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4.8 RUÍDO  

 

4.8.1 Enquadramento 

 

Nas diferentes fases do projecto, o ruído será analisado com o intuito de determinar a sua 

influência na qualidade de vida das populações vizinhas.  

 

A descrição da situação de referência foi efectuada tendo por base a visita de campo ao local de 

implantação do projecto, realizada no dia 31 de Janeiro de 2007. Na visita de campo foram 

realizadas campanhas de monitorização de ruído. 

 

Na análise deste descritor foi considerada como área de estudo todo o espaço físico envolvente até 

onde se façam sentir os efeitos da implantação do projecto em análise. 

 

 

4.8.2 Enquadramento Legal 

 

O principal instrumento legal aplicável é o Regulamento Geral do Ruído, expresso no Decreto-Lei 

nº9/2007, de 17 de Janeiro, o qual revogou o regime legal sobre poluição sonora, aprovado pelo 

Decreto-Lei nº 292/2000, de 14 de Novembro, com as alterações que lhe foram introduzidas pelo 

Decreto-Lei nº 259/2002, de 23 de Novembro. O Decreto-Lei nº 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. 

 

O presente Regulamento estabelece o regime de prevenção e controlo da poluição sonora, visando 

a salvaguarda da saúde humana e o bem-estar das populações. 

 

O referido Regulamento aplica-se às actividades ruidosas permanentes e temporárias e a outras 

fontes de ruído susceptíveis de causar incomodidade. 
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4.8.3 Envolvente Acústica 

 

O Projecto Aquícola de Engorda de Pregado em Mira situar-se-á no Sul da Praia de Mira, concelho 

Mira, freguesia Praia de Mira, Distrito de Coimbra. 

 

A área em estudo situa-se numa zona ampla, onde existem poucas irregularidades do terreno, 

apresentando um relevo em geral plano a ondulado. Constitui uma paisagem dunar onde a cota 

mais baixa está situada a Oeste, com um valor na casa dos 5 a 8 metros, e a mais alta a Nordeste 

com 16 metros. É uma paisagem moldada com areia onde as irregularidades são pouco 

significativas.  

 

Não existem áreas habitacionais na área de intervenção do projecto nem próximas da área em 

estudo, apenas caminhos de areia (aceiros) atravessando a área do projecto. A estrada mais 

próxima que apresenta alguma circulação automóvel situa-se a cerca de 830 metros a Este da área 

de intervenção. 

 

O ambiente sonoro local é determinado pelo ruído emitido por fenómenos naturais, nomeadamente 

ruído emitido por animais (pássaros e cães) e pelo tráfego rodoviário, embora este se apresente 

muito pontual. 

 

 

Figura 4.8-1 - Envolvente do local de implantação do projecto 
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4.8.4 Metodologia 

 

A campanha de monitorização foi realizada de acordo com a normalização portuguesa aplicável: 

 

 Norma Portuguesa 1730-1 

Descrição e medição do ruído ambiente; 

Parte 1: Grandezas fundamentais e procedimentos. 

 Norma Portuguesa 1730-2 

Descrição e medição do ruído ambiente; 

Parte 2: Recolha de dados relevantes para o uso do solo. 

 Norma Portuguesa 1730-3 

Descrição e medição do ruído ambiente; 

Parte 3: Aplicação aos limites do ruído. 

 

Para a caracterização do ambiente sonoro da área de implantação do projecto, procederam-se a 

medições utilizando um analisador de ruído, montado num tripé, a uma altura entre 1,2 m e 1,5 m, 

afastado em 3,5 m de qualquer estrutura reflectora. 

 

Os períodos de medição foram escolhidos tendo em conta o tipo previsível de ruído existente na 

envolvente da área do projecto.  

 

As medições foram efectuadas durante um período de tempo considerado adequado para 

caracterizar o nível sonoro contínuo equivalente, ponderado A, LAeq, do ruído ambiente exterior, 

sendo estas realizadas de forma contínua durante 20 minutos nos períodos diurno, entardecer e 

nocturno.  

 

 

4.8.5 Identificação dos Pontos de Medição 

 

De forma a efectuar o levantamento dos níveis de ruído, e obter a caracterização da situação de 

referência (ou situação existente), seleccionaram-se quatro pontos de medição, localizados na zona 

de implantação do projecto e área envolvente. 
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Quadro 4.8-1 - Identificação dos pontos de medição 

Ponto Coordenadas Descrição 

P1 40º 25´08``N; 008º 47´23`` O Zona Dunar, junto à praia 

P2 40º 25´01``N; 008º 48´22`` O Junto da Vala das Dunas  

P3 40º 25´30``N; 008º 47´06`` O Junto à rotunda 

P4 40º 26´33``N; 008º 47´50`` O Junto à estrada e junto à Casa da Sagrada Família 

 

 

Estes pontos foram definidos de acordo com os objectivos da monitorização, ou seja, 

caracterização da situação de referência, junto a locais e ou actividades potencialmente ruidosas 

(estradas) e no interior do local de implantação do projecto. 

 

 

Figura 4.8-2 – Ponto de medição 1 
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Figura 4.8-3 – Ponto de medição 2 

 

 

Figura 4.8-4 – Ponto de medição 3 
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Figura 4.8-5 – Ponto de medição 4 

 

O Ponto 4 aparece como o receptor sensível mais próximo, situando-se a cerca de 1.600 m do 

perímetro da instalação. Os receptores sensíveis mais próximos, localizados em Videira Sul situam-

se já a cerca de 1.900 m do local específico de implantação da unidade aquícola. 

 

No Quadro seguinte encontram-se apresentadas as medições efectuadas nos quatro Pontos 

referidos. 

 

Quadro 4.8-2 - Medições efectuadas nos diversos períodos (horas) 

Pontos de 

medição 
Diurno Entardecer Nocturno 

Ponto 1 14:30   -   -  

Ponto 2 15:35 20:03 24:40 

Ponto 3 16:45 20:30 23:15 

Ponto 4 17:30 21:03 24:05 

 

Para os quatro pontos indicados anteriormente efectuaram-se medições durante o período diurno, 

visto que é durante este que vai decorrer a fase de construção da instalação. 

 

Efectuaram-se igualmente medições durante o entardecer e período nocturno, uma vez que a 

instalação funcionará durante a fase de exploração em período contínuo (diurno e nocturno). 

 

Os pontos de medição encontram-se identificados na carta militar com a localização do projecto 

apresentados na figura seguinte. 
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Figura 4.8-6 – Localização dos pontos de medição 
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O equipamento utilizado na campanha de monitorização foi o seguinte: 

 

• Analisador de ruído Brüel & Kjær Investigator 2260; 

• Calibrador Brüel & Kjær 4189; 

• Calibrador acústico Brüel & Kjær Mod. 4231; 

• Tripé. 

 

O analisador acústico encontrava-se devidamente calibrado pelo Instituto de Soldadura e Qualidade 

em 5 de Abril de 2005, estando este em conformidade com a Norma Internacional IEC 60804 para 

a classe de exactidão 1. 

 

 

4.8.6 Resultados e Análise das Medições Efectuadas 

 

As medições foram realizadas no dia 31 de Janeiro de 2007. 

 

De seguida apresentam-se os resultados das medições efectuadas, assim como as fontes de ruído 

identificadas próximas dos locais de medição referidos. 

 

Quadro 4.8-3 - Fontes de ruído identificadas próximas dos locais de medição 

Medições Ponto de 
Medição Dia Período 

LAeq 
[dB(A)] 

Fontes de ruído identificadas próximas dos 
locais de medição 

P1 31/01/2007 Diurno 63 Ruído do mar  

P2 31/01/2007 Diurno 38 
Pássaros 
 

P2 31/01/2007 Entardecer 36 
Avião  
Ruído do mar 

P2 31/01/2007 Nocturno 42 - 

P3 31/01/2007 Diurno 55 Pássaros 
Avioneta 
Tráfego automóvel  

P3 31/01/2007 
Entardecer 

46 Tráfego automóvel  
 

P3 31/01/2007 Nocturno 44 Tráfego automóvel  
 

P4 31/01/2007 Diurno 61 Pássaros 
Sinos 
Cães 
Tráfego automóvel  

P4 31/01/2007 
Entardecer 

60 Pássaros 
Cães 
Tráfego automóvel  

P4 31/01/2007 Nocturno 52 Tráfego automóvel  
Ruído do mar 

 
 

Segundo o Regulamento em vigor (Decreto-Lei n.º 9/2007 de 17 de Janeiro), define-se como: 
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Zona mista, a área definida em plano municipal de ordenamento do território, cuja ocupação seja 

afecta a outros usos, existentes ou previstos, para além dos referidos na definição de zona 

sensível; 

 

Zona sensível, a área definida em plano municipal de ordenamento do território como vocacionada 

para uso habitacional, ou para escolas, hospitais ou similares, ou espaços de lazer, existentes ou 

previstos, podendo conter pequenas unidades de comércio e de serviços destinadas a servir a 

população local, tais como cafés e outros estabelecimentos de restauração, papelarias e outros 

estabelecimentos de comércio tradicional, sem funcionamento no período nocturno. 

 

Segundo foi possível apurar, até esta data, as zonas onde se realizaram as medições não se 

encontram classificadas como zonas sensíveis ou mistas, conforme o disposto nas alíneas v), x) do 

artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 9/2007 de 17 de Janeiro. Desta forma e tendo como base o disposto 

no Regulamento Geral do Ruído considera-se que apenas o Ponto 4 (localizado junto a uma 

habitação designada por Casa da Sagrada Família), dadas as suas características poderá definir-se 

como sendo um receptor sensível. 

 

Foi igualmente contactada a Câmara Municipal de Mira sobre a existência de Mapa de Ruído para o 

concelho, tendo a mesma informado da não existência de nenhum estudo de caracterização de 

ruído, para o território abrangido pelo concelho de Mira. 

 

É de salientar que também foi efectuada a contagem dos veículos rodoviários, a qual se encontra 

apresentada no Quadro seguinte, de forma a possibilitar uma análise quantitativa entre a variação 

da emissão (aumento/diminuição) dos níveis de ruído e o tráfego rodoviário. 
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Quadro 4.8-4 - Contagem de veículos durante as diferentes medições 

Medições Contagem de Tráfego Rodoviário 

Ligeiros Pesados Motas Pontos 

de 

Medição 
Dia Período 

Total 

Veícul

os 

Veíc./

hora 

Total 

Veículos 

Veíc./

hora 

Total 

Veículos 

Veíc./

hora 

P1 31/01/2007 Diurno  -   -   -   -   -   -  

P2 31/01/2007 Diurno  -   -   -   -   -   -  

P2 31/01/2007 Entardecer  -   -   -   -   -   -  

P2 31/01/2007 Nocturno  -   -   -   -   -   -  

P3 31/01/2007 Diurno 16 48 1 3  -   -  

P3 31/01/2007 Entardecer  9 27   -   -   -   -  

P3 31/01/2007 Nocturno 7 21  -   -   -   -  

P4 31/01/2007 Diurno 29 87  -   -   -   -  

P4 31/01/2007 Entardecer 20 60  -   -  2 6 

P4 31/01/2007 Nocturno 4 12  -   -   -   -  

 

A contagem dos veículos foi efectuada durante o período a medição de ruído. Tal como se pode 

constatar pelo apresentado no quadro anterior, o tráfego rodoviário observado nos pontos de 

medição de ruído 1 e 2 é inexistente, uma vez que estão localizados junto do mar e junto da Vala 

das Dunas. Os pontos que apresentaram um maior número de tráfego automóvel são os 

localizados na rotunda (ponto 3) e perto da Casa da Sagrada Família (ponto 4), uma vez que se 

localizam junto da estrada. 

 

 

4.8.6.1 Características do Ruído (Tonal/Impulsivo) 

 

Tal como foi referido anteriormente, conforme o disposto no nº 1 do Anexo I no Decreto-Lei n.º 

9/2007, de 17 de Janeiro, o valor do LAeq determinado durante a ocorrência do ruído particular 

deverá ser corrigido de acordo com as características tonais e/ou impulsivas, passando assim a 

designar-se por nível de avaliação (LAr), aplicando-se a seguinte fórmula: 

 

 

LAr = LAeq + K1 + K2 

 

 

Onde K1 é a correcção tonal e K2 a correcção impulsiva. 
 
Estes valores são K1=3 dB(A) ou K2=3 dB(A) se for detectado que as componentes tonais ou 

impulsivas, respectivamente, são características específicas do ruído particular, ou são K1=0 dB(A) 
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ou K2=0 dB(A) se estas componentes não forem identificadas. Caso se verifique a coexistência de 

componentes tonais e impulsivas a correcção a adicionar é de K1+K2=6 dB(A). 

 

Uma vez que o valor do LAeq do ruído ambiente determinado durante a ocorrência do ruído 

particular não apresentou características tonais ou impulsivas, o nível de avaliação  L Ar = L Aeq + 

0 dB (A) + 0 dB (A). 

 

Quadro 4.8-5 – Comparação com os valores legislados 

Ponto Período 
L Ar Legislação Zona considerada 

para a comparação1 

P1 Diurno 63 Não classificada 

P2 Diurno 38 

P2 Entardecer 36 

P2 Nocturno 42 

Não classificada 

P3 Diurno 55 

P3 Entardecer 46 

P3 Nocturno 44 

Não classificada 

P4 Diurno 61 55 dB(A) 

P4 Entardecer 60 55 dB(A) 

P4 Nocturno 52 45 dB(A) 

Receptor Sensível 

 

Quadro 4.8-6 -Valores limite de exposição 

Zona 
expresso pelo 

indicador L den 

expresso pelo indicador 

L n 

Sensível 55 dB(A) 45 dB(A) 

Mista 65 dB(A)  55 dB(A)  

 

 

De acordo com os resultados obtidos nas medições efectuadas e comparando-se os mesmos com 

os valores limite exigidos pelo Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro, para a zona classificada 

segundo os autores do EIA, como receptor sensível (Ponto 4) é possível constatar que, no que 

respeita à situação de referência, os valores se encontram acima dos legislados. 

 

Analisando os outros valores dos restantes pontos (1, 2 e 3), caso fossem consideradas zonas 

mistas, os valores cumpriam a legislação (inferior a 65 dB(A) expresso pelo indicador L den, e 

inferiores a 55 dB(A) expresso pelo indicador L n). 

 

Contudo, como tais zonas não se encontram classificadas de acordo com a legislação em vigor e de 

um modo geral não apresentam valores muito elevados de ruído, apenas o ponto localizado junto à 

                                               
1 Classificação atribuída pelos autores do EIA 
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Casa da Sagrada Família deverá ser objecto de maior atenção no futuro, visto ser o local mais 

próximo dos limites da futura instalação. 

 




