 

Área PU Avenida da Republica Opções 

 

Novas estratégias  

 

Acções prioritárias 
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Opções 

Albedo Vegetação Exposição Ventilação 

Materiais construtivos Tipos de coberto vegetal Geometria e volume 
do edificado 

Escoamento dos fluxos  

de ar 

Tipos de pavimentação Distribuição da vegetação Orientação dos edifícios Cobertura dos edifícios 
e dos pavimentos 

Materiais de revestimento 
dos telhados e fachadas 

Cobertura dos pavimentos Orientação dos edifícios Forma dos edifícios 

Formas de retenção 
de água à superfície 

 Orientação das ruas Dimensão e localização 
dos espaços abertos 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II 

 
PATRIMÓNIO ARQUEOLÓGICO E ARQUITETÓNICO 

 
 

 
 

 

 

 

 

 



PATRIMÓNIO ARQUITETÓNICO – Elementos com Nível de Proteção Integral (I)  

código designação localização freguesia 

MF02 Casa Rua Soares dos Reis, nº 381, Mafamude 

Mafamude e 

Vilar do 

Paraíso 

 

 

 

 

Tipologia: 

quinta urbana 

Interesse patrimonial: 

 arquitetónico e paisagístico   

MF05 

Largo de Estêvão Torres/ Rua do 

Telhado Largo de Estêvão Torres/ Rua do Telhado, Mafamude 

Mafamude e 

Vilar do 

Paraíso 

 

Tipologia: 

conjuntos edificados 

Interesse patrimonial: 

urbanístico e paisagístico   

MF06 

Conjunto de casas do Largo de 

Estêvão Torres 

Largo de Estevão Torres, nº 581, 636 e 639/ Rua do Telhado, nº 265/ Rua 

de Soares dos Reis, nº 639, 649 e 651, Mafamude 

Mafamude e 

Vilar do 

Paraíso 

 

Tipologia: 

edifícios isolados 

Interesse patrimonial: 

arquitectónico   

  



MF10 

Câmara Municipal de Vila Nova de 

Gaia Avenida da República/ Rua Álvares Cabral, Mafamude 

Mafamude e 

Vilar do 

Paraíso 

 

Tipologia: 

Equipamento 

Interesse patrimonial: 

arquitectónico   

MF12 Edifício multifamiliar Avenida da República/ Rua Diogo Cassels, Mafamude 

Mafamude e 

Vilar do 

Paraíso 

 

Tipologia: 

habitação multifamiliar 

Interesse patrimonial: 

arquitectónico   

MF30 Igreja Velha de Santo Ovídeo Rua de Conceição Fernandes/ Rua de Coats & Clark, Mafamude 

Mafamude e 

Vilar do 

Paraíso 

 

Tipologia: 

Equipamento 

Interesse patrimonial: 

arquitectónico e urbanístico   

  



MF45 Casa de Soares dos Reis Rua da Montanha, nº 83 a 87/ Rua da Ramadinha, Mafamude 

Mafamude e 

Vilar do 

Paraíso 

 

Tipologia: 

edifícios isolados 

Interesse patrimonial: 

arquitectónico e histórico   

MF52 Ilha da Rua Coats & Clark Rua de Coats & Clark, nº 147, Mafamude 

Mafamude e 

Vilar do 

Paraíso 

 

Tipologia: 

conjuntos edificados  

Interesse patrimonial: 

arquitectónico e urbanístico   

MF53 Casas da Rua de Antero de Quental Rua de Antero de Quental, nº 76 a 80; 101 a 107; 131 a 137, Mafamude 

Mafamude e 

Vilar do 

Paraíso 

 

Tipologia: 

conjuntos edificados  

Interesse patrimonial: 

arquitectónico   

  



MF54 Ilhas da Rua de Antero de Quental Rua de Antero de Quental, nº 69 a 83, Mafamude 

Mafamude e 

Vilar do 

Paraíso 

 

Tipologia: 

conjuntos edificados  

Interesse patrimonial: 

arquitectónico e urbanístico   

MF56 Conjunto de Casas Rua de Afonso Albuquerque, nº 176 a 196, Mafamude 

Mafamude e 

Vilar do 

Paraíso 

 

Tipologia: 

conjuntos edificados  

Interesse patrimonial: 

arquitectónico   

MF57 Conjuntos de casas Rua do Parque da República, nº 37 a 45, Mafamude 

Mafamude e 

Vilar do 

Paraíso 

 

Tipologia: 

conjuntos edificados  

Interesse patrimonial: 

arquitectónico   

  



MF58 casa Rua de Soares dos Reis, nº245, Mafamude 

Mafamude e 

Vilar do 

Paraíso 

 

Tipologia: 

edifícios isolados  

Interesse patrimonial: 

arquitectónico   

OD33 Casa do Casal Rua do Casal, nº 125, Oliveira do Douro 

Oliveira do 

Douro 

 

Tipologia: 

Quinta 

Interesse patrimonial: 

Arquitectónico e paisagístico   

SM01 Centro Histórico de Gaia Santa Marinha 

Santa 

Marinha e S. 

Pedro da 

Afurada 

 

Tipologia: 

centro histórico 

Interesse patrimonial: 

arquitectónico, urbanístico, 

paisagístico e arqueológico   

  



SM02 Edifício multifamiliar 

Avenida da República, nº 268 a 278/ Rua de Rocha Leão, nº 310 a 320, 

Santa Marinha 

Santa 

Marinha e S. 

Pedro da 

Afurada 

 

Tipologia: 

habitação multifamiliar 

Interesse patrimonial: 

arquitectónico e urbanístico   

SM03 Ponte Luiz I Avenida da República, Santa Marinha 

Santa 

Marinha e S. 

Pedro da 

Afurada 

 

Tipologia: 

ponte/ aqueduto  

Interesse patrimonial: 

arquitectónico   

SM06 Edifício "Parafuso" Rua de Elias Garcia, nº95 a 107, Santa Marinha 

Santa 

Marinha e S. 

Pedro da 

Afurada 

 

Tipologia: 

habitação multifamiliar 

Interesse patrimonial: 

arquitectónico e urbanístico   

SM45 Frentes da Rua de Dionísio Pinho Rua de Dionísio Pinho, nº 42 a 140 e nº 35 a 129, Santa Marinha 

Santa 

Marinha e S. 

Pedro da 

Afurada 

 

Tipologia: 

conjuntos edificados  

Interesse patrimonial: 

arquitectónico e urbanístico   



SM47 

Conjunto de casas da Rua dos 

Polacos Rua dos Polacos nº 181 a 189, Santa Marinha 

Santa 

Marinha e S. 

Pedro da 

Afurada 

 

Tipologia: 

conjuntos edificados  

Interesse patrimonial: 

arquitectónico   

SM48 Frentes da Rua de Luis de Camões 

Rua de Luis de Camões, nº 432 a 468; nº 492 a 582 e nº 481 a 529, Santa 

Marinha 

Santa 

Marinha e S. 

Pedro da 

Afurada 

 

Tipologia: 

conjuntos edificados  

Interesse patrimonial: 

arquitectónico e urbanístico   

SM49 

Conjunto de casas e ilha da Rua do 

Primeiro de Maio Rua do Primeiro de Maio, nº 158 a 180, Santa Marinha 

Santa 

Marinha e S. 

Pedro da 

Afurada 

 

Tipologia: 

conjuntos edificados 

Interesse patrimonial: 

arquitectónico   

  



SM50 Palacete Rua do primeiro de Maio, nº 253 e 271, Santa Marinha 

Santa 

Marinha e S. 

Pedro da 

Afurada 

 

Tipologia: 

Palacete 

Interesse patrimonial: 

arquitectónico e urbanístico   

SM51 Casino da Ponte Rua do Casino da Ponte, Santa Marinha 

Santa 

Marinha e S. 

Pedro da 

Afurada 

 

Tipologia: 

edifícios isolados  

Interesse patrimonial: 

arquitectónico e paisagístico   

SM52 Jardim do Morro Jardim do Morro, Santa Marinha 

Santa 

Marinha e S. 

Pedro da 

Afurada 

 

Tipologia: 

espaço público 

Interesse patrimonial: 

urbanístico e paisagístico   

  



SM53 Edifício Multifamiliar Rua da Rocha Leão, nº 130 a 160, Santa Marinha 

Santa 

Marinha e S. 

Pedro da 

Afurada 

 

Tipologia: 

habitação multifamiliar  

Interesse patrimonial: 

arquitectónico e urbanístico   

SM55 Casas Rua de Cartoze de Outubro,  nº 51 a 67, Santa Marinha 

Santa 

Marinha e S. 

Pedro da 

Afurada 

 

Tipologia: 

conjuntos edificados  

Interesse patrimonial: 

arquitectónico   

SM58 Quinta Urbana Rua de General Torres, nº 637 a 665, Santa Marinha 

Santa 

Marinha e S. 

Pedro da 

Afurada 

 

Tipologia: 

quinta urbana  

Interesse patrimonial: 

arquitectónico e paisagístico   

  



SM59 Conjunto de Casas Rua de General Torres, nº 688 a 712, Santa Marinha 

Santa 

Marinha e S. 

Pedro da 

Afurada 

 

Tipologia: 

conjuntos edificados  

Interesse patrimonial: 

arquitectónico e urbanístico   

SM60 Casa de Barbot Avenida da Republica, nº 590 a 610, Santa Marinha 

Santa 

Marinha e S. 

Pedro da 

Afurada 

 

Tipologia: 

palacete  

Interesse patrimonial: 

arquitectónico   

SM61 Quinta Urbana Rua de General Torres, nº 810 a 842, Santa Marinha 

Santa 

Marinha e S. 

Pedro da 

Afurada 

 

Tipologia: 

Quinta Urbana  

Interesse patrimonial: 

arquitectónico e paisagístico   

  



SM62 

Conjunto Urbano da Rua Cândido 

dos Reis Rua de Cândido dos Reis, nº 557 a 749, Santa Marinha 

Santa 

Marinha e S. 

Pedro da 

Afurada 

 

Tipologia: 

conjuntos edificados  

Interesse patrimonial: 

arquitectónico e urbanístico   

SM63 

Junta de Freguesia de Santa 

Marinha Rua de Cândido dos Reis, nº 545, Santa Marinha 

Santa 

Marinha e S. 

Pedro da 

Afurada 

 

Tipologia: 

edifícios isolados 

Interesse patrimonial: 

arquitectónico e urbanístico   

  



PATRIMÓNIO ARQUITETÓNICO – Elementos com Nível de Proteção Estrutural (II) 

código designação localização freguesia 

MF16 Vila Rute Rua de Coats & Clak, nº 53, Mafamude 

Mafamude e 

Vilar do 

Paraíso 

 

Tipologia: 

quinta urbana  

Interesse patrimonial: 

arquitectónico e paisagístico   

MF17 Edifício multifamiliar 

Rua de Diogo Cassels, nº 189 a 203/ Rua de Elias Garcia, nº 243 a 

269, Mafamude 

Mafamude e 

Vilar do 

Paraíso 

 

Tipologia: 

habitação multifamiliar  

Interesse patrimonial: 

arquitectónico   

MF18 Edifício multifamiliar 

Rua 14 de Outubro, nº 337 a 369/ Rua de José Meneres, 

Mafamude 

Mafamude e 

Vilar do 

Paraíso 

 

Tipologia: 

habitação multifamiliar  

Interesse patrimonial: 

arquitectónico   

  



MF25 Edifício dos Correios Avenida da República/ Rua Vinte de Julho, Mafamude 

Mafamude e 

Vilar do 

Paraíso 

 

Tipologia: 

edifícios isolados  

Interesse patrimonial: 

arquitectónico   

MF44 Quinta urbana Rua da Montanha, Mafamude 

Mafamude e 

Vilar do 

Paraíso 

 

Tipologia: 

quinta urbana 

Interesse patrimonial: 

paisagístico e arquitectónico   

MF46 Casa Rua dos Soares dos Reis, nº 243/ Rua da Montanha, Mafamude 

Mafamude e 

Vilar do 

Paraíso 

 

Tipologia: 

edifícios isolados  

Interesse patrimonial: 

arquitectónico   

  



MF48 Igreja e Escola do Torne 

Avenida da República/ Rua Diogo Cassels/ Rua Afonso de Albuquerque, 

Mafamude 

Mafamude e 

Vilar do 

Paraíso 

 

Tipologia: 

equipamento  

Interesse patrimonial: 

arquitectónico e histórico   

MF51 

Conjunto modernista de Rua 

Diogo Cassels 

Rua de Diogo Cassels,nº 6 a 52/ Rua General torres,nº 801 a 807, 

Mafamude 

Mafamude e 

Vilar do 

Paraíso 

 

Tipologia: 

conjuntos edificados  

Interesse patrimonial: 

arquitectónico e urbanístico   

MF55 

Conjuntos Modernistas de 

Rua de Afonso de 

Albuquerque 

Rua de Afonso de albuquerque,nº 130 a 146; nº 165 a 185; nº 203 a 209/ 

Rua de Elias Garcia, nº 165 a 187/ Rua de Antero de Quental, nº 158 a 

168/ Rua de Quartoze de Outubro, nº 168 a 174, Mafamude 

Mafamude e 

Vilar do 

Paraíso 

 

Tipologia: 

conjuntos edificados  

Interesse patrimonial: 

arquitectónico e urbanístico   

  



SM35 Bairro do Jardim do Morro Rua de Rocha Leão, nº 234 a 306, Santa Marinha 

Santa 

Marinha e S. 

Pedro da 

Afurada 

 

Tipologia: 

conjuntos edificados  

Interesse patrimonial: 

urbanístico   

SM46 

Conjuntos de edifícios 

modernistas do Bairro dos 

Polacos 

Rua de Ernesto Silva, nº90 a 126/ Rua dos Polacos, nº 67 a 89; nº  82 a 

168 e nº 272 a 278/ Rua Marciano Azuaga, nº 10 a 28/ Rua do Cabo 

Borges, nº 105 a 117 e nº 58 a 122/ Rua de Luis Camões, nº 455 a 459, 

Santa Marinha 

Santa 

Marinha e S. 

Pedro da 

Afurada 

 

Tipologia: 

habitação multifamiliar 

Interesse patrimonial: 

arquitectónico e urbanístico   

SM54 Bairro de Moradias Rua de Rodrigues de Freitas, nº 226, Santa Marinha 

Santa 

Marinha e S. 

Pedro da 

Afurada 

 

Tipologia: 

conjuntos edificados  

Interesse patrimonial: 

urbanístico   

  



SM56 

Conjunto Modernista da Rua 

de Antero de Quental Rua de Antero de Quental, nº 136, Santa Marinha 

Santa 

Marinha e S. 

Pedro da 

Afurada 

 

Tipologia: 

conjuntos edificados  

Interesse patrimonial: 

arquitectónico e urbanístico   

SM64 

Conjunto Modernista da Rua 

de Ernesto Silva Rua de Ernesto Silva, nº 90 a 126, Santa Marinha 

Santa 

Marinha e S. 

Pedro da 

Afurada 

 

Tipologia: 

habitação unifamiliar 

Interesse patrimonial: 

arquitectónico e urbanístico   

  



PATRIMÓNIO ARQUEOLÓGICO 

Zona Arqueológica Classificada 

código designação lugar freguesia 

A086 Mosteiro da Serra do Pilar Santa Marinha 

Santa Marinha e S. Pedro da 

Afurada 

    

Zona Arqueológica Inventariada 

código designação lugar freguesia 

A150 Centro Histórico de Gaia Santa Marinha 

Santa Marinha e S. Pedro da 

Afurada 

    

Zona Arqueológica Potencial 

código designação lugar freguesia 

A193 Antiga Capela de Santo Ovídio Santo Ovídio, Mafamude Mafamude e Vilar do Paraíso 

    

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO III 

 

RECOLHA DE RESÍDUOS URBANOS 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



SUMA − Serviços Urbanos e Meio Ambiente S.A.

Projecto:

Designação:

CONCEPÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHA E
TRANSPORTE A DESTINO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

URBANOS E LIMPEZA URBANA NO CONCELHO DE VILA NOVA DE GAIA

Cliente:Emissão/Revisão:

Recolha de dados:

Equip. Rec.: COF

GISUMA

Des.: Zélia Esteves

PLC
Planeamento e Controle

Número:

04

Folha: FOLHA 1

Substitui: 2016 - 02 - 23

--

Versão: 4.0

Substituído:

Centro Serviços:

Coordenação Geral do Planeamento:

PLC - Planeamento e Controle

Escala:

1:8.500

EMI

GONDOMAR

PAREDES

PORTO

SANTA MARIA DA FEIRA

ESPINHO

VALONGO

CASTELO DE PAIVA

AROUCA

CASTELO DE PAIVA

Rua Rosa Maria Lobato de Faria, n.º 20 - Zona Industrial da Abrunheira - 2710-089 Sintra

©

Circuito

Vila Nova de Gaia

RSU I 002 - MLK 21 N

Início

Fim

Vila Nova de Gaia
Rua Água da Sombra, 537 - Vilar de Andorinho - 4430-295 Vila Nova de Gaia

Município de Vila Nova de Gaia

2017 - 01 - 26

2017 - 01 - 20

Legenda
Dados do Serviço:

Ponto de Recolha (PR) 93

39

7

87

133

Recolha Porta−a−Porta 0%

Percurso Parque Viaturas − Circuito (Início) 12,51

Circuito (Dentro da Cabine) 24,45

Percurso DF − Circuito (1) 26,55

Circuito (Dentro da Cabine) 23,08

Percurso DF − Parque Viaturas (Fim) 27,59

Deslocações 66,65

1.º ao último PR 47,53

114,18

Designação: RSU I 002 − MLK 21 N

Meios Humanos: 1 Motorista e 1 Cantoneiro

Meios Técnicos: 1 Ampliroll 20m3

Horário: 20:00 − 02:45*

*2.ª F termina às 03:45

Frequência: 6 X Semana − 2.ª F a Sáb.

Recolha e 

Transporte RSU’s

4000 Lts

Simbologia Descrição
Distância (Km)

Tarefa Descrição
Distância (Km)

Simbologia Descrição Quantidade

Molok

3000 Lts

5000 Lts

a

a

a

a

a



22 Mafamude Av. República, Ft. n.º 1271 (Edif. Avenida) 1004 3 6

23 Santa Marinha Av. República, Ft. n.º 333 "Mini Preço" 1002 3 6

Santa Marinha Av. República, Ft. n.º 333 "Mini Preço" 1003 3 6

24 Santa Marinha Av. República / Rua Rocha Leão, Ft. n.º 320 (Jardim Morro) 150 5 6

25 Santa Marinha Av. República, Jt. n.º 370 151 5/2 6

Santa Marinha Av. República, Jt. n.º 370 152 5/2 6

26 Santa Marinha Av.República, Jt. n.º 472 "Pastelaria Nova Gaia" 154 5/2 3

27 Santa Marinha Av. República / Rua Diogo Cassels, n.º 676 (Banif) 1132 5/2 3

28 Santa Marinha Av. República, n.º 872 (Ft. PT ) 157 5/2 6

Santa Marinha Av. República, n.º 872 (Ft. PT ) 1133 5/2 6

29 Mafamude Av. República, n.º 1218 (Ft. Pingo Doce) 159 3 6

43 Mafamude Av. República, Ft. n.º 1622 (Instituto Bristol) 174 3 3

47 Mafamude Av. República, Ft. n.º 2190 (Florista) 1141 3 3

48 Mafamude Av. República, Ft. n.º 2264 20 5 3

Mafamude Av. República, Ft. n.º 2264 21 5 3

49 Mafamude Av. República / Rua Soares dos Reis, Ft. n.º 765 1167 3 3

Mafamude Av. República / Rua Soares dos Reis, Ft. n.º 765 1168 3 3

54 Mafamude Av. República, Ft. n.º 2367 1166 3 3

64 Santa Marinha Av. República, Ld. n.º 755 169 3 3

DISTRIBUIÇÃO DE CONTENTORES - CT. 24/2001 - AD. N.º 6/2006

Freguesia    Ruas
MLK
N.º

Vol. 
(m3)

FreqCais



SUMA − Serviços Urbanos e Meio Ambiente S.A.

Projecto:

Designação:

CONCEPÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHA E
TRANSPORTE A DESTINO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

URBANOS E LIMPEZA URBANA NO CONCELHO DE VILA NOVA DE GAIA

Cliente:Emissão/Revisão:

Recolha de dados:

Equip. Rec.: COF

GISUMA

Des.: Zélia Esteves

PLC
Planeamento e Controle

Número:

28

Folha: FOLHA 1

Substitui: 2014 - 04 - 04

--

Versão: 3.0

Substituído:

Centro Serviços:

Coordenação Geral do Planeamento:

PLC - Planeamento e Controle

Escala:

1:5.000

EMI

GONDOMAR

PAREDES

PORTO

SANTA MARIA DA FEIRA

ESPINHO

VALONGO

CASTELO DE PAIVA

AROUCA

CASTELO DE PAIVA

Rua Rosa Maria Lobato de Faria, n.º 20 - Zona Industrial da Abrunheira - 2710-089 Sintra

©

Circuito

Vila Nova de Gaia

RSU I 027 - CR 23 N

Início

Fim

Vila Nova de Gaia
Rua Água da Sombra, 537 - Vilar de Andorinho - 4430-295 Vila Nova de Gaia

Município de Vila Nova de Gaia

2017 - 01 - 26

2017 - 01 - 20

Legenda
Dados do Serviço:

Ponto de Recolha (PR) 100

Contentor PEAD 178

178

Recolha Porta−a−Porta 0%

Percurso Parque Viaturas − Circuito (Início) 9,69

13,06

Percurso DF − Circuito (1) 26,98

Circuito − DF (2.ª Descarga) 13,89

Percurso DF − Parque Viaturas (Fim) 28,73

Deslocações 65,40

1.º ao último PR 26,95

92,35

Designação: RSU I 027 − CR 23 N

Meios Humanos: 1 Motorista e 2 Cantoneiros

Meios Técnicos: VRC 16m3

Horário: 20:00 − 02:45*

*2.ª F termina às 03:45

Frequência: 6 X Semana − 2.ª F a Sáb.

Simbologia Descrição Quantidade

800 Lts

Simbologia Descrição
Distância (Km)

Circuito − DF (1.ª Descarga)

Tarefa Descrição
Distância (Km)

Recolha e 

Transporte RSU’s

a

a

a

a

a



SUMA MAFAMUDE AV. REPÚBLICA FT. 2479 VNG 800P - 5224

SUMA MAFAMUDE AV. REPÚBLICA FT. 2479 VNG 800P - 5518

SUMA MAFAMUDE AV. REPÚBLICA FT. 2357 VNG 800P - 5211

SUMA MAFAMUDE AV. REPÚBLICA FT. 2279 VNG 800P - 5199

SUMA MAFAMUDE AV. REPÚBLICA FT. FUNDAÇÃO COUTO VNG 800P - 5271

CMG MAFAMUDE AV. REPÚBLICA "FUNDAÇÃO COUTO" / N.º 2223 PART. - 0274

CMG MAFAMUDE AV. REPÚBLICA JT. 1921 CMG P - 0644

CMG MAFAMUDE AV. REPÚBLICA JT. 1921 CMG P - 0655

CMG MAFAMUDE AV. REPÚBLICA CONTINENTE CMG P - 0657

CMG MAFAMUDE AV. REPÚBLICA "REST. CARPA" / FT. 1731 PART. - 0151

CMG MAFAMUDE AV. REPÚBLICA "REST. CARPA" / FT. 1731 PART. - 0152

SUMA MAFAMUDE AV. REPÚBLICA FT. 1631 VNG 800P - 5239

SUMA MAFAMUDE AV. REPÚBLICA FT. 1631 VNG 800P - 5240

SUMA MAFAMUDE AV. REPÚBLICA FT. 1468 VNG 800P - 5226

CMG MAFAMUDE AV. REPÚBLICA "POSTO BP" PART. - 0153

SUMA MAFAMUDE AV. REPÚBLICA INSTALAÇÕES DA CASA DA CULTURA (CASA BARBOT) VNG 800P - 6682

FREGUESIA RUA, AV., SÍTIO - N.º
NÚMERO 

CONTENTOR



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO IV 
 
MEMÓRIA DESCRITIVA – MAPA DE RUÍDO 
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!

!

!

!

!

!

!

!

 MEMÓRIA DESCRITIVA - MA!PA DE RÚIDO   

PLANO URBANIZAÇÃO DA AVENIDA DA REPÚBLICA, SITUAÇÃO ACTUAL E 

PREVISIONAL   
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

PROCESSO!N.º! EMITIDO!EM!! ELABORADO!POR!

2019-0557.00! 2019-09-30!

!
! ! !



 

!

 

Pag.2!de!47!

 

IE
P
01
/0
!

Porto:!Rua!de!S.!Gens,!3717,!4460-817!Custóias!|!T:!229!570!000!|!F:!229!530!594!!

Lisboa:!R.!António!Champalimaud!Lote.!1,!Ed.!CID,!Sala!103,!1600-546!Lisboa!|!T:!214!717!250!|!F:!214!717!252!!

info@iep.pt | www.iep.pt | formação.iep.pt | inspecoeseletricas.pt 

 

ÍNDICE 

1 | Introdução 5 

1.1. O ruído e os efeitos no ser humano 
5 

1.2. Enquadramento Legal 
7 

1.3. Competências dos Municípios 
8 

1.4 Planeamento municipal 
9 

2| Objectivos 11 

3 | Caracterização da zona envolvente 12 

3.1. Localização e extensão 
12 

3.2. Tipo de fontes de ruído incluídas no PU 
13 

3.4 Outros dados relevantes 
15 

4| Definições  16 

4.1. Definições 
16 

4.2. Indicadores de ruído 
22 

5 | Metodologia adoptada 24 

5.1. Pressupostos assumidos 
24 

5.2. campanhas de medição e validação do modelo 
26 



 

!

 

Pag.3!de!47!

 

IE
P
01
/0
!

Porto:!Rua!de!S.!Gens,!3717,!4460-817!Custóias!|!T:!229!570!000!|!F:!229!530!594!!

Lisboa:!R.!António!Champalimaud!Lote.!1,!Ed.!CID,!Sala!103,!1600-546!Lisboa!|!T:!214!717!250!|!F:!214!717!252!!

info@iep.pt | www.iep.pt | formação.iep.pt | inspecoeseletricas.pt 

 

6| Mapas de ruído  30 

6.1 Mapa de ruído para o indicador Lden 
32 

6.2. Mapa de ruído para o indicador Ln 
33 

7 | Classificação zonal 34 

7.1. Mapa de conflitos  
34 

8 | Resultados obtidos - Avaliação da exposição  36 

9 | Conclusões e recomendações estratégicas 37 

10 | Referências bibliográficas 38 

Anexos - Mapas de Ruído  39 



 

!

 

Pag.4!de!47!

 

IE
P
01
/0
!

Porto:!Rua!de!S.!Gens,!3717,!4460-817!Custóias!|!T:!229!570!000!|!F:!229!530!594!!

Lisboa:!R.!António!Champalimaud!Lote.!1,!Ed.!CID,!Sala!103,!1600-546!Lisboa!|!T:!214!717!250!|!F:!214!717!252!!

info@iep.pt | www.iep.pt | formação.iep.pt | inspecoeseletricas.pt 

 

!

Ficha técnica 

DESIGNAÇÃO!DO!PROJECTO!

CLIENTE! Gaiurb, EM  

MORADA! Largo de Aljubarrota N.º 13  

4400-012 V. N. Gaia 

EQUIPA!TÉCNICA! Director do projecto: Teresa Canelas 

Coordenação técnica do projecto: Jorge Estrela 

DATA!DE!EMISSÃO! 30 de setembro de 2019 

!

!

!

!

!
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1.| INTRODUÇÃO   

!

A!prevenção!e! controlo!da!poluição!sonora! têm!como!principal! suporte! legal!o!Regulamento!Geral!de!Ruído!(RGR),!

aprovado! pelo! Decreto-Lei! n.º!9/2007,! de! 17! de! Janeiro,! com! as! alterações! introduzidas! pelo! Decreto-Lei! n.º!

278/2007,! de! 1!de!Agosto.! Este! diploma! legal! visa! a! salvaguarda!da! saúde! humana! e! o! bem-estar! das! populações,!

tendo! em! consideração! que! a! poluição! sonora! é! um! problema! ambiental! que! afeta! cada! vez! mais! as! sociedades!

modernas.!!

É! assumido! como! princípio! fundamental! que! compete! ao! Estado! e! demais! entidades! públicas,! em! especial! às!

autarquias! locais,! tomar!as!medidas! adequadas!para!o! controlo!e!minimização!dos! incómodos! causados!pelo! ruído!

resultantes!de!quaisquer!atividades.!O!Artigo!5º!do!Regulamento!Geral!de!Ruído!que!as!entidades!que!disponham!de!

informação!relevante!em!matéria!de!ruído,!designadamente!mapas!de!ruído!e!o!relatório!sobre!o!ambiente!acústico!

municipal,!devem!remetê-la!regularmente!à!Agência!Portuguesa!do!Ambiente.!!

1.1. O ruído e os efeitos no ser humano 

O!Ruído!é!definido!como!um!qualquer!som!indesejado,!desagradável!ou!perturbador,!física!ou!psicologicamente,!para!

quem!o!ouve.!Numa!definição!mais!precisa!pode-se!definir!ruído!como!sendo!um!som!audível!que!causa!perturbações!

ou!danos!na!saúde!e!no!bem-estar!das!populações,!e!que!interfere!com!as!atividades!quotidianas.!

A!tolerância!ao!ruído!varia!de!pessoa!para!pessoa,!sendo!umas!pessoas!mais!sensíveis!que!outras.!Todavia,!em!geral,!

quanto!mais!intenso!for!o!ruído,!maior!será!o!impacte!negativo!no!ser!humano.!!

Na!sociedade!atual!as!fontes!de!ruído!são!inúmeras,!podendo!destacar-se!as!seguintes:!tráfego!(rodoviário,!ferroviário!

e! aéreo);! indústria! e! unidades!de! comércio/! serviços;!obras!de! construção! civil;! atividades!de! lazer! (espetáculos! e!

diversões);!atividades!associadas!ao!uso!habitacional.!Porém,!o!ruído!de!transportes!é!frequentemente!indicado!como!

a! principal! fonte! de! poluição! sonora! em!meio! urbano,! em! especial! o! ruído! proveniente! do! tráfego! rodoviário.! Nos!

centros! urbanos! existem! também! muitas! atividades! de! lazer! que! contribuem! largamente! para! o! incómodo,!

principalmente!quando!são!gerados!durante!a!noite,!perturbando!desta!forma!o!descanso!e!sono!da!comunidade.!Esta!

situação!é!evidenciada!pelo!aumento!do!número!de!reclamações!feitas!pelos!residentes!às!autoridades!competentes.!



 

!
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O!excesso!de! ruído!provoca!alterações!no!metabolismo!humano.!Os!principais! efeitos!estão,!em!regra,! relacionados!

com! o! stress! proveniente! da! exposição! ao! ruído! principalmente! numa! exposição! prolongada.! Esse! stress! pode!

provocar!problemas!cardiovasculares,!hipertensão!ou!outros!problemas!médicos!severos.!Além!disso!existem!outros!

efeitos! adversos! indiretos! entre! os! quais! se! destacam! a! falta! de! concentração,! dificuldades! na! aprendizagem,! as!

deficiências!cognitivas!e!as!alterações!irreversíveis!no!sistema!auditivo;!e!outros!efeitos!não!auditivos!no!organismo.!

A!Organização!Mundial!de!Saúde!(OMS)!sugere!valores-guia!para!o!ruído!em!diferentes!locais!e!em!diferentes!situações,!

expressos!em!dB(A),!com!base!no!que!se!sabe!sobre!os!efeitos!da!poluição!sonora,!como!se!pode!verificar!na!tabela!que!

se!segue.!

Há!muito!que!o!Ruído!está!identificado!como!um!fator!de!degradação!da!qualidade!de!vida!e!da!saúde!das!populações.!

Numerosos! estudos! têm! concluído! ser! o! ruído! um! problema! ambiental! preocupante,! quer! pelo! seu! impacte! no!

ambiente! em! geral,! quer! acima! de! tudo! na! qualidade! de! vida! das! populações,! nomeadamente! nas! aglomerações!

urbanas.!Os!meios!de!transporte,!indispensáveis!à!vida!económica!e!quotidiana,!estão!identificados!como!as!principais!

fontes!de!ruído,!destacando-se!o!tráfego!rodoviário!como!principal!fonte!de!contaminação!acústica.!!

O!impacto!do!ruído,!principalmente!o!gerado!pelos!transportes!é!cada!vez!mais!estudado!e!bem!conhecido,!bem!como!

o! seu! impacto! económico.! No! entanto,! as! políticas! urbanas! deparam-se! com! um! desafio! no! que! toca! a! integrar! a!

questão!do!ambiente!sonoro!nos!processos!de!criação!e!renovação!da!cidade.!As!dificuldades!de!implementar!políticas!

de!controlo!de!ruído!estão!relacionadas!com!o!facto!de!que!os!projetos!acústicos!geralmente!ocorrem!muito!tarde!no!

processo,! essencialmente! numa! visão! de! verificação,! ao! invés! de! surgirem! numa! fase! de! conceção! das! cidades! em!

paralelo!com!urbanistas,!arquitetos!e!paisagistas.!!

Esta!abordagem!integrada!está!em!consonância!com!o!espírito!da!Diretiva!Europeia!de!Ruído!de!2002!-!Diretiva!n.º!

2002/49/CE!do!Parlamento!Europeu!e!do!Conselho,!de!25!de!junho,!a!partir!da!qual!derivam!os!mapas!de!ruído!e!os!

Planos!de!Ação!de!Ruído!Ambiente.!Na!verdade,!a!diretiva!prioriza!a!noção!de!ação!preventiva!sobre!fontes!de!ruído!

para!melhorar!o!ambiente!sonoro,!enquanto!as!regulamentações!pré-existentes!são!baseadas!na!noção!de!proteção!

contra!o!ruído!e!em!soluções!técnicas!corretivas.!!

!
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1.2. Enquadramento Legal 

O!Regulamento! Geral! de!Ruído,! aprovado! pelo! Decreto-Lei! n.º! 9/2007,! de! 17! de! Janeiro,! constitui! o! diploma! legal!

fundamental!em!matéria!de!prevenção!e!controlo!da!poluição!sonora.!Na!tabela!seguinte!encontram-se!resumidos!os!

principais!diplomas!legais!ao!nível!da!regulamentação!da!poluição!sonora.!

Tabela n.º 1 – Resumo!da!legislação!aplicável!em!matéria!de!poluição!sonora!

DIPLOMA LEGAL SUMÁRIO 

Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de 

Janeiro_ Regulamento Geral de Ruído 

Estabelece!o!regime!de!prevenção!e!controlo!da!poluição!sonora,!

visando! a! salvaguarda! da! saúde! humana! e! o! bem-estar! das!

populações.!

(Revoga! o! Regime! Legal! sobre! Poluição! Sonora! consagrado! no!

Decreto-Lei!n.º!292/2000,!de!14!de!Novembro,!com!as!alterações!

que!lhe!foram!introduzidas!pelo!Decreto-Lei!n.º!259/2002,!de!23!

de!Novembro)!

Rectificado!pela!Declaração!de!Rectificação!n.º!18/2007,!de!16!de!

Março!e!alterados!os!artigos!4.º!e!15.º!pelo!Decreto-Lei!n.º!

278/2007,!de!1!de!Agosto!

Decreto-Lei n.º 221/2006, de 8 de 

Novembro 

Estabelece!as!regras!em!matéria!de!emissões!sonoras!a!que!deve!

obedecer! a! colocação! no! mercado! e! entrada! em! serviço! de!

equipamento!para!utilização!no! exterior,! com!vista! à! redução!do!

ruído! ambiente! produzido! por! máquinas! e! equipamentos! e! à!

melhoria! das! condições! de! segurança! e! saúde! dos! seus!

operadores.!!

É!revogado!o!Decreto-Lei!n.º!76/2002,!de!26!de!Março.!

Decreto-Lei n.º 146/2006, de 31 de 

Julho 

Transpõe! para! a! ordem! jurídica! interna! a! Directiva! nº!

2002/49/CE,! do! Parlamento! Europeu! e! do! Conselho,! de! 25! de!

Junho,!relativa!à!avaliação!e!gestão!do!ruído!ambiente.!

Decreto-lei 136 A/2019 
Que!altera!co!DL!146/2006,!para!transpor!a!directiva!comunitária!

(EU)!996/2015!

Decreto-Lei n.º 129/2002, de 11 de Aprova! o! Regulamento! dos! Requisitos! Acústicos! dos! Edifícios!



 

!
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DIPLOMA LEGAL SUMÁRIO 

Maio (RRAE),! que!estabelece!os! requisitos! acústicos!dos! edifícios,! com!

vista! a! melhorar! as! condições! de! qualidade! da! acústica! desses!

edifícios.!

Alterado!pelo!Decreto-Lei!n.º!96/2008!de!06!de! Junho,!e!pelo!DL!

95/2019!e!portaria!n.º!305/2019!

O!Regulamento!Geral!de!Ruído!estabelece!alguns!conceitos,!bem!como!critérios!de!avaliação!que!importa!destacar:!

!

1.3. Competências dos Municípios 

As!competências!em!matéria!do!controlo!do!ambiente!sonoro,!por!parte!das!autarquias!não!é!de!agora.!A!Lei-Quadro!

n.º!159/1999!estabeleceu!o!novo!quadro!de!transferência!de!atribuições!e!competências!para!as!autarquias!locais!que!

previa!já,!em!matéria!de!ambiente,!a!competência!dos!órgãos!municipais!para!participar!na!fiscalização!do!RGR![artigo!

26.º,!n.º!2,!alínea!a)].!No!entanto,!o!atual!RGR!atribui!especial!protagonismo!aos!municípios!que!são! incumbidos!de!

tomarem!todas!as!medidas!adequadas!para!o!controlo!e!minimização!dos!incómodos!causados!pelo!ruído!resultante!

de!quaisquer!atividades!(artigo!4.º,!n.º!3!do!Decreto-Lei!n.º!9/2007,!de!17!de!Janeiro).!A!fiscalização!do!ruído!consta!

das! atribuições!municipais! (artigo!26.º,! alíneas!b)!e! d),!do!Decreto-lei! n.º!9/2007,!de!17!de! Janeiro),! o! que! implica!

necessariamente! a! promoção! da! realização! dos! ensaios! técnicos! necessários! a! apurar! do! cumprimento! dos!

parâmetros!ali!fixados.!

Assim,! face!ao!exposto!apresenta-se!uma! tabela!resumo!das!atribuições!dos!municípios!em!matéria!do!controlo!do!

ambiente!sonoro.!

!



 

!
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Tabela n.º 2 –!Quadro!resumo!das!competências!das!autarquias!locais!em!matéria!de!poluição!sonora!

 Regulamento Geral de Ruído 

n.º 2 Art. 6º Efetuar!a!classificação!zonal!

n.º 1 Art. 7º Elaborar!mapas!de!ruído!para!apoiar!a!elaboração!ou!alteração!dos!PDM!e!PU�s!

n.º 2 Art. 7º Elaborar!relatórios!de!recolha!de!dados!acústicos!para!apoiar!a!elaboração,!alteração!e!

revisão!dos!PP!(!Planos!de!Pormenor)!

n.º 1 Art. 8º Elaborar!PMRR!(Planos!Municipais!de!Redução!do!Ruído)!prioritariamente!nas!zonas!cujo!

nível!sonoro!excede!os!limites!fixados!em!mais!de!5!dB(A)!

Art. 10º Apresentar!à!Assembleia!Municipal!de!2/2!anos!um!relatório!sobre!o!ambiente!sonoro!

Art. 15º Emitir!licenças!especiais!de!ruído!para!atividades!ruidosas!temporárias!

b) d) Art. 26º Fiscalização!do!cumprimento!das!normas!do!RGR!

 

1.4 Planeamento Municipal  

O!ordenamento!do!território!é!a!medida!de!prevenção!do!ruído!por!excelência!numa!ótica!de!sustentabilidade.!Só!uma!

criteriosa! localização! das! fontes! sonoras! e!dos! recetores! sensíveis! ao! ruído!permitiria! harmonizar! a! utilização! dos!

espaços! evitando! desse! modo! usos! conflituosos! do! solo.! Controlar! o! ruído! para! proteger! recetores! sensíveis! em!

coexistência!com!fontes!sonoras!tem!sido!o!desafio,!nem!sempre!conseguido,!das!políticas!tradicionais!de!redução!de!

ruído!ambiente.!

Em!matéria!de!planeamento!municipal,!o!Regulamento!Geral!de!Ruído!determina!que!compete!às!Câmaras!Municipais!

a!elaboração!de!mapas!de!ruído!para!apoiar!a!elaboração,!alteração!e!revisão!dos!planos!diretores!municipais!e!dos!

planos!de! urbanização.!Nesta!matéria,! destaca-se!ainda! o!Decreto-Lei! n.º! 146/2006!de!31!de! Julho! que! transpõe! a!

Diretiva!n.º!2002/49/CE,!do!Parlamento!Europeu!e!do!Conselho,!de!25!de!Junho,!relativa!à!avaliação!e!gestão!do!ruído!

ambiente,!que!determina!a!elaboração!de!mapas!estratégicos!de!ruído!e!planos!de!ação,!agora!alterado!pelo!Decreto-

lei!136!A/2019,!que!transpõe!para!o!ordenamento!jurídico!nacional!a!directiva!comunitária!(EU)!996/2015.!

Um! mapa! de! ruído! municipal! constitui! uma! das! principais! ferramentas! de! apoio! à! decisão! sobre! planeamento! e!

ordenamento! do! território,! permitindo! visualizar! condicionantes! dos! espaços! por! requisitos! de! qualidade! do!

ambiente!acústico.!Constitui!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.! Deve,! portanto,! ser! adotado! na! preparação! dos! instrumentos! de! ordenamento! do! território! e! na! sua!

aplicação.!



 

!
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Tabela n.º 3 – Mapas!de!Ruído!e!Planos!de!Ação 

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

 (regulamento geral de ruido) 

Mapa municipal de ruido 

 

-!mapa!Lden!e!Ln!resultante!de!4!tipos!fontes!
sonoras!(trafego!rodoviário,!ferroviário,!aéreo!e!
indústria)!

!

Todos os Municípios!elaboram!mapas!de!ruído!para!
apoiar!a!elaboração,!alteração!e!revisão!dos!PDM!e!PU!

!

Compete!aos!municípios!estabelecer!a!classificação!das!
zonas!sensíveis!e!mistas!

!

Plano municipal de redução de ruído Zonas!onde!são!excedidos!VL!devem!ser!objeto!de!plano!
municipal!de!redução!de!ruído!

Aprovados!pela!AM,!sob!proposta!da!CM!

Executados!no!prazo!máximo!de!2!anos!contados!da!data!de!
entrada!em!vigor!do!RGR!!

Revisão sempre que se justifique 

!

!

!!

!!



 

!
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 2.| OBJETIVOS  

Este!trabalho!tem!como!objectivo!os!seguintes!pontos!chave:!

!

§ Desenvolvimento! do! modelo! de! cálculo! para! simulação! da! propagação! sonora,! com! recurso! ao! software!

específico! CadnaA! para! atualização! do! mapa! de! ruído! do! plano! de! urbanização! da! Avenida! da! República,!

situação!actual!e!previsional.!

§ Elaborar!mapas!de!ruído!que!permitam!descrever!a!situação!acústica!existente!para!os!indicadores!de!ruído!

LDEN! e! LN,! com! representação! das! áreas! geográficas! expostas! ao! ruído! ambiente,! em! intervalos! sonoros!

(normalizados,!de!5!em!5!dB),!delimitadas!pelas!diferentes!curvas!isófonas.!

§ Diagnóstico!do!ambiente!acústico!apercebido!nos!receptores!sensíveis!nas!proximidades!das!fontes!de!ruído!

predominantes,! nomeadamente! com! Medições! de! ruído! de! validação! do! modelo! de! cálculo! em! pontos!

estrategicamente!colocados!para!a!caracterização!acústica!da!fonte!na!sua!representatividade!efectiva.!

§ Quantificação! do! número! de! pessoas,! habitações! e! outros! receptores! considerados! sensíveis! (escolas,!

hospitais,! etc.)! expostos!ao! ruído!bem!como!estimar! áreas!do! território!expostas! aos!diferentes! valores!dos!

indicadores!de!ruído!regulamentares.!

§ Propor!medidas!para!a!minimização!da!exposição!de!forma!a!compatibilizar!o!suso!do!solo!com!a!classificação!

zonal!prevista.!

!



 

!
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3.| CARATERIZAÇÃO DA ZONA ENVOLVENTE  

O! concelho! de! Vila! Nova! de! Gaia,! com! uma! área! de! 170,0! km2,! 302! 298! habitantes! e!15! freguesias,! é! um! dos! 18!

municípios!distrito!de!Porto.!

O! plano! de! pormenor! da! Avenida! da! República,! de! acordo! com! informação! extraída! do! relatório! PLANO DE 

URBANIZAÇÃO DA AVENIDA DA REPÚBLICA (PUAR)�! relatório!de!abril!de!2019,!distribui-se!por! três!

das!atuais!freguesias,!Mafamude!e!Vilar!do!Paraíso,!Santa!Marinha!e!São!Pedro!da!Afurada!e!Oliveira!do!

Douro.!

3.1 Localização e extensão 

!

!

Figura n.º 1 – Distribuição!populacional!por!freguesia!�!concelho!de!Vila!Nova!de!Gaia!

Pela! análise! da! figura! acima! podemos! inferir! que! este! plano! está! inserido! numa! das! freguesias! mais!

populosas!do!concelho,!pelo!que!se!antevê!alguns!conflitos!do!uso!do!solo,!nomeadamente!no!que!respeita!

aos!valores!limites!de!exposição!para!os!indicadores!de!Lden!e!Ln.!

!

!



 

!
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3.2 Tipo de fontes de ruído incluídas no PU 

!

A!Avenida!da!República!é!o!eixo!urbano!principal!da!cidade!de!Vila!Nova!de!Gaia.!No!entanto,!atualmente,!dadas!as!

infraestruturas!rodoviárias!mais!recentes!�!as!vias!municipais!VL8!e!VL9!e!as!auto-estradas!(A1-IC1!e!IC2,!A44-IC23,!

A20-IP1)!�!e!a!implementação!da!linha!de!Metro,!a!sua!dinâmica!urbana!encontra-se!alterada.!

Assim,! atendendo! às! fontes! sonoras! existente! no! PU! e! na! sua! envolvência,! dada! a! sua! relevância! acústica! foram!

consideradas!as!seguintes!fontes!de!ruído!

!

Tráfego!rodoviário:!

·Av.!Da!republica!!

·A44!

·Vias!confluentes!à!Av.!da!República!

oAv.!D!João!II!

oRua!rodrigues!de!Freitas!e!!

orua!D.!pedro!V!e!!

oRaimundo!de!carvalho!

!

Tráfego!ferroviário:!

·Linha!do!Norte!

·Linha!do!Metro!(Hospital!de!S.!João!�!Sto!ovídeo)!

!



 

!
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Dados de tráfego considerados no modelo 

Tabela!6:!Dados!de!tráfego!!

Vias rodoviárias! TMH (veículos/h)! % Pesados!

Diurno Entardecer Nocturno Diurno Entardecer Nocturno

Av.!Da!República! 190.0! 55.0! 27.5! 25! 5! 3!

Av.!Da!República! 220! 60! 28! 5! 5! 3!

A44! 1990.6! 1327.0! 364.9! 5.0! 5.0! 5.0!

A44!-!nós! 603.0! 93.0! 68.0! 5.0! 2.0! 1.0!

Tabela!7:!!Outros!Dados!de!tráfego!!

Vias rodoviárias 

confluentes!

Níveis sonoros assumidos ( dB(A))!

Diurno! Entardecer! Nocturno!

Av.!D!João!II!

Rua!rodrigues!de!Freitas!e!!

rua!D.!pedro!V!e!!

Raimundo!de!carvalho!

55! 50! 45!

Tabela!8:!Dados!de!tráfego!ferroviário:!

Ferrovia  (veículos/h)!

Diurno! Entardecer! Nocturno!

Comboio! 20! 3! 7!

3! 2! 3!

Metro! 68! 15! 15!



 

!
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3.3 Outros dados relevantes 

De!uma!forma!resumida!a!cartografia!base!para!a!criação!do!modelo!digital,!a!altimetria!do!terreno!(curvas!de!nível,!

pontos!cotados),!a!localização!e!altura!dos!edifícios,!as!fontes!de!ruído!(infraestruturas!de!transporte!e!fontes!fixas)!

e!os!obstáculos!permanentes!à!propagação!de!ruído!(muros,!taludes!e!barreiras),!existentes!na!cartografia!de!base.!

!A!área!de!estudo!situação!dento!do!limite!do!PU,!embora!a!influência!da!fonte!de!ruído!externas!a!esse!limite!com!

influência!no!mesmo!foram!tidas!em!conta.!!!

Os!dados!necessários!à! realização!do!projeto! foram!obtidos! junto!de!entidades!públicas!e!privadas,! tais! como,! as!

concessionarias!das!rodovias,!o!sítio!de!internet!do!metro!do!Porto,!o!Instituto!Nacional!de!Estatística,!o!Instituto!de!

Meteorologia! e! todos! os! dados! de! que! a! Município! dispunha! para! dar! sustentabilidade! a! este! estudo! foram!

fornecidas!pela!gaiurb, EM. 

!

A!caracterização!das!fontes!sonoras!divide-se!em!caracterização!física!e!caracterização!quantitativa.!

Na! caracterização! física! das! fontes! sonoras,! temos! como!principais! variáveis! o! número! de! faixas!de! rodagem! e! a!

respetiva!largura,!o!declive!da!via,!a!dimensão!das!bermas!e!do!separador!central!e!o!tipo!de!piso.!

Na! caracterização!quantitativa!das! fontes!sonoras!(dados!de!emissão),! são!de! salientar!o!número!de!veículos!por!

hora,! tanto! ligeiros! como! pesados,! para! cada! período! de! referência! (diurno,! entardecer! e! noturno),! a! velocidade!

média!dos!veículos!e!o!seu!modo!de!circulação!(fluído,!acelerado!ou!desacelerado).!

Para!calcular!os!indicadores!de!ruído!de!longa!duração!a!propagação!do!som!ao!ar!livre,!de!acordo!com!as!normas!

NP!ISO!9613-1,2:2014,!entrou-se!em!linha!de!conta!com!correções!meteorológicas!devido!à,!temperatura!ambiente,!

humidade!relativa!do!ar,!direção!e!velocidade!do!vento.!!

Neste! contexto,! são! necessários! dados! estatísticos! relativos! aos! últimos! 10! anos.! Assim,! foram! considerados! os!

valores! por! defeito! recomendados! pela! Agência! Portuguesa! do! Ambiente! (APA),! bem! como! por! documentos!

técnicos1:!15ºC,!70%hr,!vento!favorável!à!propagação.!

 

1 IMA32TR-040510-SP08 Determination of Lden and Lnight using measurements 



 

!

 

Pag.16!de!47!

 

IE
P
01
/0
!

Porto:!Rua!de!S.!Gens,!3717,!4460-817!Custóias!|!T:!229!570!000!|!F:!229!530!594!!

Lisboa:!R.!António!Champalimaud!Lote.!1,!Ed.!CID,!Sala!103,!1600-546!Lisboa!|!T:!214!717!250!|!F:!214!717!252!!

info@iep.pt | www.iep.pt | formação.iep.pt | inspecoeseletricas.pt 

 

4.| DEFINIÇÕE S E TERMINOLOGIAS  

Os! termos! utilizados! genericamente! no! contexto! das! memórias! descritivas! e! da! legislação! sobre! ruído! estão!

apresentados!em!baixo.!

!

4.1 Definições 

De!seguida!apresentam-se!algumas!definições!importantes!relativas!aos!conteúdos!abordados!no!plano!de!redução!de!

ruído:!!

�Absorção Sonora! �! fenómeno! físico! que! traduz! a! atenuação! parcial! da! energia! de! uma! onda! sonora! por! um!

elemento;!!

�Atividade ruidosa permanente! �! a! atividade! desenvolvida! com! carácter! permanente,! ainda! que! sazonal,! que!

produza! ruído! nocivo! ou! incomodativo! para! quem! habite! ou! permaneça! em! locais! onde! se! fazem! sentir! os! efeitos!

dessa!fonte!de!ruído,!designadamente!laboração!de!estabelecimentos!industriais,!comerciais!e!de!serviços;!!

�Atividade ruidosa temporária!�!a!atividade!que,!não!constituindo!um!ato!isolado,!tenha!carácter!não!permanente!e!

que!produza!ruído!nocivo!ou!incomodativo!para!quem!habite!ou!permaneça!em!locais!onde!se!fazem!sentir!os!efeitos!

dessa! fonte! de! ruído! tais! como! obras! de! construção! civil,! competições! desportivas,! espetáculos,! festas! ou! outros!

divertimentos,!feiras!e!mercados;!!

�Acústica!�!ciência!que!analisa!a!produção,!o!controlo,!a!transmissão!e!a!receção!do!som!bem!como!os!efeitos!do!ruído!

no!fenómeno!da!audição;!!

�Aglomeração! �! um! Município! com! uma! população! residente! superior! a! 100! 000! habitantes! e! uma! densidade!

populacional!igual!ou!superior!a!2500!habitantes!por!quilómetro!quadrado!(conforme!o!DL!n.º!146/2006);!!

�Amplitude!�!a!amplitude!de!uma!onda!sonora!corresponde!à!medida!do!desfasamento!entre!a!posição!de!equilíbrio!

de! uma! partícula! de! ar! em! vibração! e! a! sua! posição! no! momento! da! medição.! A! amplitude! de! uma! onda! sonora!

representa!a!sua!variação!máxima!de!pressão;!!

�Área do Mapa �!Área!onde!se!pretende!conhecer!os!níveis!sonoros;!!
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�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;!!

�Asfalto! �!o!asfalto!ou!betão!betuminoso!é!um!revestimento!rodoviário!constituído!por!uma!mistura!de! inertes!de!

diferente!granulometria!e!ligante;!!

�Avaliação �! a! quantificação! de! um! indicador! de! ruído! ou! dos! efeitos! prejudiciais! a! ele! associados;! �! Avaliação!

acústica!�!a!verificação!da!conformidade!de!situações!específicas!de!ruído!com!os!limites!fixados;!!

�CCZ!�!Carta!de!Classificação!de!Zonas;!!

�Difração sonora! �! fenómeno! físico! que! traduz! o! fracionamento! de! uma! onda! sonora! por! um! obstáculo.! Este!

fenómeno! existe! sempre! que! o! comprimento! da! onda! sonora! é! da! mesma! ordem! de! grandeza! do! obstáculo! que!

encontra;!!

�Efeitos prejudiciais!�!os!efeitos!nocivos!para!a!saúde!e!bem-estar!humanos;!!

�Espaço tampão!�!área!existente!entre!a!fonte!de!ruído!e!um!receptor!cujo!único!objetivo!consiste!na!atenuação!do!

ruído;!!!

�Efeitos prejudiciais!�!os!efeitos!nocivos!para!a!saúde!e!bem-estar!humanos;!!

�Espaço tampão!�!área!existente!entre!a!fonte!de!ruído!e!um!receptor!cujo!único!objetivo!consiste!na!atenuação!do!

ruído;!!

�Fonte de ruído! �! a! ação,! atividade! permanente! ou! temporária,! equipamento,! estrutura! ou! infraestrutura! que!

produza!ruído!nocivo!ou!incomodativo!para!quem!habite!ou!permaneça!em!locais!onde!se!faça!sentir!o!seu!efeito;!!

�Fonte de ruído pontual! �! quando! a! dimensão! da! fonte! sonora! em! relação! ao! seu! receptor,! localizado! a! uma!

distância!d,! se!pode!assemelhar!a!um!ponto,!esta!denomina-se!Fonte!Pontual.!Quando!uma! fonte!desta!natureza! se!

localiza!próximo!do!solo,!a!energia!emitida!propaga-se!segundo!um!semi-hemisfério!e!o!nível!de!pressão!sonora!Lp!

diminuirá!cerca!de!6!dB!sempre!que!a!distância!à!fonte!duplica!(esta!atenuação!indicada!só!contabiliza!a!influência!da!
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divergência!geométrica!da!distância!e!ou!outros! fatores!que!também!estão!envolvidos!na!atenuação!sonora!não!são!

levados!em!consideração);!!

�Fonte de ruído linear! �! quando! a! origem! do! som! se! assemelha! a! uma! linha,! por! exemplo,! o! tráfego! rodoviário!

resulta!da!junção!de!múltiplas!fontes!pontuais!que!emitem!ruído!num!período!simultâneo.!O!resultado!da!reunião!de!

todas!estas! fontes!pontuais!ao!longo!de!uma!estrada!pode-se!assemelhar!a!uma!Fonte!Linear.!Neste!caso,!a!energia!

acústica! propaga-se! segundo! um! semi-tronco! cilíndrico! e! o! nível! de! pressão! sonora! Lp! diminuirá! 3! dB! quando! a!

distância!à!fonte!duplica!(esta!atenuação!indicada!só!contabiliza!a!influência!da!divergência!geométrica!da!distância!e!

ou!outros!fatores!que!também!estão!envolvidos!na!atenuação!sonora!não!são!levados!em!consideração)!�!Frequência!�!

é!uma!grandeza!que!caracteriza!a!cadência!de!oscilações!das!partículas!de!ar.!Quanto!mais!rapidamente!vibram,!mais!

elevada!será!a!frequência!correspondente.!A!unidade!de!medida!é!o!hertz!(Hz)!que!representa!o!número!de!vibrações!

por!segundo!(ciclos/s).!!

�Grande infraestrutura de transporte aéreo! �!o! aeroporto! civil,! identificado! como! tal! pelo! Instituto!Nacional! de!

Aviação!Civil,!onde!se!verifiquem!mais!de!50.000!movimentos!por!ano!(em!Portugal!e!no!ano!de!2007,!só!o!aeroporto!

de! Lisboa! reuniu! estas! condições),! considerando-se! um! movimento! uma! aterragem! ou! uma! descolagem,! salvo! os!

destinados!exclusivamente!a!ações!de!formação!em!aeronaves!ligeiras;!!

�Grande infraestrutura de transporte ferroviário! �! o! troço! ou! conjunto! de! troços! de! uma! via-férrea! regional,!

nacional!ou! internacional,! identificados! como! tal!pelo! Instituto!Nacional!de!Transporte!Ferroviário! (INTF),!onde! se!

verifiquem!mais!de!30.000!passagens!de!comboios!por!ano;!!

�Grande infraestrutura de transporte rodoviário! �! o! troço! ou! conjunto! de! troços! de! uma! estrada! municipal,!

regional,!nacional!ou!internacional,!identificados!por!um!Município!ou!pela!EP!�!Estradas!de!Portugal,!E.!P.!E.,!onde!se!

verifiquem! mais! de! três! milhões! de! passagens! de! veículos! por! ano;! �! Indicador! de! ruído! �! parâmetro! físico-

matemático!para!a!descrição!do!ruído!ambiente!que!tenha!uma!possível!relação!com!um!efeito!prejudicial;!!

�Infraestrutura de transporte!�!a!instalação!e!meios!destinados!ao!funcionamento!de!transporte!aéreo,!ferroviário!

ou!rodoviário;!!
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�Intervalo de tempo de longa duração!�!intervalo!de!tempo!especificado!para!o!qual!os!resultados!das!medições!são!

representativos.!O! intervalo!de!tempo!de! longa!duração!consiste!em!série!de! intervalos!de!tempo!de!referência,!e!é!

determinado!com!o!fim!de!descrever!o!ruído!ambiente,!sendo,!geralmente,!fixado!pelas!autoridades!responsáveis;!!

�Intervalo de tempo de medição!�!intervalo!de!tempo!ao!longo!do!qual!se!integra!e!determina!a!média!quadrática!da!

pressão!sonora!(em!geral,!ponderada!A);!!

�Intervalo de tempo de referência!�!intervalo!de!tempo!a!que!se!pode!referir!o!nível!sonoro!contínuo!equivalente!

ponderado!A.!Pode!ser!especificado!nas!normas!internacionais!ou!nacionais!ou!pelas!autoridades!locais!para!abranger!

as!atividades!humanas!típicas!e!as!variações!dos!modos!de!funcionamento!das!fontes!sonoras;!!

�Mapas de Conflito!�!Mapas!em!que!se!representa!as!diferenças!entre!os!níveis!de!ruído!e!os!valores!limite!definidos!

para!uma!dada!zona;!!

�Mapa de ruído!�!descritor!do!ruído!ambiente!exterior,!expresso!pelos!indicadores!Lden!e!Ln,!traçado!em!documento!

onde! se! representam! as! isófonas! e! as! áreas! por! elas! delimitadas! às! quais! corresponde! uma!determinada! classe!de!

valores!expressos!em!dB(A);!!

�Mapa de ruído parcial!�!descritor!do!ruído!ambiente!exterior!correspondente!a!uma!determinada!área!parcial!do!

total!do!território!dum!Município,!expresso!pelos!indicadores!Lden!e!Ln,!traçado!em!documento!onde!se!representam!

as! isófonas!e! as!áreas!por! elas!delimitadas!às!quais! corresponde!uma!determinada!classe!de! valores! expressos! em!

dB(A);!!

�Mapa de ruído sectorial! �! descritor! do! ruído! ambiente! exterior! para! um! determinado! sector! de! atividade! e/ou!

entidade,!expresso!pelos!indicadores!Lden!e!Ln,! traçado!em!documento!onde!se!representam!as! isófonas!e!as!áreas!

por!elas!delimitadas!às!quais!corresponde!uma!determinada!classe!de!valores!expressos!em!dB(A);!!

�Mapa estratégico de ruído! �! mapa! para! fins! de! avaliação! global! da! exposição! ao! ruído! ambiente! exterior,! em!

determinada! zona,! devido! a! várias! fontes!de! ruído,!ou!para! fins!de!estabelecimento!de!previsões! globais!para!essa!

zona!(conforme!o!DL!n.º!146/2006);!!

�PDM!�!Plano!Diretor!Municipal;!!
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�Período de referência! �! o! intervalo! de! tempo! a! que! se! refere! um! indicador! de! ruído,! de! modo! a! abranger! as!

atividades!humanas!típicas,!delimitado!nos!seguintes!termos!(conforme!o!DL!n.º!9/2007):!!

�!Período diurno!�!das!7!às!20!horas;!o!Período!do!entardecer!�!das!20!às!23!horas;!o!Período!noturno!�!das!23!às!

7!horas;!!

�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;!!

�Plano de ação! �! documento! planificador! destinado! a! gerir! o! ruído! no! sentido! de! minimizar! os! problemas!

resultantes,!nomeadamente!pela!redução!do!ruído;!!

�PMOT �!Plano!Municipal!de!Ordenamento!do!Território;!!

�PMMR!�!Plano!Municipal!de!Redução!de!Ruído;!!

�PP!�!Plano!de!Pormenor;!!

�Propagação sonora em campo difuso! �! propagação! de! um! ruído! num!meio! com! obstáculos! nos! quais! o! ruído!

reflete! total! ou! parcialmente.! O! nível! sonoro! no! recetor! depende! não! só! da! onda! sonoro! emitida! pela! fonte,! mas!

também! do! nível! sonoro! das! ondas! refletidas! no! meio! de! propagação.! �! Propagação! sonora! em! campo! livre! �!

propagação!de!um!ruído!num!meio!sem!obstáculos!significativos!que!possam!interagir!com!o!seu!nível!sonoro.!O!nível!

sonoro!desse!ruído!depende!quase!exclusivamente!da!distância!entre!a!fonte!sonora!e!o!recetor.!!

�PU!�!Plano!de!Urbanização;!!

Recetor!�!pessoa!ou!grupo!de!pessoas!que!estão!(ou!que!se!vê!prevê!venham!a!estar)!expostas!ao!ruído!ambiente;!!

�Recetor sensível!�!o!edifício!habitacional,!escolar,!hospitalar!ou!similar!ou!espaço!de!lazer,!com!utilização!humana;!!

�Revestimento!de! pavimento! �! camada! superficial! da! estrutura! de! um!pavimento!de! uma! via! rodoviária! que! pode!

apresentar!diversas!texturas;!!

�RGR �!Regulamento!Geral!do!Ruído!(Decreto-Lei!n.º!9/2007!de!17!de!janeiro);!!
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�RJIGT!�!Regime!Jurídico!dos!Instrumentos!de!Gestão!Territorial;!!

�RMR �!Regulamento!Municipal!de!Ruído;!!

�RRAE �!Regulamento!dos!Requisitos!Acústicos!dos!Edifícios;!!

�RsAA!�!Regulamento!sobre!o!Ambiente!Acústico;!!

�Rugosidade de pavimentos!-!Irregularidades!produzidas!pelas!dimensões,!forma!e!angularidade!de!um!agregado.!!

�Ruído!�!sons!desagradáveis,!não!desejados!ou!sem!conteúdo!informativo!para!o!ouvinte,!classificados!de!uma!forma!

qualitativa;!!

�Ruído aéreo!�!ruído!de!uma!fonte!que!emite!e!se!propaga!através!do!ar;!!

�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 de impacto ou ruído de percussão! �! ruído! proveniente! de! um! choque! num! elemento! construtivo!

(pavimento,!parede,!etc.);!!

�Ruído de rolamento!�!ruído!gerado!pelo!contacto!entre!os!pneus!de!um!veículo!e!o!revestimento!de!um!pavimento!

rodoviário;!!

�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 emergente!�!termo!utilizado!sempre!que!o!nível!sonoro!de!um!ruído!específico!é!significativamente!superior!

ao!ruído!de!fundo;!!

�Ruído particular ou Ruído Perturbador! �! componente! do! ruído! ambiente! que! pode! ser! especificamente!

identificada!por!meios!acústicos!e!atribuída!a!uma!determinada!fonte!sonora;!�!Ruído!residual!(ou!Ruído!de!Fundo)!�!

o!ruído!ambiente!a!que!se!suprimem!um!ou!mais!ruídos!particulares,!para!uma!situação!determinada;!!
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�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!objeto!de!medidas!de!redução!por!

parte!das!autoridades!competentes;!!

�Zona de ruído!�!região!onde!o!nível!de!avaliação!médio!de! longa!duração!se!situa!entre!dois!níveis!especificados,!

como!por!exemplo!entre!65!e!70!dB!(A).!O!número!da!zona!de!igual!nível!deste!exemplo!é!65!�!70!dB(A);!!

�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 tranquila de uma aglomeração! �! uma! zona! delimitada! pela! câmara! municipal,! no! âmbito! dos! estudos! e!

propostas!sobre!ruído!que!acompanham!os!planos!municipais!de!ordenamento!do!território,!que!está!exposta!a!um!

valor!de!Lden!igual!ou!inferior!a!55!dB(A)!e!de!Ln!igual!ou!inferior!a!45!dB(A),!como!resultado!de!todas!as!fontes!de!

ruído!existentes;!!

�Zona!tranquila!em!campo!aberto!�!uma!zona!delimitada!pela!câmara!municipal,!no!âmbito!dos!estudos!e!propostas!

sobre!ruído!que!acompanham!os!planos!municipais!de!ordenamento!do!território,!que!não!é!perturbada!por!ruído!de!

tráfego,!de!indústria,!de!comércio,!de!serviços!ou!de!atividades!recreativas;!!

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

!

Conceitos e indicadores de ruído 

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

atividades!humanas!típicas,!delimitado!nos!seguintes!termos:!

§ Período diurno:!das!7!às!20!horas;!

§ Período entardecer:!das!20!às!23!horas;!

§ Período noturno:!das!23!às!7!horas;!
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- Indicador de ruído �!o!parâmetro! físico-matemático!para!a!descrição!do! ruído! ambiente!que! tenha!uma! relação!

com!um!efeito!prejudicial!na!saúde!ou!no!bem-estar!humano;!

- Indicador de ruído diurno-entardecer-noturno, Lden!�!indicador!de!ruído!associado!ao!incómodo!global,!expresso!

em!dB(A),!ou!seja!nível!sonoro!médio!de!longa!duração,!conforme!definido!no!RGR,!determinado!durante!uma!série!

de!períodos!representativos!de!um!ano;!

- Indicador de ruído noturno, Ln � o!nível!sonoro!médio!de!longa!duração,!conforme!definido!na!normalização!em!

vigor,!determinado!durante!uma!série!de!períodos!noturnos!representativos!de!um!ano;!

- 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 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;!

 

Critérios de avaliação 

- Valores limite de exposição:!

§ 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;!

§ 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;!

§ Enquanto!não!existir!a!classificação!zonal!aprovada!em!sede!de!PDM!aplicam-se!aos!recetores!sensíveis!

os!valores!limite!de!Lden!igual!ou!inferior!a!63!dB(A)!e!Ln!igual!ou!inferior!a!53!dB(A).!

!

- Critério de incomodidade: considerado! como a! diferença! entre! o! valor! do! indicador! LAeq! do! ruído! ambiente!

determinado!durante!a!ocorrência!do!ruído!particular!da!atividade!ou!atividades!em!avaliação!e!o!valor!do!indicador!

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

entardecer!e!3!dB(A)!no!período!noturno,!nos!termos!do!anexo!I!do!RGR.!

!



 

!
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5. | METODOLOGIA 

!

Para!a!elaboração!do!mapa!de!ruído!foi!utilizado!o!software!de!previsão!de!níveis!sonoros!�CADNA A�,!concebido!

para!a!modelação!da!emissão!e!da!propagação!do!ruído!acústico!no!exterior.!

Este!programa!segue!os!métodos!de!cálculo!indicados!pela!directiva!comunitária!(!EU)!996/2015,!agora!transposta!

pelo!decreto-lei!136!A/2019.!!!!

Este!software!permite!também!obter!os!níveis!sonoros,!expressos!em!termos!do!indicador!LAeq,LT,!para!cada!período!

de!referência.!Estes!indicadores,!podem!ser!convertidos!para!o!Ld,!Le,!Ln!e!Lden.!

5.1 Pressupostos da Metodologia Adotada 

Para!a!caracterização!do!ambiente!sonoro!na!envolvente!do!PU,!bem!como!para!dar!cumprimento!à! legislação!foi!

elaborado! o! mapa! de! ruído! do! concelho! considerando! os! eixos! rodoviários! aglutinadores! do! tráfego! existente.!

Relativamente!aos!eixos!ferroviários!(Metro!do!Porto!e!o!comboio!de!passageiros!e!dem!ercadorias.!

Para!!o!presente!estudo!foram!assumidos!os!seguintes!pressupostos!

q Os! mapas! de! ruído! foram! produzidos! utilizando! o! software! CADNA! A! e! baseados! em! dados! de! 2018,!

coadjuvados!com!amostragens!de!2019.!

q Os!mapas!foram!produzidos!utilizando!a!cartografia!digital,!fornecida!pela!Gaiurb!,!EM!!

q Foram! produzidos!mapas! separados! para! cada! um! dos! períodos! de! referência! usando! os! indicadores! de!

longa!duração!Lden!e!Ln.!!

q Todos!os!mapas!contêm!as!isolinhas!afastadas!de!5!dB(A)!desde!as!bandas!mais!baixas!à!mais!alta!e!o!código!

de!cores!utilizado!foi!o!proposto!pela!APA!nas!Diretrizes!para!Elaboração!de!Mapas!de!Ruído,!Versão!3!de!

2011.!

q Os!mapas!foram!produzidos!numa!escala!de!1:5000!

q Todos! os!mapas! indicam! a!propagação!do! som!ao! ar! livre! de! acordo! com! a!Norma!Portuguesa!NP!4361-

2:2001.!

q Os!mapas!foram!calculados!a!4m!da!altura!do!solo,!conforme!previsto!pelo!DL!146/2006.!

q Foi!assumida!uma!altura!média!para!todos!os!edifícios!do!concelho!de!"!8m!(2!andares).!

q Foram! efetuadas!medições! de! longa! duração! junto! às! fontes!de! ruído! consideradas,! de! forma! a! validar! o!

modelo.!

!

!



 

!
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Tabela  n.º 4 - Resumo!das!configurações!de!cálculo!utilizado 

G
er

al
 

Software!e!versão!utilizada! CADNA!A!!

Máximo!raio!de!busca! 2km!

Ordem!de!reflexão! 2.ª!ordem!

Erro!máximo!definido!para!o!cálculo! 2dB!(A)!

Absorção!do!solo! G=0,50!

M
et

eo
ro

lo
gi

a 

Percentagem!de!condições!favoráveis!

diurno/entardecer/noturno!

Diurno:!50%;!

Entardecer:!75%;!

Noturno:!100%!

Temperatura! 15ºC!

Humidade!relativa! 70%!

M
ap

a
 

Malha!de!cálculo!(básico/detalhado)! 5X5!

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

Altura!ao!solo! 4!Metros!do!solo!

Avaliação nas 

fachadas/população 

exposta 

Distância!recetor/fachada! 2m!

Distância!mínima!recetor/refletor! 2,5m!

Altura!dos!recetores!de!fachada! 4m!

Tipo!de!nível!de!ruído!atribuído!ao!edifício!

(máximo/médio)!

Lmax!(método!END)!

Modo!de!atribuição!da!população!a!edifícios! Dados!estatísticos!do!INE!

ao!nível!da!subsecção!

estatística!aferido!pela!

área!atribuída!pelo!

software!por!pessoa!

tendo!em!conta!altura!

dos!edifícios.!

!



 

!
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!

5.2   Campanhas de medição – validação do modelo 

Os! resultados! obtidos! a! partir! do! software! de! previsão! representam! médias! anuais! para! os! três! períodos! de!

referência,! tal! como! recomendado! pela! APA.! Assim,! a! validação! dos! resultados,! utilizando! medições! de! longa!

duração! junto!aos!eixos!rodoviários!principais,! in!situ,!de!pontos!previamente!seleccionados,! foi! feita,! levando!em!

consideração!a!incerteza!introduzida!para!este!tipo!de!medições,!quando!extrapoladas!para!uma!média!anual.!

Foram!feitas!medições!de! longa!duração!nos! três!períodos!de!referência,! junto!ao!eixo!viário!da!auto-estrada!em!

análise.!Estas!medições!foram!realizadas!em!setembro!de!2019,!de!acordo!com!o!método!estabelecido!pela!norma!

NP!EN!ISO!1996-1,2:2011.!

Foram!calculados!os!erros! introduzidos!pelos!pressupostos!assumidos.! Comparando!os! resultados!obtidos! com!e!

sem!as! simplificações! consideradas! chegou-se!à! conclusão!que!as!alterações! introduzidas! são!desprezáveis! face!à!

melhoria! encontrada! relativamente! ao! tempo! de! cálculo.! Para! um! nível! de! confiança! de! 95%! o! erro! máximo!

encontrado!é!de!2dB!(A).!



 

!
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Tabela 5:!Tabela!de!comparação!Lden!

Pontos de recepção 
Valor Medido 

dB (A) 

Valor Calculado 

dB (A) 

Diferença 

dB (A) 

Ponto!1!

(41°!07'!49.22!N;!!08°!36'!22.31!W)!
67.9! 68.7! 1.0!

Ponto!2!!

(41°!07'!07.48!N;!08°!36'!21.56!W)!
67.8! 66.7! .9!

Ponto!3!!

(41°!08'!10.57!N;!08°!36'!27.92!W)!
67.4! 68.4! 1.4!

 

Tabela 6:!Tabela!de!comparação!Ln!

Pontos de recepção 
Valor Medido 

dB (A) 

Valor Calculado 

dB (A) 

Diferença 

dB (A) 

Ponto!1!

(41°!07'!49.22!N;!08°!36'!22.31!W)!
59.2! 58.2! 0.2!

Ponto!2!!

(41° 07' 07.48 N; 08° 36' 21.56 W)!
59.5! 57.9! 2!

Ponto!3!!

(41° 08' 10.57 N; 08° 36' 27.92 W)!
57.1! 57.9! 1.7!

!
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Gráfico 2: Medição de longa duração. Ponto 1 

!

Gráfico 3: Medição de longa duração. Ponto 2 

!

!
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Gráfico 4: Medição de longa duração. Ponto 3 
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6. MAPAS DE RUÍDO – APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS 

6.1 APRESENTAÇÃO GRÁFICA DOS RESULTADOS 

O!critério!da!gama!de!cores!utilizadas!para!a!representação!temporal!e!espacial!dos!níveis!obtidos!são!os!indicados!

no!documento!�DirectrizesMapasDez2011!�da!APA.!

!

Tabela 7:!Relação!de!cores!para!as!classes!de!níveis!sonoros,!segundo!documento!da!APA2!

Classes do 

Indicador 

Lden 

Cores RGB  

Classes do 

Indicador 

Ln 

Cores RGB 

Lden!#!55! ! Ocre! 255-217-000! ! Ln!#!45! ! Verde-escuro! 000-181-000!

55!<Lden!#!60! ! Laranja! 255-179-000! ! 45!<Ln!#!50! ! Amarelo! 255-255-069!

60!<Lden!#!65! ! Vermelhão! 255-000-000! ! 50!<Ln!#!55! ! Ocre! 255-217-000!

65!<Lden!#!70! ! Carmim! 196-020-037! ! 55!<Ln!#!60! ! Laranja! 255-179-000!

Lden!>!70! ! Magenta! 255-000-255! ! 60!<Ln!#!65! ! Vermelhão! 255-000-000!

!

 

2 Directivas para elaboração de mapas de ruído”. Versão 3:2011 (Agência Portuguesa do Ambiente). 
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A!legislação!Portuguesa,!estabelece!limites!de!exposição!ao!ruído!exterior,!de!acordo!com!a!classificação!do!solo!em!

relação! à! sua! utilização.! Assim,! de! acordo! com! o! Decreto-Lei! 9/2007! e! o! Decreto-Lei! 146/2006! aletrado! pelo!

Decreto! Lei:! 136! A/2019,! que! transpõem! para! a! lei! nacional! a! directiva! comunitária,! os! valores! limite! são! os!

seguintes:!

Tabela n.º 8 –!Quadro!resumo!dos!indicadores!e!valores-limite!aplicáveis!ao!mapa!de!ruído!

Indicador Valores limite – dB(A) 

 Zona sensível Zona mista Zona não classificada 

Ln 45! 55! 53!

Lden 55! 65! 63!

Apresentam-se!de!seguida!os!mapas!municipais!de!ruído!para!os!indicadores!de!ruído!Lden!e!Ln.!

!

!

!

!
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Figura n.º 3 – Mapa!de!Ruído!para!o!indicador!Lden!

!
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Figura n.º 4– Mapa!de!Ruído!para!o!indicador!Ln!

!
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7. | CLASSIFICAÇÃO ZONAL E USOS DO SOLO 

Indicador!Lden,!níveis!sonoros!acima!do!valor!limite!de!exposição!para!uma!zona!mista!

  

Figura n.º 5– Mapa!de!Ruído!para!o!indicador!Lden
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Indicador!Ln,!níveis!sonoros!acima!do!valor!limite!de!exposição!para!uma!zona!mista!

  

Figura n.º 6– Mapa!de!Ruído!para!o!indicador!Ln!
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8.| ANÁLISE DOS RESULTADOS OBTIDO – AVALIAÇÃO DA 

EXPOSIÇÃO 

 

8.1 Valores Limite de Exposição  

Da!análise!dos!mapas!de!ruído!e!dos!respectivos!mapas!de!conflito!verifica-se,! tal!como!o!esperado,!um!decréscimo!

dos!valores!entre!os!indicadores!Lden!e!Ln.!No!entanto,!esse!decréscimo!é!inferior!aos!10!dB(A),!desejados!e!previstos!

entre!os!indicadores,!o!que!faz!prever!que!na!classificação!das!zonas!o!período!noturno!se!venha!a!demonstrar!o!mais!

problemático.!!

!De!realçar!que!os!níveis!sonoros!encontrados!e!estimados!foram!comparados!com!a!classificação!zonal!vigente,!que!é!

a!menos!restritiva!do!ponto!de!vista!do!suso!conflituoso!do!solo.!

Este! facto!está! relacionado!com!o! tipo!de! fontes!que! têm!influência!maior!no!resultado!final,!as! infra-estruturas!de!

transporte!rodoviário!nas!quais!a!flutuação!de!tráfego!dia!�!noite!não!é!muito!significativa.!!

!

De! salientar!que!de!acordo!com!a!bibliografia!atual,!o! limiar!a!partir!do!qual! são!sentidos!efeitos!da!perturbação!e!

incomodo!é!de!42!dB(A)!para!o! indicador!de!Lden,!e!os! limiares!para!a!afetação!do!bem-estar!e!do!aparecimento!de!

doenças!cardiovasculares!são!de!50!e!60!dB(A)!respetivamente!para!o!mesmo!indicador!de!ruído.!

Por!último,!mas!não!menos!importante!convém!aqui!realçar!que!todos!os!cálculos!e!previsões!da!propagação!sonora!

estão!sujeitos!a!uma!incerteza!associada.!O!método!de!cálculo!de!propagação!sonora!ao!ar!livre!assume!uma!incerteza!

na!ordem!dos![±!1!a!±!3]!dB!dependendo!da!distância!da!fonte!ao!recetor!e!sem!esquecer!que!as!medições!no!terreno!

foram!efetuadas!entre!2003!e!2004!e!comparadas!com!médias!anuais.!
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9.| CONCLUSÕES 

!

Relativamente! aos! resultados! obtidos,! é! possível! verificar! que! as! rodovias! têm! um! impacte! considerável,!

apresentando!na!av.!Da!república!e!na!A44!todas!as!vias!excedentes!em!mais!de!5!dB(A).!

!Apesar!deste!facto,!através!dos!mapas!de!conflitos!podemos!concluir!que!o!nº!de!habitações/pessoas!expostas!não!é!

muito! elevado,! pois! temos! muitos! edifícios! cujo! R/C! está! dedicado! a! comercio! e! serviços.! Assim! unicamente! os!

edifícios! puramente! habitacionais! e! os!mistos! com! habitação! a! partir! do! 1.! Andar! estão! expostos! a! níveis! sonoros!

acima!do!valor!limite!de!exposição!e!apenas!na!fachada!virada!para!as!vias!em!causa.!

De!cordo!com!as!alterações!previstas!no!plano!de!mobilidade!de!curto!prazo,!é!previsível!uma!alteração!significativa!

dos!níveis!sonoros,!pela!redução!do!nº!de!transportes!públicos!a!circular!na!avenida.!

!!

!!

!

!!
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Anexos 



Avenida da República 
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ANEXO V 
 
ATA DO PARECER DA CCDR-N SOBRE A PROPOSTA DE PLANO E PARECERES 
COMPLEMENTARES 
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