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A1 – ALARGAMENTO E BENEFICIAÇÃO PARA 2X3 VIAS DO 

SUBLANÇO ALBERGARIA / ESTARREJA 

 
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 

 
 
 

ADITAMENTO 
 
 
 
 
I. INTRODUÇÃO 

No âmbito do procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) relativo ao Estudo 
de Impacte Ambiental (EIA) da A1 – Alargamento e Beneficiação para 2X3 Vias do 
Sublanço Albergaria / Estarreja (Processo de AIA n.º 3038), a Comissão de Avaliação 
(CA) nomeada para o efeito, após apreciação técnica da documentação recebida, 
considerou não estarem reunidas as condições para ser declarada a conformidade do 
EIA, considerado para tal indispensável a apresentação de elementos adicionais. 
 
O presente documento, que agora se apresenta sob a forma de um Aditamento ao EIA, 
visa assim dar resposta ao pedido de elementos adicionais solicitados pela Agência 
Portuguesa do Ambiente, I.P. (APA), através do seu ofício com a referência  
S054052-201809-DAIA.DAP, de 12 de setembro de 2018, cuja cópia se apresenta no 
Anexo A. 
 
Os elementos e respostas aos esclarecimentos solicitados pela Comissão de Avaliação 
são apresentados seguindo a sequência dos pontos do Parecer, destacando-se 
previamente à resposta, o conteúdo da observação / solicitação. 
 
Nesse ofício solicita-se ainda a apresentação do documento comprovativo de entrega do 
relatório final dos trabalhos arqueológicos à Direção Geral do Património Cultural. Esse 
documento é apresentado no Anexo D deste relatório.  
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II. ELEMENTOS ADICIONAIS PARA EFEITOS DE AIA 

A. PROJETO 

1. Reformular as seguintes figuras: 

“FIG. I.1 – Enquadramento Nacional e Regional do Projeto”, de forma a permitir a leitura de 
continuidade da A1 nas 3 imagens. A imagem central deverá ser substituída por outra com melhor 
definição.  

“FIG. III.1 – Esboço Corográfico”. Com efeito, não se consegue perceber a diferença entre 
“passagem superior”, “passagem superior no local da atual” e passagem superior nova ao lado da 
atual. Esta figura deverá assim ser revista de forma a permitir uma correta leitura das intervenções 
previstas.  

“FIG. III.2 – Nó de Albergaria – Transição de (…)”. Não se consegue perceber o que é existente e 
o que é proposto. A figura deverá assim ser substituída/alterada.  

“FIG. III. 5 – Planta Geral de localização das Obras de Contenção”. A escala e o detalhe do 
desenho não permitem a leitura da figura.  

Reformularam-se as figuras atendendo ao solicitado, sendo as mesmas apresentadas no 
Anexo B.  
 
Apresenta-se igualmente a FIG. V.20 – Síntese de Impactes, retificada onde, por lapso, 
na legenda não se tinha indicado a simbologia de barreira acústica que estava já 
representada no desenho com um risco verde no local das barreiras acústicas 
preconizadas.  
 
Neste anexo apresenta-se ainda uma outra figura solicitada no âmbito da Paisagem 
referente à individualização da bacia visual do rio Antuã (FIG. V.15-A) 
 
 

2. Apresentar um cronograma geral da obra, discriminando os vários tipos de trabalhos.  

O cronograma geral de obra constitui um elemento cuja apresentação em fase de projeto 
não é possível. Com efeito, decorrente do lançamento de um concurso público para a 
seleção da empresa responsável pela execução da obra, cada concorrente terá liberdade 
para, na sua proposta, apresentar um cronograma. 
 
Logo que se encontre definida a empresa selecionada para a realização da empreitada, e 
previamente ao início das obras, a Concessionária poderá proceder ao envio do respetivo 
cronograma geral de obra à Autoridade de AIA.  
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B. FATORES AMBIENTAIS - SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA, AVALIAÇÃO DE IMPACTES, 

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO E PLANOS DE MONITORIZAÇÃO 

B.1. Geologia e Geomorfologia 

1. Utilizar a designação de “Formação de Arada” em vez de “Xistos de Arada” e que estas rochas 
metamórficas pertencem à Zona Ossa Morena e não ao “Complexo Xisto-Grauváquico ante-
Ordovócio”. 

Em face da observação, nas páginas 84, 139 e 298 do Capitulo IV do EIA, onde se lê 
“Xistos de Arada”, deve ler-se “Formação de Arada”.  
 
Também nas páginas 38 e 39 do Capitulo III e 83,84,95,139 e 208 do Capítulo IV do EIA, 
onde se refere que estas rochas metamórficas pertencem ao “Complexo Xisto-
Grauváquico Ante-Ordovícico” deve ler-se que pertencem à “Zona Ossa Morena”. 
 
 

2. Detalhar e corrigir os aspetos geomorfológicos.  

Em face da observação acima os aspetos geomorfológicos descritos no EIA passam a ter 
a seguinte redação (pág. 83 a 85): 
 
“A região de implantação do projeto situa-se no limite ocidental do Maciço Hespérico com 
o bordo nordeste da Orla Ocidental (Bacia Meso-Cenozóica Ocidental), que recobre o 
contacto entre as zonas Centro-Ibérica e de Ossa Morena. 
 
A A1 está mais precisamente localizada numa zona de fronteira, enquadrada a ocidente 
pelo haff-delta de Aveiro, vulgarmente denominado de Ria de Aveiro, caracterizado pela 
presença de amplas zonas sedimentares e relevo aplanado e a nascente, por formações 
de natureza metamórfica, a que se associam terrenos mais movimentados e uma maior 
dureza das formações litológicas.  
 
Conforme o estudo geológico – geotécnico do projeto ao longo do sublanço, verifica-se 
que nas situações de escavação ocorrem principalmente duas unidades geológicas, uma 
do Plistocénico – Terraços (Q) e uma mais antiga, do Proterozóico Superior, a Formação 
de Arada - PꜪA (Figura 1).  
 
A primeira é representada por depósitos detríticos de praias antigas e de terraços fluviais, 
enquanto a segunda é fundamentalmente representada por xistos argilosos, cloríticos, 
sericíticos e moscovíticos. A unidade do Proterozóico corresponde nas cartas geológicas 
mais antigas aos Xistos de Arada. Esta unidade constitui o substrato dos depósitos 
plistocénicos e aluvionares. 
 
O substrato xistento do Proterozóico, sujeito a processo erosivo de aplanação, foi em 
grande parte recoberto por formações mais recentes, de idade Plistocénica, constituídas 
por depósitos detríticos, de praias antigas e terraços fluviais, os quais foram 
posteriormente sujeitos a erosão, mais pronunciada nas zonas das linhas de água. No 
fundo de alguns vales encontram-se depósitos aluvionares recentes, apresentando 
geralmente modesto desenvolvimento, nomeadamente em espessura. 
  



   
 

A1 – Alargamento e Beneficiação para 2x3 Vias do Sublanço Albergaria / Estarreja  
EIA – Aditamento 

outubro 2018 Rev.01 

4

 

 
Figura 1 – Excerto da Folha Norte da Carta Geológica de Portugal (SGP, 1992) à escala 

1:500.000, evidenciando as formações geológicas (representação sem escala) 

 
 
O desenvolvimento da A1 segue num alinhamento com reduzidas variações de cotas, 
com exceção do vale encaixado do rio Antuã, onde as variações são mais significativas. 
 
As cotas oscilam assim suavemente entre os 110 e os 90 metros desde o Nó de 
Albergaria (km 247+500) até ao km 251+400 e daqui até ao extremo norte do projeto 
(km 257+900), entre cerca dos 90 e os 60 m. O vale do Antuã apresenta um encaixe da 
ordem dos 50 m.” 
 
 
 
B.2. Ruído  

1. Descrição do Projeto  

1.1 Apresentação de cronograma expetável da obra, com indicação da duração das operações em 
cada um dos seguintes locais, bem como do período de funcionamento expetável da obra ao 
longo do dia e da semana:  

• 253+300-253+600 – Porto Baixo e Soutelo  

• 255+700-255+900 – Devesa  

• 256+100-256+600 – Devesa e Souto  

• 256+700-257+000 – Santo Amaro  

Conforme já referido na resposta à questão A-2 o cronograma de obra constitui um 
elemento que não é possível ser apresentado em fase de projeto por constituir um 
elemento constante das propostas que os concorrentes venham a apresentar no âmbito 
do concurso para a execução da empreitada. 
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Deste modo, e por não se conhecer ainda o empreiteiro que virá a ser selecionado para 
executar a obra, a Concessionária poderá proceder ao envio do respetivo cronograma 
geral de obra à Autoridade de AIA, previamente ao seu início.  
 
A duração efetiva das operações a executar, bem como o período expectável em que 
serão realizadas dependerá assim do faseamento de obra da proposta do empreiteiro 
que vier a ser selecionado para a realização da empreitada.  
 
Deste modo, também o funcionamento diário e semanal da obra dependerá do 
faseamento global da proposta que vier a ser escolhida para a realização da empreitada.  
 
Como referido no EIA não é possível, nesta fase de projeto, concretizar mais nem melhor 
estes aspetos, mas garantir-se-á que caso o período em que as operações se realizem 
fora dos horários normais estabelecidos, será cumprida a legislação em vigor aplicável às 
atividades ruidosas temporárias, conforme já previsto na medida FC19 que integra o EIA 
e que se transcreve: 
 
FC 19 – Atender à legislação em vigor (Artigos 14º e 15º do Regulamento Geral do Ruído), 
aplicáveis às atividades ruidosas temporárias, nomeadamente no que se refere à proximidade a 
edifícios de habitação. Caso se pretenda realizar atividades ruidosas temporárias junto dos 
edifícios indicados e fora dos horários estabelecidos, deverá ser assim requerida a “Licença 
Especial de Ruído” para este fim às Câmaras Municipais de Albergaria-a-Velha e Estarreja. 

 
 

1.2 Estimativa de número de veículos pesados associados às várias atividades da obra (transporte 
de materiais de e para a obra), e indicação dos trajetos mais prováveis em cartografia à escala 
adequada (não inferior a 1:10.000) 

Como referido, não é possível em fase de projeto indicar qualquer estimativa do número 
de veículos associados às várias atividades de obra e rede efetiva de acessos, pois e 
como anteriormente referido, os mesmos vão depender do faseamento de obra proposto 
pelo empreiteiro que vier a ser selecionado para a execução da empreitada. 
 
 

1.3 Definição do n.º de estaleiros, centrais de betão e outras estruturas de apoio à obra, com 
indicação provável da sua localização em cartografia à escala adequada (não inferior a 1:5000; a 
escala adotada no EIA, 1:25000, não é adequada ao objetivo) 

Não é possível nesta fase de projeto indicar a efetiva localização das estruturas de apoio 
à obra, pois as mesmas vão depender da proposta do empreiteiro que vier a ser 
selecionado para a realização da empreitada. 
 
Ainda assim, o EIA integrou uma Carta de Condicionantes à Localização dos Estaleiros e 
Outras Estruturas de Apoio à Obra (FIG. VI.1) que integra o Capítulo VI - Medidas de 
Minimização e Gestão Ambiental do relatório do EIA, a qual constituirá parte integrante 
do Caderno de Encargos para obra e que os concorrentes terão de acautelar aquando da 
elaboração da sua proposta.  
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1.4 Indicar TMDA (e respetivos TMH/período de referência e % pesados) registados no ano 2017  

No quadro seguinte apresentam-se os valores disponíveis relativos ao ano de 2017: 
 

Ano 2017 TMDA 
(Ligeiros) 

TMDA 
(Pesados) 

TMH 
(Ligeiros) 

TMH 
(Pesados) 

Diurno (7h/20h) 28 640 2 741 2 203 211 

Entardecer (20h/23h) 4 518 358 1 506 119 

Noturno (23h/7h) 2 780 718 348 90 

TMDA 35 938 3 817 - - 

Fonte: BRISA 
 
 

1.5 Indicar, se possível, % de veículos ligeiros que circula nas vias direitas, atualmente e com 
projeto 

Face aos dados de tráfego efetivo disponíveis, não é possível fornecer esta informação.  
 
A nível de projeto faz-se, contudo, sempre uma estimativa de distribuição dos veículos 
ligeiros e pesados, por via, nomeadamente para as simulações de ruido estando a que foi 
usada neste estudo apresentada no âmbito da resposta ao Ponto 3.3.  
 
 
 

2. Caracterização da Situação de Referência  

No item 7.2.1 (Análise do ruído nos locais de medição) proceder às seguintes alterações:  

2.1 Citar o relatório de medições acústicas apresentado no Anexo 6; por sua vez, este relatório 
deve ser alterado e reenviado de modo a conter as seguintes informações, obrigatórias de acordo 
com o ponto 4 do “Guia Prático para Medições de Ruído Ambiente” (APA, 2011):  

 2.1.1 Localização das fontes sonoras relevantes (A1) e distância do ponto de medição a 
essa fonte;  

 2.1.2 Indicação da altura acima do solo a que foram realizadas as medições acústicas;  

 2.1.3 Características do solo envolvente;  

 2.1.4 Número de veículos ligeiros e pesados que circularam em cada recolha de 15 minutos; 
estimativa dos respetivos TMH/período de referência;  

 2.1.5 Tratamento dos níveis sonoros medidos, incluindo eventuais correções dos valores 
medidos tendo em conta eventuais desvios entre TMH/período de referência estimados 
durante as medições e TMH/período de referência anualizados, por tipo de veículos (ligeiros 
e pesados); indicação dos cálculos efetuados;  

O relatório de medições acústicas com as observações solicitadas é apresentado no 
Anexo C.  
 
Sobre as observações feitas, de referir que o número de veículos contados durante as 
medições é apresentado para os pontos P2, P3 e P4 uma vez que para o ponto P1 não 
foi possível por falta de visibilidade. No relatório de medição não são efetuadas correções 
de valores medidos de forma a contemplar a diferença entre veículos contados e tráfego 
de referência. No presente caso as diferenças entre estes valores são residuais. 
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2.2 Fazer referência à FIG. IV.1 (Implantação do Projeto em fotografia aérea, escala 1:2500) e 
Quadro IV.3 (Localização das Principais Áreas Urbanas Localizadas no Corredor em Estudo) 
como forma de identificar claramente os recetores sensíveis afetados pelo projeto, já que a 
cartografia apresentada no EIA a 1:25000 não é adequada a esse objetivo em fase de projeto de 
execução  

A FIG. IV.1 serve de base de referência cartográfica para todos os descritores, conforme 
se destacou logo com a sua apresentação no ponto introdutório do capítulo do EIA 
referente à caraterização da situação atual do ambiente. Pretendia-se assim dar o 
pormenor necessário para a caraterização da zona do projeto e sua envolvente, não 
repetindo desnecessariamente a figura.  
 
Assim na página 170 do EIA (ponto 7.2.1), onde se lê: “Estas zonas, cuja cartografia de 
localização se apresenta na FIG.IV.23…”, dever ler-se “Estas zonas, cuja cartografia de 
localização se apresenta na FIG.IV.23 em termos de enquadramento na escala 1/25000 e 
na FIG.IV.1 a uma escala de maior pormenor sobre fotografia aérea…” 
 
O EIA apresentou assim a cartografia adequada (e no âmbito do descritor Ambiente 
Sonoro) para a localização dos recetores.  
 
 
 

3. Avaliação de Impactes e Medidas de Minimização  

Tendo em conta que a DIA antecedente solicitava a avaliação de impactes na fase de construção 
com indicação de medidas com o detalhe e pormenor adequados à sua implementação, e que o 
EIA é omisso na previsão destes impactes, solicita-se a:  

3.1 Apresentação de previsão, com detalhe e rigor possível, dos níveis sonoros expectáveis para 
cada local sensível junto ao tabuleiro da A1 e a cada estaleiro, a sua duração e ocorrência nos 
períodos dia/entardecer/noite, bem como fases críticas de elevada emissão sonora, que estarão 
associadas a graus de incomodidade mais elevados sentidos pela população  

3.2 Avaliação dos impactes para cada local e indicação de medidas de minimização para a fase de 
construção com o detalhe e pormenor adequados à sua implementação  

A DIA emitida relativamente ao anterior projeto é datada de 2004, tendo sido elaborada 
sob o enquadramento de uma legislação atualmente ultrapassada e com pressupostos 
distintos da legislação agora em vigor no que diz respeito ao ruido em fase de 
construção.  
 
A avaliação realizada no EIA foi feita no enquadramento e cumprimento da legislação 
atualmente em vigor (que data de 2007), à luz da qual o projeto e os impactes a ele 
associados devem ser avaliados. Concretamente, no que respeita à fase de construção 
(entendida como atividade ruidosa temporária) não estão definidos limites de emissão 
sonora, desde que as atividades sejam efetuadas nos horários admissíveis para os usos 
presentes (dias uteis entre as 8 e as 20 horas). 
 
De referir ainda que a própria APA considera não haver lugar à aplicação de plano de 
monitorização do ruido na fase de construção, em função do enquadramento legal e 
desde que salvaguardado o referido na legislação quanto aos horários a respeitar em 
função dos usos presentes.  
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Nesta fase de projeto, e tal como mencionado, não sendo possível indicar qualquer 
planeamento de obra (o qual vai depender da proposta do empreiteiro a quem for 
adjudicada a empreitada), foi essa a situação considerada e avaliada, e da qual se 
concluiu que podendo haver impactes pontuais significativos nas reduzidas zonas 
habitadas na envolvente da A1, trata-se, contudo, de uma situação admissível em face da 
legislação vigente.  
 
Para os (poucos) recetores próximos do sublanço em análise da A1, foram ainda assim 
identificados valores estimados de ruido em função dos níveis sonoros tipicamente 
gerados por operações e equipamentos de construção. Esta informação consta nas 
páginas 348 e 349 do EIA.  
 
Caso a execução da obra não se cinja ao período das 8 às 20 horas de dias úteis, dar-se-
á cumprimentos à legislação vigente, solicitando a devida Licença Especial de Ruido 
junto das autarquias, a qual especificará as respetivas medidas aplicáveis (Medida FC19 
do EIA): 
 
“FC19 - Atender à legislação em vigor (Artigos 14º e 15º do Regulamento Geral do Ruído), 
aplicáveis às atividades ruidosas temporárias, nomeadamente no que se refere à proximidade a 
edifícios de habitação. Caso se pretenda realizar atividades ruidosas temporárias junto dos 
edifícios indicados e fora dos horários estabelecidos, deverá ser assim requerida a “Licença 
Especial de Ruído” para este fim às Câmaras Municipais de Albergaria-a-Velha e Estarreja.” 

 
Complementarmente as Medidas Gerais da APA para a fase de construção e que 
constam do Quadro VI.1 do EIA contribuem também, por si, já para uma minimização das 
perturbações da obra.  
 
 

Relativamente à fase de exploração:  

3.3 No item 7.2.2.1 (Parâmetros de cálculo) citar o Estudo de Medidas de Minimização de Ruído 
onde constam dados de parametrização e resumi-los neste item; assim, devem ser apresentados 
dados de entrada relativos ao tráfego (TMH/período de referência e por tipo de veículos), 
distribuição assumida do tráfego por via de circulação, principais opções de cálculo assumidas 
(malha de cálculo, raio de busca, número de reflexões, coeficiente de absorção do solo), modelo 
digital de tereno (escala de trabalho, equidistância das curvas de nível) 

No ponto 7.2.2.1 do relatório do EIA pode considerar-se a sua reformulação de acordo 
com o apresentado seguidamente, onde se deu maior pormenorização de todos os 
parâmetros, conforme o apresentado no Estudo de Medidas de Minimização do Ruido, 
que integra o projeto e acompanha o EIA.  
 
“(…) 
As previsões do ruído de circulação rodoviária foram efetuadas recorrendo ao programa 
Cadna/A, desenvolvido pela firma DataKustik da Alemanha. Este programa de modelação 
e simulação contabiliza os fenómenos físicos mais relevantes, tais como reflexões em 
fachadas, efeitos topográficos e outros referentes às características 3-D dos terrenos e 
estradas.  
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Para efeitos de cálculo usaram-se os seguintes parâmetros: 
 

• Reflexão no solo: assumiu-se que o terreno da envolvente à via é cultivado ou 
arborizado com um nível de absorção sonora significativo (de coeficiente de 
absorção=0,8); 

• N º de reflexões: 2; 

• Malha de cálculo 10m x 10m a 4 m de altura para os mapas gerais e 1m x 1m 
para dimensionamento de barreiras; 

• Norma de cálculo de ruído rodoviário: NMPB - Routes – 96; 

• Altura do cálculo: 4 m na fachada mais exposta de cada recetor; 

• Raio de busca (fonte sonora – recetor): 1200 m; 

• Modelo digital do terreno: Definido por triangulação com curvas de nível 
espaçadas de 1 m para o valor da cota. 

 
As previsões foram realizadas para três cenários de volumes de tráfego, correspondentes 
aos anos 2020, 2025 e 2035.  
 
Os TMH total, de ligeiros e de pesados, em 2020, 2025 e 2035 são apresentados no 
quadro seguinte: 
 

Quadro V. 15 – Valores de tráfego médio horário anual (TMH) 

Ano 

Período 

Diurno Entardecer Noturno 

TMH 
Ligeiros 

TMH 
Pesados 

TMH 
Ligeiros 

TMH 
Pesados 

TMH 
Ligeiros 

TMH 
Pesados 

2020 2262 215 1552 124 361 94 

2025 2576 246 1768 141 411 107 

2035 3140 299 2154 172 500 131 

 
 
No quadro seguinte apresenta-se a distribuição de trafego por veículos ligeiros e 
pesados, segundo os três períodos do dia, nos 3 anos de análise.  
 

Quadro V. 16 – Distribuição de ligeiros e pesados por período 

Período %total %pesados 

Diurno 78,8 8,7 

Entardecer 12,3 7,4 

Noturno 8,9 20,7 

 
A velocidade base de projeto considerada nesta simulação foi de 120 km/h, para ligeiros 
e 90 km/h para pesados. 
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A distribuição de veículos pelas três vias da faixa de rodagem foi a seguinte: 
 

• Ligeiros:  

o 30% na via esquerda (mais próxima do separador central e com circulação 
mais rápida) 

o 50% na via central 

o 20% na via direita (com circulação mais lenta e mais próxima da berma) 

• Pesados:  

o 0% na via esquerda (mais próxima do separador central e com circulação 
mais rápida) 

o 20% na via central 

o 80% na via direita (com circulação mais lenta e mais próxima da berma) 

 
 
As previsões de ruído consideraram ainda, como camada de desgaste do pavimento, o 
Betão Betuminoso Drenante. Com efeito, de acordo com o projeto, o pavimento previsto e 
independentemente dos aspetos de ruido, foi logo à partida definido com a seguinte 
constituição também por questões de segurança rodoviária: 
 

• PA12,5 PMB 45/80-65 (BBd – Betão Betuminoso drenante, na camada de 
desgaste); 

• AC14 bin 35/50 (BBsb – Betão Betuminoso em camada subjacente); 

• AC20 base 35/50 (MB – Macadame Betuminoso em camada de base). 

 
Acima de 60 km/h considera-se que este pavimento apresenta uma absorção de 4 dB na 
emissão de ruído resultante da circulação. (…)” 
 
 

3.4 Demonstração da validação do modelo com comparação de valores medidos e calculados 

De acordo com as contagens de veículos efetuadas durante as medições os valores 
médios de tráfego são os seguintes (TMH): 
 

Ponto de 
medição 

Período Diurno Período do Entardecer Período Noturno 

Ligeiros Pesados Ligeiros Pesados Ligeiros Pesados 

Ponto 2 1851 217 1470 137 500 124 

Ponto 3 1738 185 1748 114 239 81 

Ponto 4 1735 165 1583 144 265 96 
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No quadro seguinte são apresentados os valores médios obtidos por medição (Ruído 
Residual medido) no local e os valores previstos pelo modelo de cálculo para a mesma 
via, para o tipo de piso atual, mas usando os valores de tráfego contados e apresentados 
no quadro anterior (Ruído Residual previsto). 
 

Ponto de 
medição 

Ruído Residual Medido Ruído Residual Previsto  

Ld  
(dBA) 

Le  
(dBA) 

Ln  
(dBA) 

Lden 
(dBA) 

Ld  
(dBA) 

Le  
(dBA) 

Ln  
(dBA) 

Lden 
(dBA) 

Ponto 1 63,9 62,4 58,9 66,6 64,2 63,8 59,4 67,2 

Ponto 2 59,8 56,5 52,7 60,7 59,4 58,4 53,4 61,7 

Ponto 3 74,3 72,4 68,8 76,7 73 71,5 69,1 76,4 

 
 
A subtração destes valores (residual medido e previsto) resulta no seguinte quadro: 
 

Ponto Ld  
(dBA) 

Le  
(dBA) 

Ln  
(dBA) 

Lden 
(dBA) 

P2 -0,3 -1,4 -0,5 -0,6 

P3 0,4 -1,9 -0,7 -1 

P4 1,3 0,9 -0,3 0,3 

 
 
Como se pode constatar, apesar dos valores previstos serem diferentes dos medidos os 
desvios são relativamente pequenos não comprometendo o rigor e utilidade do modelo.  
 
 
 

3.5 No item 7.2.2.2 (Previsão dos níveis sonoros e sua apreciação):  

3.5.1 Correção dos cabeçalhos das colunas Lden e Ln que se encontram trocados nos Quadros 
V.17 a V.20; no Quadro V.19, incluir níveis sonoros previstos para P2;  

Os quadros retificados quanto a essa situação, que foi efetivamente um lapso, são 
apresentados seguidamente: 
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Quadro V. 17 – Valores Previstos para os Indicadores de Ruído Lden e Ln – km 253+300 a  
km 253+600 (ambos os lados do traçado) 

Recetor Altura 
(m) 

2020 2025 2035 

Ln  
(dBA) 

Lden  
(dBA) 

Ln  
(dBA) 

Lden  
(dBA) 

Ln  
(dBA) 

Lden  
(dBA) 

P1 4.00 58,3 66,3 58,8 66,9 59,7 67,8 

R01 4.00 52 59,9 52,6 60,4 53,4 61,4 

R02 1.50 39,4 47,1 39,9 47,7 40,8 48,7 

R03 1.50 52,1 59,9 52,6 60,5 53,5 61,4 

R04 4.00 52,4 60,3 52,9 60,9 53,8 61,8 

R05 4.00 52,3 60 52,8 60,5 53,7 61,5 

R06 4.00 50,4 58 51 58,6 51,8 59,6 

R07 1.50 45,8 53,5 46,3 54 47,2 55 

R08 4.00 57,6 65,6 58,1 66,1 59 67,1 

R09 4.00 51 58,8 51,5 59,4 52,4 60,3 

R10 4.00 48 55,7 48,5 56,2 49,4 57,2 

R11 1.50 44 51,7 44,6 52,2 45,4 53,2 

R12 1.50 43,9 51,5 44,4 52,1 45,3 53 

R13 4.00 49,9 57,5 50,5 58 51,3 59 

R14 1.50 48,7 56,6 49,3 57,2 50,1 58,2 

R15 4.00 49,4 57 49,9 57,6 50,8 58,5 

R16 1.50 52,4 60,2 52,9 60,7 53,8 61,6 

R17 4.00 48 55,5 48,5 56 49,4 57 

R18 1.50 37,6 45,6 38,2 46,2 39 47,2 

 
 

Quadro V. 18 – Valores Previstos para os Indicadores de Ruído Lden e Ln,  km 255+700 e o 
km 255+800, lado nascente da via 

Recetor Altura 
(m) 

2020 2025 2035 

Ln  
(dBA) 

Lden  
(dBA) 

Ln  
(dBA) 

Lden  
(dBA) 

Ln  
(dBA) 

Lden  
(dBA) 

P2 4.00 56,1 64,1 56,7 64,6 57,5 65,6 

R19 1.50 56,4 64,3 56,9 64,9 57,8 65,9 

R20 4.00 44,6 52,3 45,1 52,9 46 53,8 

R21 1.50 49,1 56,7 49,6 57,3 50,5 58,2 
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Quadro V. 19 – Valores Previstos para os Indicadores de Ruído Lden e Ln – km 256+100 e o 
km 256+600, ambos os lados da via 

Recetor Altura 
(m) 

2020 2025 2035 

Ln  
(dBA) 

Lden  
(dBA) 

Ln  
(dBA) 

Lden  
(dBA) 

Ln  
(dBA) 

Lden  
(dBA) 

P2 4.00 56,1 64,1 56,7 64,6 57,5 65,6 

P3 4.00 52,5 60,2 53 60,7 53,9 61,7 

R22 4.00 50,5 58,3 51 58,8 51,9 59,8 

R23 1.50 52,5 60,2 53 60,8 53,9 61,7 

R24 1.50 53,4 61,1 53,9 61,7 54,8 62,6 

R27 1.50 49,1 56,8 49,6 57,3 50,5 58,3 

R29 4.00 52,5 60 53 60,6 53,9 61,5 

R30 1.50 57,7 65,8 58,2 66,3 59,1 67,4 

R31 1.50 62,2 70,3 62,7 70,8 63,6 71,9 

R32 4.00 56,7 64,7 57,2 65,2 58,1 66,3 

R33 1.50 49,5 57,1 50 57,6 50,9 58,6 

R34 4.00 59,7 67,8 60,3 68,4 61,1 69,4 

R35 4.00 52,7 60,3 53,2 60,8 54,1 61,8 

R36 4.00 56,2 63,9 56,7 64,5 57,6 65,5 

R37 4.00 53,4 61 53,9 61,6 54,8 62,5 

R38 4.00 59 67,1 59,5 67,6 60,4 68,6 

R39 4.00 63,9 72 64,4 72,5 65,3 73,6 

R40 1.50 47,6 55,8 48,1 56,3 49 57,2 

R41 1.50 52,5 60,2 53 60,8 53,9 61,7 

R42 1.50 51,1 59 51,7 59,5 52,5 60,4 

 
 

Quadro V. 20 – Valores Previstos para os Indicadores de Ruído Lden e Ln – 256+700 e o  
km 257+000, ambos os lados da via 

Recetor Altura 
(m) 

2020 2025 2035 

Ln  
(dBA) 

Lden  
(dBA) 

Ln  
(dBA) 

Lden  
(dBA) 

Ln  
(dBA) 

Lden  
(dBA) 

P4 1.50 64,8 72,9 65,4 73,4 66,2 74,4 

R43 1.80 62,2 70,1 62,7 70,6 63,6 71,6 

R44 1.50 55 62,9 55,5 63,4 56,4 64,4 

R45 4.00 53 60,9 53,6 61,4 54,4 62,4 

R46 1.50 64,7 72,8 65,2 73,3 66,1 74,2 

R47 4.00 51,3 59,1 51,8 59,6 52,7 60,6 
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3.5.2 Justificar como se obtêm valores de nível particular em P1 a P4 inferiores em 2 a 4 dB(A) 
aos medidos;  

Tal como referido no relatório, o piso drenante (PA12,5 PMB 45/80-65 (BBd – Betão 
Betuminoso drenante, na camada de desgaste) foi previsto como elemento de projeto e 
como tal as previsões, sem barreiras implementadas, entram em linha de conta com a 
redução de ruído inerente ao uso deste piso. 

 
 

3.5.3 Para cada zona do traçado em que se avaliam os impactes, alterar o sentido dos impactes 
de positivo para negativo, e fundamentar a magnitude dos mesmos (de referir que P2 não está 
associado à Zona 2, contrariamente ao indicado no Quadro V.18); também para cada Zona, 
enumerar a(s) barreira(s) acústica(s) proposta(s);  

O ponto P2 tem uma exposição ao ruído proveniente da A1 que se assemelha à 
exposição verificada no recetor R19, facto que fez com que este fosse incluído na Zona 2 
como valor de referência. 
 
Globalmente os impactes serão positivos em todo o traçado, devido ao uso de um piso 
com características acústicas mais eficazes do que o atual. Assim, e dado que o tráfego 
atual não difere significativamente do previsto para 2020, prevê-se que após a entrada 
em serviço com 2x3 vias, se verifique uma redução significativa dos níveis de ruído 
verificados hoje em dia. Esta redução deverá ser da ordem de grandeza de 3-4 dB(A) e 
poderá eventualmente ser ainda superior visto que atualmente existem zonas do traçado 
em que o pavimento se encontra deteriorado e como tal emite mais ruído por isso. 
 
De acordo com as previsões de tráfego, o aumento previsto para os níveis de ruído entre 
2020 e 2035 deverá ser na ordem dos 1 dB(A) no máximo. Assim sendo, e caso se 
verifiquem os valores de tráfego previstos em 2035, mesmo sem a implementação de 
barreiras o ambiente acústico deverá ser ligeiramente mais tranquilo do que o que se 
verifica atualmente. 
 
Esta redução é, no entanto, pequena e é provável que só se faça sentir junto das 
populações para o ano de entrada em serviço com 2x3 vias. Assim considera-se que o 
impacte, sem implementação de barreiras, será positivo e de magnitude reduzida e de 
grande extensão, pois aplica-se a toda a envolvente do traçado. 
 
 
Repetem-se seguidamente as figuras do EIA com grafismo identificando a designação da 
barreira acústica proposta.  
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FIG. V. 9 – Mapa de ruído em redor de BA1, parâmetro Ln, a 4 m de altura 

 

 
FIG. V. 10 – Mapa de ruído em redor de BA2, parâmetro Ln, a 1,5 m de altura 

  

BA1 

BA2 
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FIG. V. 11 – Mapa de ruído em redor de BA3, parâmetro Ln, a 4 m de altura 

  

BA3 
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FIG. V. 12 – Mapa de ruído em redor de BA4, parâmetro Ln, a 4 m de altura 

 

 
FIG. V. 13 – Mapa de ruído em redor de BA5, parâmetro Ln, a 1,5 m de altura 

  

BA4 

BA5 
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FIG. V. 14 – Mapa de ruído em redor de BA6, parâmetro Ln, a 1,5 m de altura 

 
 

3.5.4 Incluir as habitações 5 e 6, ambas de 2 pisos, e habitação 8 de 1 piso (conforme 
identificadas no Quadro IV.3) na previsão e avaliação de impactes; note-se que, de acordo com 
os mapas de ruído apresentados no Anexo 6, as habitações 5 e 6 ficarão expostos a Ln>55 
dB(A) em 2020 pelo que deverão ser previstas medidas de redução de ruído em conformidade;  

As habitações 6 (sem uso habitacional atual) e 8 (com uso habitacional atual) que 
constam do Quadro IV.3 do Uso do Solo constituem edifícios que não foram 
considerados na avaliação de impactes e na preconização das respetivas medidas de 
minimização, ao nível do fator ambiental ruído, pelo facto de estar prevista a sua 
expropriação no âmbito do atual projeto. 
 
Relativamente à habitação 5, foi confirmado durante o levantamento de campo, efetuado 
para a caraterização do ruido, tratar-se de uma edificação recuperada mas sem uso 
habitacional. Com efeito, este edifício constitui uma arrecadação usada pela proprietária, 
cuja residência é noutra rua. Esta situação – por não ter relevância ao nível do uso do 
solo e respetivos impactes – acabou, por lapso, por não ficar compatibilizada com o fator 
ambiental ruido (situação que não aconteceu relativamente às habitações 6 e 8 que se 
identificaram como não habitada e habitada, respetivamente, e a ser expropriadas). 
  

BA6 
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3.5.5 Esclarecer se o ponto de previsão assumido para cada recetor coincide com a fachada mais 
exposta a ruído da A1; em caso negativo, como parece ser o caso, por exemplo, de R46, incluir 
previsão para a fachada mais exposta;  

Para a escolha dos pontos de fachada foi tido em conta não só a face de maior 
exposição, a tipologia de cada habitação, fatores arquitetónicos e uma análise custo-
benefício de cada medida a ser implementada. No caso do recetor R46 julgou-se 
adequado proteger a fachada virada a sul visto ser a zona de entrada e a que possui 
janelas, a figura seguinte mostra esta fachada. 
 

 
R46 – Fachada virada a sul 

 
 
Na fachada virada para nascente e para a A1 (fotografia seguinte), existe apenas uma 
única janela virada a sul e que fica protegida com a solução proposta (Piso drenante + 
BA6). A restante fechada é parede sendo que é contígua com anexos que consistem 
numa oficina (edifícios com o telhado mais baixo). Proteger ainda mais esta fachada 
(virada a nascente) iria aumentar de forma considerável a barreira que já tem grandes 
dimensões provocando assim um impacte visual que não traria, em termos acústicos, um 
benefício significativo. 
 

 
R46 – Fachada virada a nascente 

  



   
 

A1 – Alargamento e Beneficiação para 2x3 Vias do Sublanço Albergaria / Estarreja  
EIA – Aditamento 

outubro 2018 Rev.01 

20

 

3.6 Redimensionar as barreiras propostas tendo em conta os níveis sonoros previstos para o ano 
2035 (alterar Quadros V.22 a V.27 em conformidade, e corrigir os cabeçalhos das colunas Lden e 
Ln que se encontram trocados, bem como inserir sinal negativo em todos os valores da coluna 
“Diferença”) assegurando que essas previsões se referem à fachada mais exposta de cada 
edificado; de referir que o dimensionamento tomando como referência as condições de tráfego 
para o ano de 2025 – para além de 2025 não ser ano intermédio – resulta numa proteção dos 
recetores no limiar do cumprimento do valor limite (em R08 ter-se-á Ln=54.9 dB(A); em R19, 
Ln=55,1; em R32, Ln=54.5; em R34, Ln=54.6; em R44, Ln= 54.7 e em R46, Ln=54.7dB(A)) e que o 
acréscimo de níveis sonoros previstos até 2035 será suficiente para uma nova ultrapassagem do 
valor limite;  

O dimensionamento das barreiras acústicas, que neste caso concreto complementa 
também as medidas ao nível do pavimento, é sempre realizado para um ano próximo do 
da entrada em serviço nas novas condições, permitindo por um lado, estimar com uma 
relativa folga (5 anos) as medidas de minimização que se apresentam como necessárias 
e por outro que o investimento esteja mais de acordo com as efetivas necessidades em 
função do controlo que se vai fazendo, não definindo / implementando medidas a longo 
prazo, que se podem vir a verificar como não necessárias por motivos vários (variação 
dos valores de tráfego, evolução tecnológica dos veículos), além de que as próprias 
barreiras em si sofrem evoluções tecnológicas ao nível da sua conceção e 
funcionamento. 
 
A este respeito a Concessionária manterá, em fase de exploração do sublanço em 
apreço, a monitorização do ruído ambiente, procedimento que permitirá avaliar a eficácia 
das medidas de minimização preconizadas relativamente ao ruído gerado pela 
autoestrada, assim como dará cumprimento ao Decreto-Lei n.º 146/2006, realizando 
periodicamente (5/5 anos) os mapas estratégicos de ruido da via e correspondentes 
planos de ação, que permitem manter atualizados os feitos da via sobre a envolvente e a 
correspondente tomada de medidas de minimização.  
 
 

3.7 Alterar o ano de implementação das barreiras para 2020 face à previsão de ultrapassagem, 
logo no ano início de exploração, dos valores limite em todos os recetores a proteger, não se 
justificando que o ano de implementação fique dependente da confirmação com dados de 
monitorização os quais já indicam atualmente violação dos valores limite nos recetores a proteger 

Todas as barreiras passarão a ser implantadas no ano de entrada em serviço do 
alargamento com 2x3 vias. 
 

Quadro 1 – Barreiras Acústicas a Implementar no ano de entrada em serviço com 2x3 vias 

Barreira Lado da AE 
Localização (km) 

Inicio Fim 

BA1 Nascente 253+ 374 253+ 468 

BA2 Nascente 255+ 719 255+ 825 

BA3 Nascente 256+ 193 256+ 479 

BA4 Poente 256+ 752 256+ 813 

BA5 Nascente 256+917 256+982 

BA6 Poente 256+ 928 257+ 006 
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3.8 Inclusão de programa de manutenção do piso até 2035 e das suas características de absorção 
acústica  

A manutenção do pavimento é determinada pelos resultados das campanhas de 
inspeção realizadas periodicamente no âmbito do Plano de Controle e Qualidade que a 
Concessionária tem que cumprir junto do Concedente (atualmente o IMT). Esse plano é 
que definirá assim as necessidades de intervenção ao nível do pavimento.  
 
 
 
B.3. Socioeconomia  

1. Nas páginas 3 e 4 do RS, consta um quadro com a constituição da equipa técnica, não sendo 
indicado nenhum técnico especificamente para a “socioeconomia”. Indicar o/a técnico/a 
responsável por este descritor 

O técnico responsável (Fátima Teixeira, geógrafa) é o que está indicado para o descritor 
Ordenamento do Território e que tem também a seu cargo os aspetos socioeconómicos 
que no quadro foram identificados, por lapso, como População e Saúde Humana e não 
compatibilizados na forma de designação com o texto no descritor. 
 
 

2. Indicar o volume de investimento previsto para o projeto 

O volume estimado para a construção é de 25 milhões de euros. 
 
 

3. A referência à redução recente da taxa de desemprego (página 236, indicando a PORDATA 
como fonte) é oportuna, mas não indica a data de referência. Note-se que, à escala concelhia, há 
dados mensais atualizados nas estatísticas da responsabilidade do IEFP. Referir a data de 
referência 

Os valores de desemprego referidos e retirados do site da PORDATA são relativos a 
2016. Esses valores da consulta do site agora verificada, corrigem-se para 5,5% e 6,5%, 
respetivamente em Albergaria-a-Velha e Estarreja. 
 
 

4. É apresentada uma síntese de impactes (com referência à socioeconomia na página 457 do 
RS), sugere-se que seja elaborada uma matriz de síntese, com inclusão dos riscos e dos impactes 
ambientais e, se possível, com a pontuação da significância de todos os impactes, para se ter uma 
visão global e integrada 

Depreende-se que a síntese solicitada corresponda à síntese dos impactes e da sua 
significância, antes e após as principais medidas, apresentadas no final do Capitulo VI do 
EIA (Quadro VI.2), após a indicação das medidas incluídas no projeto, as previstas para a 
fase de construção e para a fase de exploração e que a seguir se transcreve. 
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Quadro VI. 2 – Quadro Síntese das Medidas de Minimização e sua Importância para a 
Redução de Impactes 

Fator 
ambiental Principais medidas de minimização 

Importância das 
Medidas de 

minimização 

Significância do 
Impacte (Pré-
minimização) 

Impacte 
Residual (pós-
minimização / 
medidas de 

melhoramento) 

Geologia 

Reaproveitamento das terras 
movimentadas no próprio projeto, 
reduzindo impactes no exterior. 

Minimizar a afetação de áreas fora da 
área de projeto e respetivo substrato 
geológico. 

Pouco Importante Não Significativo Não Significativo 

Solos e Uso do 
Solo 

Desenvolvimento do projeto em 
articulação com os espaços afetos à 
atual autoestrada para a minimização 
de novas áreas afetadas.  

Localização de estaleiros e acessos de 
obra em zonas não condicionadas. 

Cuidados no planeamento e execução 
da obra minimizando a afetação de 
usos. 

Cuidados a respeitar aquando da 
desativação dos espaços ocupados 
pelas áreas de apoio à obra, 
promovendo a sua recuperação e 
integração paisagística. 

Muito Importante Não Significativo Não Significativo 

Recursos 
Hídricos  

Projeto de drenagem tendo em conta as 
características hidrológicas do local e a 
avaliação do existente. 

Localização dos estaleiros e acessos de 
obra respeitando distâncias legais às 
linhas de água presentes na zona. 

Cuidados ambientais no planeamento e 
execução da obra. 

Equipamentos adequados e em boas 
condições de funcionamento. 

Tratamento de águas residuais do 
estaleiro. 

Muito Importante Não Significativo Não Significativo 

Qualidade do 
Ar 

Controlo na obra das emissões de 
poeiras e de outros poluentes 
atmosféricos na fase de construção 
(cuidados nas operações de transporte 
materiais pulverulentos, manutenção e 
funcionamento de equipamentos). 

Importante Não Significativo Não Significativo 
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Fator 
ambiental Principais medidas de minimização 

Importância das 
Medidas de 

minimização 

Significância do 
Impacte (Pré-
minimização) 

Impacte 
Residual (pós-
minimização / 
medidas de 

melhoramento) 

Ambiente 
Sonoro 

Controlo do ruído em obra. 
Programação da obra / Delimitação dos 
horários de trabalho, face ao definido na 
legislação. Dado tratar-se de uma obra 
de alargamento e beneficiação de via 
existente, poderá haver períodos em 
que se justifique prolongar o horário de 
trabalho para os períodos de entardecer 
e noturno, ou para sábados, domingos e 
feriados, devendo para tal ser solicitada 
licença especial de ruído (LER) à 
autarquia em causa (conforme Art. 15.º 
do Decreto-lei n.º 9/2007, de 17 de 
janeiro). 

Esclarecimentos à população sobre as 
atividades e horários de funcionamento. 

A maquinaria presente em obra deverá 
ter informação técnica relativa ao nível 
sonoro produzido e esta em boas 
condições de funcionamento, não 
produzindo níveis sonoro acima do 
estipulado. A maquinaria de apoio à 
obra (móvel e imóvel) terá certificação 
da classe de nível da potência sonora 
emitida. 

Importante Significativo Não Significativo 

Gestão de 
Resíduos 

Elaboração do Plano de Prevenção e 
Gestão de Resíduos. 

Cuidados na execução da obra. 
Formação e sensibilização dos 
trabalhadores. 

Importante Não Significativo Não significativo 

Sistemas 
Ecológicos 

Cuidados na execução da obra. 
Formação e sensibilização dos 
trabalhadores. 

Localização de estaleiros e acessos de 
obra em zonas não condicionadas. 

Manutenção das PH em condições de 
escoamento adequado e de 
enquadramento vegetal das suas 
entradas. 

Importante Não Significativo Não Significativo 

Paisagem 

Localização de estaleiros e acessos de 
obra em zonas não condicionadas e 
habitadas. 

Implementação do Projeto de 
Integração Paisagística para 
recuperação das áreas. 

Muito Importante Significativo Não Significativo  
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Fator 
ambiental Principais medidas de minimização 

Importância das 
Medidas de 

minimização 

Significância do 
Impacte (Pré-
minimização) 

Impacte 
Residual (pós-
minimização / 
medidas de 

melhoramento) 

Socioeconomia 

Informação da obra à população. 

Localização de estaleiros e acessos de 
obra em zonas não condicionadas. 

Cuidados na execução da obra para 
redução da perturbação sobre a 
envolvente. 

Caminhos alternativos durante a obra 
às PS a substituir. 

Cumprimento das normas de segurança 
rodoviária nas vias usadas pela obra. 

Assegurar a segurança e a higiene da 
área de obra e envolvente. 

Medidas de proteção acústica para 
minimização dos impactes sobre as 
áreas urbanas envolventes à via. 

Expropriação e indemnização dos 
proprietários das habitações em risco 
de afetação ou maior perturbação pelo 
alargamento. 

Muito Importante Significativo Não Significativo 

Ordenamento 
do Território  

Compatibilidade do projeto com 
instrumentos de ordenamento. 

Reposição dos Serviços Afetados. 

Licenciamentos para a utilização das 
áreas condicionadas ou com servidões 
(RAN e Domínio Hídrico). 

Localização de estaleiros e acessos de 
obra em zonas não condicionadas. 

Muito Importante Não Significativo Não Significativo 

Património 

O arqueólogo afeto ao 
Acompanhamento Arqueológico da 
Obra será responsável por realizar 
antes do início das atividades 
construtivas, e após a desmatação das 
faixas de intervenção a prospeção 
sistemática visando a pesquisa de 
elementos anteriormente não visíveis. 

Efetuar o acompanhamento 
arqueológico de todas as atividades que 
impliquem remoção ou movimentação 
de terras, incluindo as escavações. 

Importante Não Significativo Não Significativo 
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5. Em volume autónomo, é apresentado o Plano Geral de Monitorização, que, no que respeita à 
componente socioeconómica, não prevê programas de monitorização. Ora, entende-se que deve 
ser ponderada a monitorização dos restabelecimentos e do grau de aceitação da população 
envolvida ou afetada diretamente pela construção e pela exploração do sublanço (expropriação de 
terrenos e prejuízos decorrentes da construção e da entrada em exploração da rodovia, a diversos 
níveis).  

É entendimento da BRISA e da avaliação de impactes realizada que não se justifica a 
implementação de um plano de monitorização dos restabelecimentos e do grau de 
aceitação da população envolvida ou afetada diretamente pela construção e pela 
exploração do sublanço, na medida em que por um lado, está em causa uma via 
existente desde 1983 e estabilizada na região e na qual não serão feitas alteração com 
significado; e por outro, porque todos os aspetos de maior sensibilidade, ocorrentes 
durante a construção e/ou exploração, foram atendidos no atual projeto e devidamente, e 
com a antecedência necessária, dialogados com as respetivas Câmaras Municipais. 
Dessas situações se deu conta no EIA, considerando por isso os impactes como 
globalmente não significativos.  
 
Nomeadamente, no caso dos restabelecimentos superiores, a sua reconstrução foi 
devidamente estabelecida em termos da sua forma de efetivação com as autarquias em 
face dos problemas que se poderiam também pôr à circulação e acessibilidade da 
população. Existem por isso algumas PS (PS 362, 364, 369, 370 e 373) que vão ser 
construídas no local das atuais, mediante demolição previa das existentes, porque 
existem caminhos alternativos próximos e de curta extensão que podem ser usados pela 
população. Quando há atravessamento pedonal que interessa manter, como é o caso da 
PS369 (km 253+500), e uma vez que a mesma liga áreas urbanas de ambos os lados da 
autoestrada, será instalada uma passagem superior de peões para assegurar a 
circulação entre os dois lados da via durante a construção. 
 
Nos casos em que se identificou não existirem caminhos alternativos ou que a sua 
extensão era excessiva, as PS serão construídas ao lado das atuais e a existente só será 
demolida quando a nova entrar em serviço (PS 361,365 e 367). 
 
Também ao nível do incómodo da exploração sobre habitações mais próximas à via, para 
a situação de maior impacte identificado (habitação ao km 256+200, lado nascente), 
encontra-se acordado com o proprietário a sua expropriação e indemnização, uma vez 
que em face da reduzida qualidade de vida futura com o alargamento resultaria uma 
situação de elevado impacte, dificilmente minimizável. As restantes 4 situações de 
habitações mais próximas, embora todas com maior afastamento do que a anterior 
ficarão devidamente protegidas em termos acústicos com as medidas agora 
preconizadas (pavimento mais adequado e barreiras acústicas), situação que atualmente 
não se verifica. Também o tratamento paisagístico conferido em dois desses locais e os 
muros de proteção M3 e M4 aí previstos, conferirão uma maior segurança e proteção 
visual a esses locais. 
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B.4. Ordenamento  

1. Apresentar peças desenhadas com a implantação do traçado da via em extratos das cartas de 
ordenamento e de condicionantes dos PDM de Albergaria-a-Velha e de Estarreja.  

As peças desenhadas solicitadas constam do EIA, no Anexo 8.  
 
 
 
B.5. Recursos Hídricos  

1. Apresentar os valores de tráfego atual 

Ver resposta ao ponto 1.4 do fator ambiental B.2. 
 
 

2. Esclarecer se, no âmbito da execução das novas passagens superiores, se encontra prevista a 
abertura de novos caminhos alternativos para o desvio do tráfego ou se serão apenas utilizados 
caminhos já existentes 

Conforme descrição do projeto apresentada no Capitulo III, ponto 2.2.4 – 
Restabelecimentos do EIA e de novo retomado na metodologia geral de avaliação de 
impactes, como enquadramento das ações de projeto a considerar por todos os 
descritores (Capitulo V, ponto 1.2 -- Enquadramento dos Principais Aspetos do Projeto), o 
projeto compreende a substituição das 8 passagens superiores existentes, que serão 
demolidas, uma vez que apresentam um vão insuficiente para o novo número de vias da 
autoestrada. Durante a sua construção, em 5 das atuais PS (PS362, PS364, PS369, 
PS370 e PS373) a circulação far-se-á por caminhos alternativos existentes de curta 
extensão, que estão assinalados na FIG. III. 1 e reproduzidos também na FIG. VI. 1 – 
Carta de Condicionantes à Localização de Estaleiros e outras Infraestruturas de Apoio à 
Obra constante do Capítulo VI do EIA. 
 
A construção de 3 passagens superiores - PS 361, PS 365, PS 367 -  que implicariam a 
necessidade de adoção de caminhos alternativos muito longos terão uma nova obra de 
arte adjacente à atual, demolindo-se a existente só quando a nova entrar em 
funcionamento. Os acessos para a sua construção serão feitos pelos caminhos que 
atualmente conduzem a cada uma dessas PS existentes.  
 
Esses caminhos existentes e que serão utilizados nestes desvios serão alvo de 
beneficiação antes e findas as obras, tal como já indicado nas Medidas de Minimização 
propostas.  
 

3. Apresentar a localização e as características do furo a afetar com o alargamento da plataforma 
ao Km 256+230 

A localização do furo consta da FIG. IV.20 do EIA, conforme extrato que a seguir se 
apresenta, onde se assinalou a verde o furo afetado, localizado ao km 256+230 que está 
associada a uma habitação que será expropriada e o proprietário indemnizado. Os 
restantes furos, que não são afetados, são identificados por côr azul. 
 
De referir que a localização do furo afetado consta adicionalmente da carta síntese de 
impactes do EIA, elaborada sobre cartografia do projeto (FIG. IV.20, folha 7). 
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FIG. 1 – Extrato da FIG. IV. 20 do EIA, onde se localiza o furo ao km 256+230 

 
 
As características do furo são as apresentadas na página 147 do EIA, no Quadro IV. 15 – 
Captações de Água Subterrânea Identificadas na Área de Estudo e Envolvente (a menos 
de 250 m). Este furo em concreto, e como se identifica no referido quadro, não faz parte 
da listagem fornecida pela APA, no âmbito da consulta de entidades que se fez, tendo 
sido identificado por trabalho de campo e com a indicação do proprietário de que não se 
encontra a ser utilizado.  
 

Tipo Coordenadas 
(ETRS89) 

Localização 

Uso Fonte de 
informação Obs. 

Km Distância ao 
eixo da via 

Furo 34554 121940 km 256+230 25 m a E Sem 
utilização 

Levantamento 
de campo 

 
 

4. Apresentar, para cada passagem hidráulica, a respetiva capacidade de vazão com a indicação 
do caudal de cheia centenária previsto 

No quadro que se segue apresenta-se a localização das PH`s a prolongar, respetiva 
secção, bem como o caudal de ponta de cheia para o período de retorno de 100 anos e 
respetiva capacidade de vazão. 
 
De salientar que existe uma passagem hidráulica com capacidade de escoamento 
insuficiente para a cheia centenária (PH 252-3). Contudo, conforme referido no EIA, as 
observações de campo realizadas pelo projetista em períodos de precipitação intensa 
não evidenciam esta insuficiência, comparativamente com as passagens hidráulicas 
adjacentes com bacias hidrográficas de características semelhantes, pelo que se optou 
por assumir o funcionamento afogado da boca de entrada para a cheia centenária. Sendo 
esta PH em recipiente, os caudais em excesso são automaticamente desviados para a 
PH 253-1 através da nova valeta a construir, não constituindo um risco para a via e sendo 
assegurada a drenagem. 
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Quadro 2 – Localização, Secção, Caudal de Cheia e Capacidade de Vazão das Passagens 
Hidráulicas 

PH Localização 
(km) 

Secção 
existente (m) 

Caudal de 
cheia (m3/s) 

Capacidade 
de vazão 

247-1 247+574 1 Φ 1,00 1,26 Verifica 

247-2 247+986 1 Φ 1,00 2,64 Verifica 

248-1 248+268 1 Φ 1,50 9,92 Verifica 

248-2 248+844 1 Φ 1,00 1,66 Verifica 

249-1 249+018 1 Φ 1,00 1,00 Verifica 

249-2 249+215 1 Φ 1,50 4,43 Verifica 

249-3 249+603 1 Φ 1,00 1,67 Verifica 

249-4 249+918 1 x 2,50 x 2,50 14,56 Verifica 

250-1 250+317 1 Φ 1,00 0,90 Verifica 

250-2 250+394 1 Φ 1,00 2,57 Verifica 

250-3 250+666 1 Φ 1,00 1,16 Verifica 

250-4 250+953 1 Φ 1,50 10,74 Verifica 

251-1 251+222 1 Φ 1,00 2,20 Verifica 

251-2 251+661 1 Φ 1,50 8,44 Verifica 

251-3 251+838 1 Φ 1,00 1,17 Verifica 

251-4 251+957 1 Φ 1,00 0,68 Verifica 

252-1 252+260 1 Φ 1,00 0,89 Verifica 

252-2 252+515 1 x 2,50 x 2,50 16,00 Verifica 

252-3 252+979 1 Φ 1,00 2,04 Não Verifica 

253-1 253+218 1 x 2,50 x 2,50 29,48 Verifica 

253-2 253+866 1 Φ 1,20 7,23 Verifica 

254-1 254+786 1 Φ 1,00 1,96 Verifica 

256-1 256+054 1 Φ 1,00 1,47 Verifica 

257-1 257+072 1 Φ 1,00 1,09 Verifica 

257-2 257+202 1 Φ 1,00 7,18 Verifica 

 
 

5. Apresentar justificação para o agravamento dos valores dos parâmetros cádmio (ribeira da 
Sardinha e rio Jardim) e chumbo (rio Jardim) obtidos a jusante da via na campanha de 
caraterização da qualidade da água superficial, realizada em janeiro de 2018 

No âmbito da elaboração do EIA foi executada uma campanha de amostragem que 
consistiu na recolha pontual de água superficial a montante e jusante da A1, em 3 linhas 
de água atravessadas pelo projeto, com o intuito de complementar a informação 
disponibilizada pelo SNIRH (existente apenas para o rio Antuã). 
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Ainda que a análise à água das amostras tenha sido realizada por um laboratório 
acreditado e os resultados obtidos possam ser comparados com os limites definidos na 
legislação em vigor, por estar em causa uma recolha de 6 amostras num único momento 
de um ano hidrológico, os resultados deverão ser encarados com reserva.  
 
 
Com efeito, os resultados obtidos numa amostragem pontual em 6 locais (2 em cada 
linha de água) não serão suficientes para serem considerados resultados representativos 
da qualidade da água nesses locais. 
 
Sobre as concentrações amostradas, e tal como referido no EIA, de um modo 
generalizado foram cumpridos os valores legislados quer a montante, quer a jusante da 
via, com exceção do parâmetro cádmio, que ultrapassou o VMA definido no Anexo XXI 
do Decreto-Lei n.º 236/98, nas amostras recolhidas nas linhas de água, e do parâmetro 
chumbo, que ultrapassou a NQA no rio Jardim, a jusante da via, e no rio Antuã em ambas 
as amostras recolhidas. 
 
As concentrações mais elevadas, apuradas nas linhas de água a jusante da A1, poderão 
ter uma, ou um conjunto de origens possíveis: ou associada à circulação rodoviária (por 
exemplo, decorrente da emissão de gases de escape ou utilização de gasolina (ainda 
que a comercialização de gasolina com chumbo esteja proibida desde 1 de julho de 1999, 
a legislação em vigor permite a presença de Pb em baixas quantidades); ou em fatores 
externos à exploração atual da autoestrada; ou associadas a variações pontuais de cada 
parâmetro que só uma avaliação mais sistemática/representativa da qualidade da água 
nos locais amostrados permitiria aferir. 
 
 

6. Justificar a não apresentação de um plano de monitorização dos recursos hídricos subterrâneo.  

Não foi incluído um plano de monitorização para as águas subterrâneas no Volume 4 – 
Plano Geral de Monitorização do EIA, uma vez que a realização do controlo do nível 
freático dos poços e furos próximos à via já são atividades que se encontram incluídas no 
âmbito dos próprios trabalhos da empreitada, isto é, constitui uma obrigação contratual 
(estabelecida pelo Caderno de Encargos). Portanto a monitorização existirá.  
 
Esta situação foi aliás devidamente apresentada no EIA, nas medidas especificas da fase 
de construção para os recursos hídricos:  
 
“FC 16 – Proceder à monitorização da qualidade da água dos recursos hídricos superficiais, 
conforme definido o Plano Geral de Monitorização (Volume 4 – Plano Geral de Monitorização do 
EIA) e em complemento com a realização do controlo do nível freático dos poços e furos próximos 
à via que são atividades que se encontram incluídas no âmbito dos próprios trabalhos da 
empreitada.” 
 
Também no Volume 4 do EIA que corresponde ao Plano Geral de Monitorização tal 
situação voltou a ser explicada, no ponto introdutório daquele relatório e que a seguir se 
transcreve: 
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“Decorrente da avaliação de impactes realizada apresenta-se neste capítulo o programa de 
monitorização proposto para os Recursos Hídricos Superficiais e para o Ambiente Sonoro. 
 
Os planos são definidos de acordo com a legislação em vigor aplicável à elaboração dos relatórios 
de monitorização, constante na Portaria n.º 395/2015, de 4 de novembro (Anexo V). 
 
No Quadro 3 sintetizam-se os planos a realizar e a fase em que têm aplicação: 
 

Quadro 3 – Planos de Monitorização e Fases de Aplicação 

Planos de Monitorização Fase de  
Projeto 

Fase de 
Construção 

Fase de 
Exploração 

Aguas Superficiais √ (1) √ - 

Ambiente Sonoro √ (2) - √ 

(1) Monitorização já efetuada em Projeto de Execução – Boletins de análise no Anexo 4.1 do  
Volume 3 – Anexos  

(2) Monitorização já efetuada para a caracterização da situação atual do ambiente sonoro na 
envolvente à via (Ponto 7 do Capítulo IV do Volume 2 – Relatório Síntese)” 

 
 
 
B.6. Paisagem  

1. Apresentação do valor das áreas, em hectares (ha), para as classes de Qualidade Visual 
consideradas 

O valor das áreas (em ha) constam no Quadro V.36 apresentado na (página 399 do 
relatório do EIA, que se replica: 
 

Quadro V. 36 – Impactes Visuais sobre as Áreas de Qualidade Visual 

 

Interferência Visual com Áreas de Qualidade Visual 

Baixa Média Elevada 

Área (ha) % (1) Área (ha) % (1) Área (ha) % (1) 

Sublanço A1 
Albergaria / Estarreja 7 41,5 18,2 2 129,3 52,3 1 203,8 29,5 

(1) – % da área visível da bacia visual da solução 

 
 
 

2. Apresentação da bacia visual do viaduto sobre o rio Antuã, desagregada da bacia visual Projeto 
apresentada no EIA 

No Anexo B da cartografia temática apresenta-se a cartografia solicitada.  
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B.7. Património Cultural  

1. Definição das áreas de incidência direta e indireta do projeto – considera-se muito reduzido o 
limite definido – de 3 metros para cada lado do limite da atual faixa de expropriação da via – para 
a área de impacte direto, pelo que se solicitam esclarecimentos adicionais, se possível, apoiados 
em cartografia com sobreposição dos limites das áreas de impacte direto e indireto e das 
diferentes componentes do projeto, incluindo novas áreas a expropriar, áreas dos novos taludes 
da autoestrada, áreas de restabelecimentos, passagens superiores adjacentes às atuais e de 
criação caminhos alternativos provisórios e criação de áreas de ocupação para instalação de 
estruturas temporárias de apoio à construção (como é exemplo o alargamento do tabuleiro do 
viaduto do Rio Antuã) 

Conforme consta no relatório de trabalhos arqueológicos a área de incidência de projeto 
corresponde à faixa de terreno que foi prospetada de forma sistemática (corredor com 
10.400 km e cerca de 100 m de largura – 50 m para cada lado da atual faixa de 
expropriação do terreno). 
 
A área de impacte direto (designação correta para a questão suscitada) corresponde a 
um corredor com a largura máxima de 3 m para cada lado do limite da faixa de 
expropriação da via, na qual se integram já as reduzidas novas áreas a expropriar para 
além do já anteriormente expropriado. Esse limite de expropriação marca a zona de 
intervenção deste projeto, abrangendo o espaço onde serão desencadeadas todas as 
ações de beneficiação da via. Os 3 m para lá da faixa de expropriação consistem numa 
área suplementar, que tem como finalidade acautelar qualquer ação fora dos terrenos 
expropriados, como a eventual abertura pontual de acessos de obra, situação que não é 
possível de definir nesta fase de projeto, porque dependerá da proposta de faseamento 
de obra do empreiteiro a quem a mesma for adjudicada.  
 
 
 

2. Na Planta de Localização de ocorrências patrimoniais (escala: 1:5000) esclarecer a que 
corresponde a linha a amarelo que não consta da legenda  

A referida linha amarela encontra-se identificada na legenda da figura, correspondendo à 
“área de incidência do projeto”, que conforme explicado na metodologia deste descritor, 
corresponde à área prospetada de forma sistemática. 
 
 
De referir ainda no âmbito deste descritor que no Anexo D se apresenta o documento 
comprovativo da entrega do relatório final dos trabalhos arqueológicos na DGPC. 
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C. RESUMO NÃO TÉCNICO 

O Resumo Não Técnico deverá ser reformulado, de modo a ter em consideração e a integrar os 
elementos adicionais ao EIA acima solicitados, devendo ainda atender aos aspetos que de 
seguida se referem, de modo a colmatar as lacunas e incorreções identificadas:  

1. As figuras deverão ter legibilidade pelo que deverão ser reformuladas:  

 Figura 1 – Enquadramento Nacional e Regional do Projeto de forma a permitir a leitura de 
continuidade da A1 nas 3 imagens. A imagem central deverá ser substituída por outra com 
melhor definição.  

 Figura 2 – Representação esquemática do Perfil Transversal Tipo atual (a vermelho) e do 
futuro (a preto). Com efeito, o detalhe técnico do desenho original não é esquemático e não 
permite a sua leitura. Deve ser apresentada uma nova representação esquemática, na qual 
as larguras atual e propostas tenham também legibilidade.  

 Figura 3 – Esboço Corográfico. Não se consegue perceber a diferença entre “passagem 
superior”, “passagem superior no local da atual” e passagem superior nova ao lado da atual. 
Esta figura deverá assim ser revista de forma a permitir uma correta leitura das intervenções 
previstas.  

 Figura 4 – Implantação do muro M4 face à área social adjacente (km 275+000 – lado 
poente). Corrigir/completar o orto de forma a permitir a leitura da localização do muro em 
questão. Completar a fotografia com informação que evidencie as intervenções previstas.  

 Figura 5 – Implantação do muro M3 face ao caminho e à casa adjacente (km 256+800 – 
lado poente). Corrigir/completar o orto de forma a permitir a leitura da localização do muro 
em questão. Completar a fotografia com informação que evidencie as intervenções 
previstas.  

As figuras foram alteradas constando as mesmas do novo RNT apresentado com a data 
de outubro de 2018, em volume autónomo a esta resposta.  
 
 

2. Na página 3, no 4.º parágrafo, deverá ser acrescentado que a decisão também pode ser 
desfavorável.  

Inserido no RNT reformulado, com a data de outubro de 2018, entregue em volume 
autónomo a esta resposta.  
 
 

3. Fazer uma síntese das obras de arte a implantar e respetivas localizações.  

A informação solicitada encontra-se patente na pág. 6 do RNT inicialmente entregue.  
 
No RNT reformulado, entregue em volume autónomo a esta resposta, a informação 
consta no Quadro 2 (pág. 7). 
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4. Esclarecer quanto à localização das passagens inferiores, apresentando a sua marcação 
também planta. Se desejável poderão ser marcadas na nova Figura 3, acima referida.  

As PI estão assinaladas (e que são as PI360 e PI372), embora efetivamente só uma 
tenha a sua designação colocada (PI372). 
 
Esta situação foi retificada na Figura 3 que agora se apresenta com o novo RNT 
reformulado com a data de outubro de 2018, em volume autónomo a esta resposta. 
 
 

5. Apresentar uma figura com a localização de todas as áreas a expropriar com a implementação 
do projeto.  

Esta informação consta na Figura 6 do RNT anteriormente entregue,. Esta figura foi, 
contudo, melhorada na atual versão do RNT, com data de outubro de 2018. 
 
 

6. Apresentar um cronograma geral da obra, discriminando os vários tipos de trabalhos 
construtivos previstos.  

Conforme já referido na resposta à questão A-2 o cronograma de obra constitui um 
elemento que não é possível de apresentar na atual fase de projeto. Com efeito, este 
documento depende da proposta de faseamento da obra do empreiteiro a quem a mesma 
seja adjudicada, podendo a Concessionária, previamente ao início das obras, enviar o 
respetivo cronograma geral de obra à Autoridade de AIA. 
 
 

7. Onde consta (pág. 25): “uma síntese das medidas (…)” deverá substituir-se por “uma síntese 
dos vários tipos de medidas (…).  

Inserido no RNT reformulado com a data de outubro de 2018, entregue em volume 
autónomo a esta resposta.  
 
 

8. Tratando-se de um projeto em fase de projeto de execução deverá apresentar-se uma figura 
com a localização prevista para a instalação das barreiras acústicas bem como uma imagem com 
a tipologia de barreira acústica a utilizar.  

A localização das barreiras já foi apresentada anteriormente no RNT, constando da 
Figura 6. 
 
No novo RNT reformulado com a data de outubro de 2018, em volume autónomo a esta 
resposta, foi inserida na Figura 6 a legenda relativa às barreiras acústicas preconizadas. 
 
Relativamente à tipologia de barreiras acústicas a instalar, esta dependerá das propostas 
que os concorrentes apresentarem para a realização da empreitada. Partindo deste 
pressuposto, apresenta-se uma imagem meramente ilustrativa (e não vinculativa) de um 
exemplo de barreira acústica passível de ser instalada. 
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9. Além disso, o RNT reformulado deverá refletir a informação adicional solicitada no âmbito da 
avaliação técnica do EIA.  

10. O novo RNT deverá ter uma data atualizada.  

O RNT reformulado é apresentado em volume autónomo com a data de outubro de 2018. 
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ANEXO 

PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO DE IMPACTE AMBIENTAL (AIA) N.º 3038 

"A1 - Alargamento e Beneficiação para 2x3 vias do Sublanço Albergaria / Estarreja" 

(Projeto de Execução) 

Pedido de elementos adicionais para efeitos de conformidade 

do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) 

Decorrente da apreciação efetuada sobre o Estudo de Impacte Ambiental (EIA), pela Comissão de Avaliação 

(CA), com vista à verificação da conformidade dos documentos recebidos para realização do procedimento 

de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), foi considerado necessária a apresentação de elementos 

adicionais de modo a colmatar as incorreções, lacunas e insuficiências de informação identificadas, por 

forma a permitir uma adequada avaliação dos impactes decorrentes do projeto em análise. 

Neste sentido, deve ser apresentado um Aditamento ao EIA que apresente a cabal resposta aos aspetos a 

seguir indicados, bem como proceder-se à reformulação do Resumo Não Técnico (RNT), de modo a 

refletir/integrar os aspetos identificados, bem como a solicitação de elementos adicionais referente ao EIA. 

 

A. PROJETO 

1. Reformular as seguintes figuras, 

“FIG. I.1 – Enquadramento Nacional e Regional do Projeto”, de forma a permitir a leitura de 

continuidade da A1 nas 3 imagens. A imagem central deverá ser substituida por outra com melhor 

definição. 

“FIG. III.1 – Esboço corgráfico”. Com efeito, não se consegue perceber a diferença entre “passagem 

superior”, “passagem superior no local da atual” e passagem superior nova ao lado da atual. Esta 
figura deverá assim ser revista de forma a permitir uma correta leitura das intervenções previstas. 

“FIG. III.2 – Nó de Albergaria – Transição de (…)”. Não se consegue perceber o que é existente e o 

que é proposto. A figura deverá assim ser substituída/alterada. 

“FIG. III. 5 – Planta Geral de localização das Obras de Contenção”. A escala e o detalhe do desenho 

não permitem a leitura da figura. 

2. Apresentar um cronograma geral da obra, discriminando os vários tipos de trabalhos. 

 

B. FATORES AMBIENTAIS - SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA, AVALIAÇÃO DE IMPACTES, MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO E 

PLANOS DE MONITORIZAÇÃO 

B.1. Geologia e Geomorfologia 

1. Utilizar a designação de “Formação de Arada” em vez de “Xistos de Arada” e que estas rochas 
metamórficas pertencem à Zona Ossa Morena e não ao “Complexo Xisto-Grauváquico ante-

Ordovócio”; 

2. Detalhar e corrigir os aspetos geomorfológicos. 

B.2. Ruído 

1. Descrição do Projeto 
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1.1 Apresentação de cronograma expetável da obra, com indicação da duração das operações em cada 

um dos seguintes locais, bem como do período de funcionamento expetável da obra ao longo do dia e 

da semana: 

 253+300-253+600 – Porto Baixo e Soutelo 

 255+700-255+900 – Devesa 

 256+100-256+600 – Devesa e Souto 

 256+700-257+000 – Santo Amaro 

1.2 Estimativa de número de veículos pesados associados às várias atividades da obra (transporte de 

materiais de e para a obra), e indicação dos trajetos mais prováveis em cartografia à escala adequada 

(não inferior a 1:10.000); 

1.3 Definição do nº de estaleiros, centrais de betão e outras estruturas de apoio à obra, com indicação 

provável da sua localização em cartografia à escala adequada (não inferior a 1:5000; a escala adotada 

no EIA, 1:25000, não é adequada ao objetivo); 

1.4 Indicar TMDA (e respetivos TMH/período de referência e % pesados) registados no ano 2017; 

1.5 Indicar, se possível, % de veículos ligeiros que circula nas vias direitas, atualmente e com projeto; 

2. Caracterização da Situação de Referência 

No item 7.2.1 (Análise do ruído nos locais de medição) proceder às seguintes alterações: 

2.1 Citar o relatório de medições acústicas apresentado no Anexo 6; por sua vez, este relatório deve ser 

alterado e reenviado de modo a conter as seguintes informações, obrigatórias de acordo com o ponto 4 

do “Guia prático para medições de ruído ambiente” (APA, 2011): 

2.1.1 Localização das fontes sonoras relevantes (A1) e distância do ponto de medição a essa fonte; 

2.1.2 Indicação da altura acima do solo a que foram realizadas as medições acústicas; 

2.1.3 Características do solo envolvente; 

2.1.4 Número de veículos ligeiros e pesados que circularam em cada recolha de 15 minutos; estimativa 

dos respetivos TMH/período de referência; 

2.1.5 Tratamento dos níveis sonoros medidos, incluindo eventuais correções dos valores medidos tendo 

em conta eventuais desvios entre TMH/período de referência estimados durante as medições e 

TMH/período de referência anualizados, por tipo de veículos (ligeiros e pesados); indicação dos cálculos 

efetuados; 

2.2 Fazer referência à Figura IV.1 (Implantação do Projeto em fotografia aérea, escala 1:2500) e Quadro 

IV.3 (Localização das Principais Áreas Urbanas Localizadas no Corredor em Estudo) como forma de 

identificar claramente os recetores sensíveis afetados pelo projeto, já que a cartografia apresentada no 

EIA a 1:25000 não é adequada a esse objetivo em fase de projeto de execução. 

3. Avaliação de Impactes e medidas de minimização 

Tendo em conta que a DIA antecedente solicitava a avaliação de impactes na fase de construção com 

indicação de medidas com o detalhe e pormenor adequados à sua implementação, e que o EIA é omisso 

na previsão destes impactes, solicita-se a: 

3.1 Apresentação de previsão, com detalhe e rigor possível, dos níveis sonoros expectáveis para cada 

local sensível junto ao tabuleiro da A1 e a cada estaleiro, a sua duração e ocorrência nos períodos 
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dia/entardecer/noite, bem como fases críticas de elevada emissão sonora, que estarão associadas a 

graus de incomodidade mais elevados sentidos pela população. 

3.2 Avaliação dos impactes para cada local e indicação de medidas de minimização para a fase de 

construção com o detalhe e pormenor adequados à sua implementação; 

Relativamente à fase de exploração: 

3.3 No item 7.2.2.1 (Parâmetros de cálculo) citar o Estudo de Medidas de Minimização de Ruído onde 

constam dados de parametrização e resumi-los neste item; assim, devem ser apresentados dados de 

entrada relativos ao tráfego (TMH/período de referência e por tipo de veículos), distribuição assumida do 

tráfego por via de circulação, principais opções de cálculo assumidas (malha de cálculo, raio de busca, 

número de reflexões, coeficiente de absorção do solo), modelo digital de tereno (escala de trabalho, 

equidistância das curvas de nível); 

3.4 Demonstração da validação do modelo com comparação de valores medidos e calculados; 

3.5 No item 7.2.2.2 (Previsão dos níveis sonoros e sua apreciação): 

3.5.1 Correção dos cabeçalhos das colunas Lden e Ln que se encontram trocados nos Quadros V.17 a 

V.20; no Quadro V.19, incluir níveis sonoros previstos para P2; 

3.5.2 Justificar como se obtêm valores de nível particular em P1 a P4 inferiores em 2 a 4 dB(A) aos 

medidos; 

3.5.3 Para cada Zona do traçado em que se avaliam os impactes, alterar o sentido dos impactes de 

positivo para negativo, e fundamentar a magnitude dos mesmos (de referir que P2 não está associado à 

Zona 2, contrariamente ao indicado no Quadro V.18); também para cada Zona, enumerar a(s) 

barreira(s) acústica(s) proposta(s); 

3.5.4 Incluir as habitações 5 e 6, ambas de 2 pisos, e habitação 8 de 1 piso (conforme identificadas no 

Quadro IV.3) na previsão e avaliação de impactes; note-se que, de acordo com os mapas de ruído 

apresentados no Anexo 6, as habitações 5 e 6 ficarão expostos a Ln>55 dB(A) em 2020 pelo que 

deverão ser previstas medidas de redução de ruído em conformidade; 

3.5.5 Esclarecer se o ponto de previsão assumido para cada recetor coincide com a fachada mais 

exposta a ruído da A1; em caso negativo, como parece ser o caso, por exemplo, de R46, incluir previsão 

para a fachada mais exposta; 

3.6 Redimensionar as barreiras propostas tendo em conta os níveis sonoros previstos para o ano 2035 

(alterar Quadros V.22 a V.27 em conformidade, e corrigir os cabeçalhos das colunas Lden e Ln que se 

encontram trocados, bem como inserir sinal negativo em todos os valores da coluna “Diferença”) 

assegurando que essas previsões se referem à fachada mais exposta de cada edificado; de referir que o 

dimensionamento tomando como referência as condições de tráfego para o ano de 2025 – para além de 

2025 não ser ano intermédio – resulta numa proteção dos recetores no limiar do cumprimento do valor 

limite (em R08 ter-se-á Ln=54.9 dB(A); em R19, Ln=55,1; em R32, Ln=54.5; em R34, Ln=54.6; em 

R44, Ln= 54.7 e em R46, Ln=54.7dB(A)) e que o acréscimo de níveis sonoros previstos até 2035 será 

suficiente para uma nova ultrapassagem do valor limite; 

3.7 Alterar o ano de implementação das barreiras para 2020 face à previsão de ultrapassagem, logo no 

ano início de exploração, dos valores limite em todos os recetores a proteger, não se justificando que o 

ano de implementação fique dependente da confirmação com dados de monitorização os quais já 

indicam atualmente violação dos valores limite nos recetores a proteger; 

3.8 Inclusão de programa de manutenção do piso até 2035 e das suas características de absorção 

acústica. 
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B.3. Socioeconomia 

1. Nas páginas 3 e 4 do RS, consta um quadro com a constituição da equipa técnica, não sendo 
indicado nenhum técnico especificamente para a “socioeconomia”. Indicar o/a técnico/a responsável 

por este descritor; 

2. Indicar o volume de investimento previsto para o projeto; 

3. A referência à redução recente da taxa de desemprego (página 236, indicando a PORDATA como 

fonte) é oportuna, mas não indica a data de referência. Note-se que, à escala concelhia, há dados 
mensais atualizados nas estatísticas da responsabilidade do IEFP. Referir a data de referência; 

4. É apresentada uma síntese de impactes (com referência à socioeconomia na página 457 do RS), 
sugere-se que seja elaborada uma matriz de síntese, com inclusão dos riscos e dos impactes 

ambientais e, se possível, com a pontuação da significância de todos os impactes, para se ter uma 

visão global e integrada;  

5. Em volume autónomo, é apresentado o Plano Geral de Monitorização, que, no que respeita à 

componente socioeconómica, não prevê programas de monitorização. Ora, entende-se que deve ser 
ponderada a monitorização dos restabelecimentos e do grau de aceitação da população envolvida 

ou afetada diretamente pela construção e pela exploração do sublanço (expropriação de terrenos e 

prejuízos decorrentes da construção e da entrada em exploração da rodovia, a diversos níveis). 

B.4. Ordenamento 

1. Apresentar peças desenhadas com a implantação do traçado da via em extratos das cartas de 
ordenamento e de condicionantes dos PDM de Abergaria -a-Velha e de Estarreja. 

B.5. Recursos hídricos 

1. Apresentar os valores de tráfego atual; 

2. Esclarecer se, no âmbito da execução das novas passagens superiores, se encontra prevista a 

abertura de novos caminhos alternativos para o desvio do tráfego ou se serão apenas utilizados 
caminhos já existentes; 

3. Apresentar a localização e as características do furo a afetar com o alargamento da plataforma ao 

Km 256+230; 

4. Apresentar, para cada passagem hidráulica, a respetiva capacidade de vazão com a indicação do 

caudal de cheia centenária previsto; 

5. Apresentar justificação para o agravamento dos valores dos parâmetros cádmio (ribeira da sardinha 

e rio Jardim) e chumbo (rio Jardim) obtidos a jusante da via na campanha de caraterização da 
qualidade da água superficial, realizada em janeiro de 2018; 

6. Justificar a não apresentação de um plano de monitorização dos recursos hídricos subterrâneo. 

B.6. Paisagem 

1. Apresentação do valor das áreas, em hectares (ha), para as classes de Qualidade Visual 

consideradas; 

2. Apresentação da bacia visual do viaduto sobre o rio Antuã, desagregada da bacia visual Projecto 
apresentada no EIA. 

B.7. Património Cultural 

1. Definição das áreas de incidência direta e indireta do projeto – considera-se muito reduzido o limite 

definido – de 3 metros para cada lado do limite da atual faixa de expropriação da via – para a área 

de impacte direto, pelo que se solicitam esclarecimentos adicionais, se possível, apoiados em 
cartografia com sobreposição dos limites das áreas de impacte direto e indireto e das diferentes 

componentes do projeto, incluindo novas áreas a expropriar, áreas dos novos taludes da 
autoestrada, áreas de restabelecimentos, passagens superiores adjacentes às atuais e de criação 

caminhos alternativos provisórios e criação de áreas de ocupação para instalação de estruturas 
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temporárias de apoio à construção (como é exemplo o alargamento do tabuleiro do viaduto do Rio 

Antuã); 

2. Na Planta de Localização de ocorrências patrimoniais (escala: 1:5000) esclarecer a que corresponde 

a linha a amarelo que não consta da legenda. 

 

C. RESUMO NÃO TÉCNICO (RNT) 

O Resumo Não Técnico deverá ser reformulado, de modo a ter em consideração e a integrar os elementos 

adicionais ao EIA acima solicitados, devendo ainda atender aos aspetos que de seguida se referem, de 

modo a colmatar as lacunas e incorreções identificadas: 

1. As figuras deverão ter legibilidade pelo que deverão ser reformuladas: 

Figura 1 – Enquadramento Nacional e Regional do Projeto de forma a permitir a leitura de 

continuidade da A1 nas 3 imagens. A imagem central deverá ser substituida por outra com melhor 

definição. 

Figura 2 – Representação esquemática do Perfil Transversal Tipo atual (a vermelho) e do futuro (a 

preto). Com efeito, o detalhe técnico do desenho original não é esquemático e não permite a sua 
leitura. Deve ser apresentada uma nova representação esquemática, na qual as larguras atual e 

propostas tenham também legibilidade. 

Figura 3 – Esboço corgráfico. Não se consegue perceber a diferença entre “passagem superior”, 

“passagem superior no local da atual” e passagem superior nova ao lado da atual. Esta figura 

deverá assim ser revista de forma a permitir uma correta leitura das intervenções previstas. 

Figura 4 – Implantação do muro M4 face à área social adjacente (km 275+000 – lado poente). 

Corrigir/completar o orto de forma a permitir a leitura da localização do muro em questão. 
Completar a fotografia com informação que evidencie as intervenções previstas. 

Figura 5 – Implantação do muro M3 face ao caminho e à casa adjacente (km 256+800 - lado 

poente). Corrigir/completar o orto de forma a permitir a leitura da localização do muro em questão. 
Completar a fotografia com informação que evidencie as intervenções previstas. 

2. Na página 3, no 4.º parágrafo, deverá ser acrescentado que a decisão também pode ser 
desfavorável. 

3. Fazer uma síntese das obras de arte a implantar e respetivas localizações. 

4. Esclarecer quanto à localização das passagens inferiores, apresentando a sua marcação também 

planta. Se desejável poderão ser marcadas na nova Figura 3, acima referida. 

5. Apresentar uma figura com a localização de todas as áreas a expropriar com a implementação do 
projeto. 

6. Apresentar um cronograma geral da obra, discriminando os vários tipos de trabalhos construtivos 
previstos. 

7. Onde consta (pág. 25): “uma síntese das medidas (…)” deverá substituir-se por “uma síntese dos 

vários tipos de medidas (…). 

8. Tratando-se de um projeto em fase de projeto de execução deverá apresentar-se uma figura com a 

localização prevista para a instalação das barreiras acústicas bem como uma imagem com a 
tipologia de barreira acústica a utilizar. 

9. Além disso, o RNT reformulado deverá refletir a informação adicional solicitada no âmbito da 

avaliação técnica do EIA. 

10. O novo RNT deverá ter uma data atualizada. 
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Os resultados do ensaio referem-se exclusivamente aos valores medidos no local identificado no presente relatório. 
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Requerente: Agripro Ambiente Consultores SA

Referência do Relatório: 18.012.RAIE.Rlt01.Vrs0

Atividade Comercial: Concessionária de vias 

Local do Ensaio: Albergaria

  

Processo: _______________

  

Data dos Ensaios: 12

Data do Relatório: 07

Total de Páginas: 
(anexos) 20

  

  

  

  

  

  

  

Medição de níveis de pressão sonora. 

duração. Critério de incom
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Avaliação Acústica 
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1. CARACTERIZAÇÃO DO ENSAIO
 

1.1. Descrição e Objetivo 
O presente relatório foi realizado no âmbito da Avaliação dos Valores Limite de Exposição associados 
ao ruído existente atualmente no local (ruído residual
Albergaia a Novoa e Estarreja
 
Foi avaliado o ruído em quatro 
caracterização. 
 
Na realização das medições dos níveis sonoros foi seguido o descrito 
e 2 (2011), sendo os resultados interpretados de acordo com os limites estabelecidos no Regulamento 
Geral do Ruído, Decreto-Lei n.º 9/2007, em vigor desde Fevereiro de 2007
 
 

1.2. Dados Identificadores dos Ensaios

Requerente 

Atividade avaliada 

Localização da atividade

Locais da medição exterior
coordenadas e altura ao 

solo 

Identificação/Caracterização 
das Fontes de Ruído

Localização de fontes de 
ruído, distância ao ponto de 

medição e tipo de solo

  

  

se exclusivamente aos valores medidos no local identificado no presente relatório.  
Este relatório só pode ser produzido na íntegra, exceto quando haja autorização expressa da Sonometria.  

CARACTERIZAÇÃO DO ENSAIO 

 
relatório foi realizado no âmbito da Avaliação dos Valores Limite de Exposição associados 

existente atualmente no local (ruído residual)na envolvente à A1 no troço entre os nós de 
Albergaia a Novoa e Estarreja. 

em quatro recetores sensíveis mais próximosde habitações relevantes para a 

medições dos níveis sonoros foi seguido o descrito nas Normas NP ISO 1996, Partes 1 
, sendo os resultados interpretados de acordo com os limites estabelecidos no Regulamento 

Lei n.º 9/2007, em vigor desde Fevereiro de 2007. 

Dados Identificadores dos Ensaios 

Agripro Ambiente Consultores SA 

 Ruído residual 

atividade Albergaria-a-Velha  e Estarreja 

exterior, 
coordenadas e altura ao 

P1 
X:-33231.82 Y:119424.03 h: 4m 

P2 
X:-34520.23 Y:121972.52  h 4m 

P3 
X:-34746.00 Y:122069.25 h: 4m 

P4 
X:-34683.18 Y:122604.87 h:1,5m 

 

Identificação/Caracterização 
Fontes de Ruído 

Ruídos provenientes da A1, de origem natural; animais 
domésticos (cães), tráfego rodoviário local, ruído de 

atividades humanas 

Localização de fontes de 
distância ao ponto de 

e tipo de solo 

P1:  
Fonte de ruído dominante: Tráfego rodoviário na A1

Distância à fonte de ruído: 60m até ao eixo do traçado
Tipo de solo envolvente: Agrícola e flor

P2 
Fonte de ruído dominante: Tráfego rodoviário na A1

Distância à fonte de ruído: 65m até ao eixo do traçado
Tipo de solo envolvente: Agrícola 

P3 
Fonte de ruído dominante: Tráfego rodoviário na A1

Distância à fonte de ruído: 110m até ao eixo do traçado
Tipo de solo envolvente: Agrícola/urbanizado

P4 
Fonte de ruído dominante: Tráfego rodoviário na A1

Distância à fonte de ruído: 27m até ao eixo do traçado
Tipo de solo envolvente: Florestal
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relatório foi realizado no âmbito da Avaliação dos Valores Limite de Exposição associados 
na envolvente à A1 no troço entre os nós de 

de habitações relevantes para a 

as Normas NP ISO 1996, Partes 1 
, sendo os resultados interpretados de acordo com os limites estabelecidos no Regulamento 

 

 

al; animais 
local, ruído de 

Fonte de ruído dominante: Tráfego rodoviário na A1 
Distância à fonte de ruído: 60m até ao eixo do traçado 

la e florestal 

Fonte de ruído dominante: Tráfego rodoviário na A1 
Distância à fonte de ruído: 65m até ao eixo do traçado 

 

Fonte de ruído dominante: Tráfego rodoviário na A1 
o do traçado 

Tipo de solo envolvente: Agrícola/urbanizado 

Fonte de ruído dominante: Tráfego rodoviário na A1 
Distância à fonte de ruído: 27m até ao eixo do traçado 

Tipo de solo envolvente: Florestal 



 
 
 
  

Os resultados do ensaio referem-se exclusivamente aos valores medidos no local identificado no presente relatório. 
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1.3. Definições 
� Designações do som introduzidas p
nº 9/2007 “ruído ambiente” equivale a “som total”; “ruído particular” equivale a “som específico” e 
“ruído residual” equivale a “som residual”.
� Som total - Som global existente numa dada situação e nu
pelo som resultante de várias fontes, próximas e distantes.
� Som específico - Componente do som total que pode ser especificamente identificada e que está 
associada a uma determinada fonte.
� Som residual - Som remanescent
suprimido(s) o(s) son(s) específico(s) em consideração.

Designações do som total, específico e residual

a) Três sons específicos em consideração (2, 3 e 4), o som residual (5) e o som total (1)

b) Dois sons específicos em consideração (2 e 3), o som residual (5) e o som total (1)

1  som total; 2  som específico A; 3  som específico B; 4  som específico C; 5  som residual.

 

Notas : O nível sonoro residual mais baixo é obtido quando todos os sons específ
Em a) a área sombreada indica o som residual quando os sons específicos A,B e C são suprimidos.
Em b) o som residual inclui o som específico C dado que este não se encontra em consideração.

 
� Som inicial - Som total existente numa situa
modificação.  
� Som flutuante - Som contínuo cujo nível de pressão sonora, durante o período de observação, 
varia significativamente mas que não pode ser considerado um som impulsivo.
� Som intermitente - Sons observ
regulares ou irregulares, em que a duração de cada uma das ocorrências é superior a 5 s.
Exemplo: Ruído de veículos motorizados em condições de baixo volume de tráfego, ruído de 
comboios, ruído de aeronaves, e ruído de compressores de ar.

� Som impulsivo - Som caracterizado por curtos impulsos de pressão sonora. A duração de um 
impulso de pressão sonora é, normalmente, inferior a 1 s.
� Som tonal - Som caracterizado por uma única componente de frequên
banda estreita que emergem de modo audível do som total.

  

  

se exclusivamente aos valores medidos no local identificado no presente relatório.  
Este relatório só pode ser produzido na íntegra, exceto quando haja autorização expressa da Sonometria.  

Designações do som introduzidas pelas Normas ISO 1996 (2011) - No âmbito do Decreto
nº 9/2007 “ruído ambiente” equivale a “som total”; “ruído particular” equivale a “som específico” e 
“ruído residual” equivale a “som residual”. 

Som global existente numa dada situação e num dado instante, usualmente composto 
pelo som resultante de várias fontes, próximas e distantes. 

Componente do som total que pode ser especificamente identificada e que está 
associada a uma determinada fonte. 

Som remanescente numa dada posição e numa dada situação quando são 
suprimido(s) o(s) son(s) específico(s) em consideração. 

Designações do som total, específico e residual 

 

a) Três sons específicos em consideração (2, 3 e 4), o som residual (5) e o som total (1)

 

s sons específicos em consideração (2 e 3), o som residual (5) e o som total (1)

1  som total; 2  som específico A; 3  som específico B; 4  som específico C; 5  som residual.

Notas : O nível sonoro residual mais baixo é obtido quando todos os sons específicos são suprimidos.
Em a) a área sombreada indica o som residual quando os sons específicos A,B e C são suprimidos.
Em b) o som residual inclui o som específico C dado que este não se encontra em consideração.

Som total existente numa situação inicial antes da ocorrência de qualquer 

Som contínuo cujo nível de pressão sonora, durante o período de observação, 
varia significativamente mas que não pode ser considerado um som impulsivo.

Sons observáveis apenas durante certos períodos de tempo, em intervalos 
regulares ou irregulares, em que a duração de cada uma das ocorrências é superior a 5 s.
Exemplo: Ruído de veículos motorizados em condições de baixo volume de tráfego, ruído de 

e aeronaves, e ruído de compressores de ar. 

Som caracterizado por curtos impulsos de pressão sonora. A duração de um 
impulso de pressão sonora é, normalmente, inferior a 1 s. 

Som caracterizado por uma única componente de frequência ou por componentes de 
banda estreita que emergem de modo audível do som total. 
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No âmbito do Decreto-Lei  
nº 9/2007 “ruído ambiente” equivale a “som total”; “ruído particular” equivale a “som específico” e 

m dado instante, usualmente composto 

Componente do som total que pode ser especificamente identificada e que está 

e numa dada posição e numa dada situação quando são 

a) Três sons específicos em consideração (2, 3 e 4), o som residual (5) e o som total (1) 

s sons específicos em consideração (2 e 3), o som residual (5) e o som total (1) 

1  som total; 2  som específico A; 3  som específico B; 4  som específico C; 5  som residual. 

icos são suprimidos. 
Em a) a área sombreada indica o som residual quando os sons específicos A,B e C são suprimidos. 
Em b) o som residual inclui o som específico C dado que este não se encontra em consideração. 

ção inicial antes da ocorrência de qualquer 

Som contínuo cujo nível de pressão sonora, durante o período de observação, 
varia significativamente mas que não pode ser considerado um som impulsivo. 

áveis apenas durante certos períodos de tempo, em intervalos 
regulares ou irregulares, em que a duração de cada uma das ocorrências é superior a 5 s. 
Exemplo: Ruído de veículos motorizados em condições de baixo volume de tráfego, ruído de 

Som caracterizado por curtos impulsos de pressão sonora. A duração de um 

cia ou por componentes de 



 
 
 
  

Os resultados do ensaio referem-se exclusivamente aos valores medidos no local identificado no presente relatório. 
Este relatório só pode ser produzido na íntegra, exceto quando haja autorização expressa da Sonometria.
 

 

� Períodos de Referência –
abranger as atividades humanas típicas delimitado nos seguintes termos”: 
 - Diurno 
 - Entardecer
 - Noturno
 
� Ruído Ambiente – “o ruído global observado numa dada circunstância num determinado instante, 
devido ao conjunto das fontes sonoras que fazem pa
considerado”. 
� Ruído Particular – “componente do ruído ambiente que pode ser especificamente identificada 
por meios acústicos e atribuída a uma determinada fonte sonora”.
� Ruído Residual – “o ruído ambiente a q
situação determinada; 
� Nível Sonoro Contínuo Equivalente, Ponderado 
nível sonoro, em dB(A), de um ruído uniforme que contém a mesma energia acústica que o 
referido naquele intervalo de tempo.
  

sendo: 
LA (t) o valor ins
T o período de referência em que ocorre o ruído particular

 
� Indicador de Ruído Diurno (L
definido na norma NP1730-1:1996, ou na versão 
uma série de períodos diurnos representativos de um ano”
� Indicador de Ruído do Entardecer (
conforme definido na norma 
durante uma série de períodos do entardecer representativos de um ano”
� Indicador de Ruído Noturno
definido na norma NP1730-1:1996, ou na versão 
uma série de períodos noturnos
� Indicador de Ruído Diurno
associado ao incómodo global, dado pela expressão:

� Zonas Sensíveis- “a área definida em
vocacionada para uso habitacional, ou para escolas, hos
existentes ou previstos podendo conter pequenas unidades de comércio e de serviços destinadas a 
servir a população local, tais como café se outros estabelecimentos de restauração, papelarias e outros 
estabelecimentos de comércio tradicional, sem funcionamento no período 
� Zonas Mistas - “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 Urbana Consolidada
edificação”. 

 

  

  

se exclusivamente aos valores medidos no local identificado no presente relatório.  
Este relatório só pode ser produzido na íntegra, exceto quando haja autorização expressa da Sonometria.  

– “o intervalo de tempo a que se refere um indicador de ruído, de modo a 
humanas típicas delimitado nos seguintes termos”:  
Diurno (07h00min. às 20h00min.) 
Entardecer (20h00min. às 23h00min.)   
Noturno (23h00min. às 07h00min.). 

“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 

“componente do ruído ambiente que pode ser especificamente identificada 
por meios acústicos e atribuída a uma determinada fonte sonora”. 

“o ruído ambiente a que se suprimem um ou mais ruídos particulares, para uma 

Nível Sonoro Contínuo Equivalente, Ponderado A, LAeq, de um ruído num intervalo de tempo 
, de um ruído uniforme que contém a mesma energia acústica que o 

referido naquele intervalo de tempo. 

dB(A) 10
1

log10
0

10

)(

10 







= ∫ dT

T
L

T
tLA

Aeq  

o valor instantâneo do nível sonoro em dB(A); 
o período de referência em que ocorre o ruído particular

Indicador de Ruído Diurno (Ld) ou (Lday)-“o nível sonoro médio de lo
1:1996, ou na versão atualizada correspondente, determinado durante 

uma série de períodos diurnos representativos de um ano”, expresso em dB(A)
Indicador de Ruído do Entardecer (Le) ou (Levening)- “o nível sonoro médio de longa duração, 

conforme definido na norma NP1730-1:1996, ou na versão atualizada correspondente, determinado 
durante uma série de períodos do entardecer representativos de um ano”, expresso em dB(A);

Noturno (Ln) ou (Lnight)-“o nível sonoro médio de longa duração, conforme 
1:1996, ou na versão atualizada correspondente, determinado durante 

noturnos representativos de um ano” , expresso em dB(A);
Indicador de Ruído Diurno-Entardecer-Noturno (Lden)-“o indicador de ruído, expresso em 

associado ao incómodo global, dado pela expressão: 

“a área definida em plano municipal de ordenamento do território
vocacionada para uso habitacional, ou para escolas, hospitais ou similares, ou espaços d

podendo conter pequenas unidades de comércio e de serviços destinadas a 
servir a população local, tais como café se outros estabelecimentos de restauração, papelarias e outros 

os de comércio tradicional, sem funcionamento no período noturno
“a área definida em plano municipal de ordenamento do território, cuja ocupação 

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

onsolidada- “a zona sensível ou mista com ocupação estável em termos de 
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“o intervalo de tempo a que se refere um indicador de ruído, de modo a 

“o ruído global observado numa dada circunstância num determinado instante, 
rte da vizinhança próxima ou longínqua do local 

“componente do ruído ambiente que pode ser especificamente identificada 

ue se suprimem um ou mais ruídos particulares, para uma 

, de um ruído num intervalo de tempo - 
, de um ruído uniforme que contém a mesma energia acústica que o ruído 

o período de referência em que ocorre o ruído particular 

“o nível sonoro médio de longa duração, conforme 
correspondente, determinado durante 

, expresso em dB(A); 
noro médio de longa duração, 

correspondente, determinado 
expresso em dB(A); 

“o nível sonoro médio de longa duração, conforme 
correspondente, determinado durante 

, expresso em dB(A); 
“o indicador de ruído, expresso em dB(A), 

 
al de ordenamento do território como 

pitais ou similares, ou espaços de lazer, 
podendo conter pequenas unidades de comércio e de serviços destinadas a 

servir a população local, tais como café se outros estabelecimentos de restauração, papelarias e outros 
noturno; 

“a área definida em plano municipal de ordenamento do território, cuja ocupação 
a outros usos, existentes ou previstos, para além dos referidos na definição de zona 

a zona sensível ou mista com ocupação estável em termos de 



 
 
 
  

Os resultados do ensaio referem-se exclusivamente aos valores medidos no local identificado no presente relatório. 
Este relatório só pode ser produzido na íntegra, exceto quando haja autorização expressa da Sonometria.
 

 

2. CONTEXTO LEGISLATIVO E PROCEDIMENTOS DE MEDIDA E DE CÁLCULO
 

2.1. Metodologia 

 

Nº Ensaio

7 

Medição de níveis de pressão so

Determinação do nível sonoro médio de 
longa duração 

 

Os ensaios acústicos e os cálculos apresentados no presente relatório foram realizados de acordo com 
a normalização aplicável, nomeadamente 
resultados é realizada de acordo com o Regulamento Geral do Ruído 
Janeiro. 

 
Na avaliação dos valores limite é verificado o disposto no 
exposição, nomeadamente; 
Ponto 1 – Em função da classificação de uma zona como mista ou sensível, devem ser respeitados os 
seguintes valores limite de exposição:

- As zonas mistas não devem ficar expostas a ruído ambiente ex
expresso pelo indicador L
- As zonas sensíveis não devem ficar expostas a ruído ambiente exterior superior a 55 dB(A), 
expresso pelo indicador L

 
Ponto 3- Até à classificação das zonas sensíveis e mistas
para efeitos de verificação do valor limite de exposição, aplicam
limites de Lden igual ou inferior a 63 dB(A) e L
 
Capítulo III – Artigo 13º - Atividades
Ponto 1 – “A instalação e o exercício de 
envolventes das zonas sensíveis ou mistas o
sujeitos”:  

a) “Ao cumprimento dos valores limite fixados no artigo 11º”; e
 
 

  

se exclusivamente aos valores medidos no local identificado no presente relatório.  
Este relatório só pode ser produzido na íntegra, exceto quando haja autorização expressa da Sonometria.  

E PROCEDIMENTOS DE MEDIDA E DE CÁLCULO

Ensaio Método de Ensaio

Medição de níveis de pressão sonora. 

Determinação do nível sonoro médio de 

NP ISO 1996-1:2011 

NP ISO 1996-2:2011 

SPT_08_RAMB_Lden_07: 27

cálculos apresentados no presente relatório foram realizados de acordo com 
nomeadamente nas Normas NP ISO 1996, Partes 1 e 2 (2011)

resultados é realizada de acordo com o Regulamento Geral do Ruído – Decreto

Na avaliação dos valores limite é verificado o disposto no Capítulo III – Artigo 11º 
 

Em função da classificação de uma zona como mista ou sensível, devem ser respeitados os 
seguintes valores limite de exposição: 

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 L

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 L

à classificação das zonas sensíveis e mistas a que se referem os nºs 2 e 3 
para efeitos de verificação do valor limite de exposição, aplicam-se aos recetores

ou inferior a 63 dB(A) e Ln igual ou inferior a 53 dB(A). 

Atividades ruidosas permanentes 
“A instalação e o exercício de atividades ruidosas permanentes em zonas mistas, nas 

envolventes das zonas sensíveis ou mistas ou na proximidade dos recetores

a) “Ao cumprimento dos valores limite fixados no artigo 11º”; e 
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E PROCEDIMENTOS DE MEDIDA E DE CÁLCULO 

Método de Ensaio 

SPT_08_RAMB_Lden_07: 27-10-2014 

cálculos apresentados no presente relatório foram realizados de acordo com 
as Normas NP ISO 1996, Partes 1 e 2 (2011). A análise dos 

Decreto-Lei nº 9/2007, de 17 de 

Artigo 11º - Valores limite de 

Em função da classificação de uma zona como mista ou sensível, devem ser respeitados os 

terior superior a 65 dB(A), 
, e superior a 55 dB(A), expresso pelo indicador Ln; 

não devem ficar expostas a ruído ambiente exterior superior a 55 dB(A), 
xpresso pelo indicador Ln; 

a que se referem os nºs 2 e 3 do artigo 6º, 
recetores sensíveis os valores 

ruidosas permanentes em zonas mistas, nas 
recetores sensíveis isolados estão 



 
 
 
  

Os resultados do ensaio referem-se exclusivamente aos valores medidos no local identificado no presente relatório. 
Este relatório só pode ser produzido na íntegra, exceto quando haja autorização expressa da Sonometria.
 

 

2.2. Instrumentação e Medições
 
As medições foram efetuadas
nomeadamente: 
 

- Sonómetro Analisador, de classe de precisão 1, Marca Solo 01 dB, Modelo Solo Master, nº de 
Série 61134 e respetivo calibrador acústico Rion NC

- Data da Última Verificação Periódica: Dezembro de 2016;
- Certificado de Verificação Número 245.70 / 16.56945.
 

- Termo-anemómetro Marca Kestrel, Modelo 5500, SN 2154674, Certificados de Calibração 
AEROMETROLOGIE T17-103627 de 23
anemómetro, respetivamente).
 
Previamente ao início das medições, foi verificado o bom funcionamento do sonómetro, bem como os 
respetivos parâmetros de configuração. 
calibração do sonómetro. O valor obtido no final do conjunto de 
do que 0,5 dB(A). Quando este desvio é excedido o conjunto de medições não é considerado válido e é 
repetido com outro equipamento conforme ou depois de identificado e devidamente corrigida a causa 
do desvio, de acordo com os procedime
 
No ponto exterior as medições de longa duração foram realizadas com o microfone do sonómetro 
situado a uma alturade 3,8 m a 4,2 m acima do solo, ou a 1,5 m acima da cota do 
avaliado. 
 
As considerações expressas neste estudo seguem o estipulado no Regulamento Geral do Ruído, 
Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro, pelo que o principal parâmetro a considerar é o L
sonoro contínuo equivalente).
 
No caso de se recorrer à técnica
funcionamento da fonte no período dereferência em análise e no intervalo de tempo de longa duração 
em questão,para a escolha dos intervalos de tempo de medição (momento de recolha dasmedições, 
número de medições e respetiva
 
Para fontes que não apresentem marcadas flutuações do nível sonoro ao longodo intervalo de tempo 
de referência nem marcados regimes de sazonalidade,deverão ser caracterizados pelo menos dois 
dias, cada um com pelo menosuma amostra, em cada um dos períodos de referência que estejam em 
causa.Por amostra entende-se um intervalo de tempo de observação que podeconter uma ou mais 
medições. 
 
A média logarítmica de várias medições é calculada com a equação a seguir apresent

Onde:  
- n é o número de medições,
- �����,��	é o valor do nível sonoro correspondente à medição i.

Para fontes que apresentem marcadas flutuações do nível sonoro ao longo doi
referência que se apresentem associadas a ciclosdistintos de funcionamento da fonte, devem ser 
efetuadas pelo menos duasamostras por ciclo. Para obter o valor do indicador de longa duração, 
mantém-sea necessidade de efetuar
 

  

se exclusivamente aos valores medidos no local identificado no presente relatório.  
Este relatório só pode ser produzido na íntegra, exceto quando haja autorização expressa da Sonometria.  

e Medições 

efetuadas com recurso a equipamento de medição e ensaio adequado, 

Sonómetro Analisador, de classe de precisão 1, Marca Solo 01 dB, Modelo Solo Master, nº de 
Série 61134 e respetivo calibrador acústico Rion NC-74 nº de Série 34683822:

Data da Última Verificação Periódica: Dezembro de 2016; 
erificação Número 245.70 / 16.56945. 

anemómetro Marca Kestrel, Modelo 5500, SN 2154674, Certificados de Calibração 
103627 de 23-03-2017 e A17-103627 de 24-03

anemómetro, respetivamente). 

das medições, foi verificado o bom funcionamento do sonómetro, bem como os 
parâmetros de configuração. No início e no final de cada série de medições procedeu
do sonómetro. O valor obtido no final do conjunto de medições não 

Quando este desvio é excedido o conjunto de medições não é considerado válido e é 
repetido com outro equipamento conforme ou depois de identificado e devidamente corrigida a causa 
do desvio, de acordo com os procedimentos definidos no Manual da Qualidade do Laboratório.

No ponto exterior as medições de longa duração foram realizadas com o microfone do sonómetro 
de 3,8 m a 4,2 m acima do solo, ou a 1,5 m acima da cota do 

As considerações expressas neste estudo seguem o estipulado no Regulamento Geral do Ruído, 
Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro, pelo que o principal parâmetro a considerar é o L

sonoro contínuo equivalente). 

à técnica de amostragem é fundamental oconhecimento prévio do regime de 
funcionamento da fonte no período dereferência em análise e no intervalo de tempo de longa duração 

para a escolha dos intervalos de tempo de medição (momento de recolha dasmedições, 
respetiva duração). 

Para fontes que não apresentem marcadas flutuações do nível sonoro ao longodo intervalo de tempo 
de referência nem marcados regimes de sazonalidade,deverão ser caracterizados pelo menos dois 

menosuma amostra, em cada um dos períodos de referência que estejam em 
se um intervalo de tempo de observação que podeconter uma ou mais 

A média logarítmica de várias medições é calculada com a equação a seguir apresent

����,
 � 10 � �� �1��10�����,���/��
�

	��
� 

n é o número de medições, 
é o valor do nível sonoro correspondente à medição i. 

Para fontes que apresentem marcadas flutuações do nível sonoro ao longo doi
referência que se apresentem associadas a ciclosdistintos de funcionamento da fonte, devem ser 

pelo menos duasamostras por ciclo. Para obter o valor do indicador de longa duração, 
efetuar recolhas em pelo menos dois dias. 

 

Modelo: Mod_ERE_02_INCORAMB_10 
Relatório:18.012.RAIE.Rlt01.Vrs02 
Página7 de 20 
 

com recurso a equipamento de medição e ensaio adequado, 

Sonómetro Analisador, de classe de precisão 1, Marca Solo 01 dB, Modelo Solo Master, nº de 
74 nº de Série 34683822: 

anemómetro Marca Kestrel, Modelo 5500, SN 2154674, Certificados de Calibração 
03-2017 (termómetro e 

das medições, foi verificado o bom funcionamento do sonómetro, bem como os 
No início e no final de cada série de medições procedeu-se à 

não diferiu do inicial mais 
Quando este desvio é excedido o conjunto de medições não é considerado válido e é 

repetido com outro equipamento conforme ou depois de identificado e devidamente corrigida a causa 
ntos definidos no Manual da Qualidade do Laboratório. 

No ponto exterior as medições de longa duração foram realizadas com o microfone do sonómetro 
de 3,8 m a 4,2 m acima do solo, ou a 1,5 m acima da cota do recetor sensível 

As considerações expressas neste estudo seguem o estipulado no Regulamento Geral do Ruído, 
Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro, pelo que o principal parâmetro a considerar é o LAeq (nível 

é fundamental oconhecimento prévio do regime de 
funcionamento da fonte no período dereferência em análise e no intervalo de tempo de longa duração 

para a escolha dos intervalos de tempo de medição (momento de recolha dasmedições, 

Para fontes que não apresentem marcadas flutuações do nível sonoro ao longodo intervalo de tempo 
de referência nem marcados regimes de sazonalidade,deverão ser caracterizados pelo menos dois 

menosuma amostra, em cada um dos períodos de referência que estejam em 
se um intervalo de tempo de observação que podeconter uma ou mais 

A média logarítmica de várias medições é calculada com a equação a seguir apresentada: 

Para fontes que apresentem marcadas flutuações do nível sonoro ao longo dointervalo de tempo de 
referência que se apresentem associadas a ciclosdistintos de funcionamento da fonte, devem ser 

pelo menos duasamostras por ciclo. Para obter o valor do indicador de longa duração, 



 
 
 
  

Os resultados do ensaio referem-se exclusivamente aos valores medidos no local identificado no presente relatório. 
Este relatório só pode ser produzido na íntegra, exceto quando haja autorização expressa da Sonometria.
 

 

Quando é possível identificar a ocorrência de ciclos no ruído que se pretende caracterizar, deve ser 
aplicada a seguinte equação: 

Onde:  
- n é o número de medições,

 -  	é a duração do ciclo i,
- �����,��	é o valor do nível sonoro correspondente à medição i.

- ! � ∑ 	corresponde à dur
referência em análise. 

 
A duração de cada medição é determinada fundamentalmente pelaestabilização do sinal sonoro em 
termos de LAeq,t, a avaliar pelo operador dosonómetro. Regra geral, para e
mínima de cadamedição deve ser de 10 minutos; para ensaios no exterior, a duração mínimadeve ser 
de 15 minutos devido, normalmente, à multiplicidade de fontes e àvariabilidade das condições de 
propagação que influenciam o regi
 
Sempre que a fonte sonora for caracterizada por acontecimentos acústicos discretos, ovalor do 
indicador de longa duração L
de níveis de exposição sonora LAE associa
das suas ocorrências relativas no intervalo detempo de longa duração em causa.

    
Para cada tipo de acontecimento acústico discreto tem

Onde: 
- ��#é o nível de exposição sonora média de n acontecimentos acústicos do mesmo tipo, no 
intervalo de tempo T (em segundos),
-  �=1 segundo. 

 
No presente caso as amostragens foram ef
Laboratório, 2 amostragens de 15 minutos cada, em 1 dia, e uma amostragem de 15 minutos em outro 
dia, e a realização de uma amostragem acrescida quando ocorrem diferenciais superiores a 5 dB entre 
amostras, tal como se descreve
 

 
  

  

se exclusivamente aos valores medidos no local identificado no presente relatório.  
Este relatório só pode ser produzido na íntegra, exceto quando haja autorização expressa da Sonometria.  

Quando é possível identificar a ocorrência de ciclos no ruído que se pretende caracterizar, deve ser 
 

����,
 � 10 � �� �1!� 	 � 10�����,���/��
�

	��
� 

n é o número de medições, 
é a duração do ciclo i, 

é o valor do nível sonoro correspondente à medição i. 

corresponde à duração total de ocorrência do ruído a caracterizar, no período de 

A duração de cada medição é determinada fundamentalmente pelaestabilização do sinal sonoro em 
, a avaliar pelo operador dosonómetro. Regra geral, para ensaios no interior, a duração 

mínima de cadamedição deve ser de 10 minutos; para ensaios no exterior, a duração mínimadeve ser 
de 15 minutos devido, normalmente, à multiplicidade de fontes e àvariabilidade das condições de 

ção que influenciam o registo de medição. 

Sempre que a fonte sonora for caracterizada por acontecimentos acústicos discretos, ovalor do 
indicador de longa duração Ld, Le, Ln ou LAeq,T (mensal), pode ser calculado a partirdos valores médios 
de níveis de exposição sonora LAE associados a cada tipo deacontecimentos, ponderados em função 
das suas ocorrências relativas no intervalo detempo de longa duração em causa.

Para cada tipo de acontecimento acústico discreto tem-se 

����,
 � ��#$$$$$ % 10 � ��	� ' 10 � ���! �� 

é o nível de exposição sonora média de n acontecimentos acústicos do mesmo tipo, no 
intervalo de tempo T (em segundos), 

as amostragens foram efetuadas em conformidadecom o Procedimento Interno do 
Laboratório, 2 amostragens de 15 minutos cada, em 1 dia, e uma amostragem de 15 minutos em outro 
dia, e a realização de uma amostragem acrescida quando ocorrem diferenciais superiores a 5 dB entre 

, tal como se descreveno Anexo B – Plano de Amostragens. 
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Quando é possível identificar a ocorrência de ciclos no ruído que se pretende caracterizar, deve ser 

�

ação total de ocorrência do ruído a caracterizar, no período de 

A duração de cada medição é determinada fundamentalmente pelaestabilização do sinal sonoro em 
nsaios no interior, a duração 

mínima de cadamedição deve ser de 10 minutos; para ensaios no exterior, a duração mínimadeve ser 
de 15 minutos devido, normalmente, à multiplicidade de fontes e àvariabilidade das condições de 

Sempre que a fonte sonora for caracterizada por acontecimentos acústicos discretos, ovalor do 
(mensal), pode ser calculado a partirdos valores médios 

dos a cada tipo deacontecimentos, ponderados em função 
das suas ocorrências relativas no intervalo detempo de longa duração em causa. 

é o nível de exposição sonora média de n acontecimentos acústicos do mesmo tipo, no 

com o Procedimento Interno do 
Laboratório, 2 amostragens de 15 minutos cada, em 1 dia, e uma amostragem de 15 minutos em outro 
dia, e a realização de uma amostragem acrescida quando ocorrem diferenciais superiores a 5 dB entre 



 
 
 
  

Os resultados do ensaio referem-se exclusivamente aos valores medidos no local identificado no presente relatório. 
Este relatório só pode ser produzido na íntegra, exceto quando haja autorização expressa da Sonometria.
 

 

3. RESULTADOS OBTIDOS E CONCLUSÕES
 

3.1. Dados Obtidos 

Os resultados (médios) das medições de ruído ambiente e ruído residual, realizadas para os Períodos 
considerados são apresentados nos quad
descrição das fontes de ruído, condições climat
apresentada ainda a contagem efetuada durante a medição

Ponto 1 - Período Diurno (07h-20h) - Medições de Ruído Residual

Das

10:26

Mem. às

36 10:41

Das

10:43

Mem. às

37 10:58

Das

9:26

Mem. às

38 9:41

Med.1

12/01/2018

Intervalo de 

medição
ID Data

Med.3

13/01/2018

Med.2

12/01/2018

Ponto 2 - Período Diurno (07h-20h) - Medições de Ruído Residual

Das

12:32

Mem. às

47 12:47

Das

12:50

Mem. às

48 13:05

Das

10:24

Mem. às

49 10:39

Med.1

12/01/2018

ID Data
Intervalo de 

medição

Med.2

12/01/2018

Med.3

13/01/2018

  

se exclusivamente aos valores medidos no local identificado no presente relatório.  
Este relatório só pode ser produzido na íntegra, exceto quando haja autorização expressa da Sonometria.  

RESULTADOS OBTIDOS E CONCLUSÕES 

Os resultados (médios) das medições de ruído ambiente e ruído residual, realizadas para os Períodos 
considerados são apresentados nos quadros seguintes. Na coluna relativa a “Observações” é feita a 
descrição das fontes de ruído, condições climatéricas e no caso de fontes de tráfego rodoviário é 
apresentada ainda a contagem efetuada durante a medição (Lig=Ligeiros, Pes=pesados)

 

 

 

Ponto 1 - Período Diurno (07h-20h) - Medições de Ruído Residual

Tonais: 

10:26 Não

Impulsivas:

10:41 Não

Tonais: 

10:43 Não

Impulsivas:

10:58 Não

Tonais: 

Não

Impulsivas:

Não

66,0 68,7

Ruídos da A1, latir de cães, ruído de 

actividade humana. Temperatura: 8,8ºC 

Humidade: 54,4%  Vel. Média: 2,7vm/s  

Intervalo de 

medição

LAeq fast 

[dB(A)]

LAeq imp. 

[dB(A)]

Component

es 

Penalisante

65,6 68,2

Ruídos da A1, latir de cães, ruído de 

actividade humana. Temperatura: 8,8ºC 

Humidade: 54,4%  Vel. Média: 2,7vm/s  

65,5 68,1

Ruídos da A1, latir de cães, ruído de 

actividade humana. Temperatura: 6,2ºC 

Humidade: 58,4%  Vel. Média: 2,4vm/s  

Ponto 2 - Período Diurno (07h-20h) - Medições de Ruído Residual

Tonais: 

12:32 Não

Impulsivas:

12:47 Não

Tonais: 

12:50 Não

Impulsivas:

13:05 Não

Tonais: 

10:24 Não

Impulsivas:

10:39 Não

Component

es 

Penalisante

64,1 66,1

Ruídos da A1, tráfego rodoviário local, 

ruído de actividade humana. 

Temperatura: 15,7ºC Humidade: 43,5%  

Vel. Média: 2vm/s  pressão atm.: 1018 

Intervalo de 

medição

LAeq fast 

[dB(A)]

LAeq imp. 

[dB(A)]

63,9 65,4

Ruídos da A1, tráfego rodoviário local, 

ruído de actividade humana. 

Temperatura: 15,7ºC Humidade: 43,5%  

Vel. Média: 2vm/s  pressão atm.: 1018 

63,6 70,3

Ruídos da A1, tráfego rodoviário local, 

ruído de actividade humana. 

Temperatura: 8,6ºC Humidade: 54,6%  

Vel. Média: 2,3vm/s  pressão atm.: 1018 
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Os resultados (médios) das medições de ruído ambiente e ruído residual, realizadas para os Períodos 
Na coluna relativa a “Observações” é feita a 

no caso de fontes de tráfego rodoviário é 
(Lig=Ligeiros, Pes=pesados). 

 

 

Ruídos da A1, latir de cães, ruído de 

actividade humana. Temperatura: 8,8ºC 

Humidade: 54,4%  Vel. Média: 2,7vm/s  

pressão atm.: 1018 bar

Observações

Ruídos da A1, latir de cães, ruído de 

actividade humana. Temperatura: 8,8ºC 

Humidade: 54,4%  Vel. Média: 2,7vm/s  

pressão atm.: 1018 bar

Ruídos da A1, latir de cães, ruído de 

actividade humana. Temperatura: 6,2ºC 

Humidade: 58,4%  Vel. Média: 2,4vm/s  

pressão atm.: 1019 bar

Observações

Ruídos da A1, tráfego rodoviário local, 

ruído de actividade humana. 

Temperatura: 15,7ºC Humidade: 43,5%  

Vel. Média: 2vm/s  pressão atm.: 1018 

bar. Lig.:433 Pes.:57

Ruídos da A1, tráfego rodoviário local, 

ruído de actividade humana. 

Temperatura: 15,7ºC Humidade: 43,5%  

Vel. Média: 2vm/s  pressão atm.: 1018 

bar. Lig.:447 Pes.:43

Ruídos da A1, tráfego rodoviário local, 

ruído de actividade humana. 

Temperatura: 8,6ºC Humidade: 54,6%  

Vel. Média: 2,3vm/s  pressão atm.: 1018 

bar. Lig.:508 Pes.:63



 
 
 
  

Os resultados do ensaio referem-se exclusivamente aos valores medidos no local identificado no presente relatório. 
Este relatório só pode ser produzido na íntegra, exceto quando haja autorização expressa da Sonometria.
 

 

Ponto 3 - Período Diurno (07h-20h) - Medições de Ruído Residual

Das

15:56

Mem. às

56 16:11

Das

16:12

Mem. às

57 16:27

Das

11:43

Mem. às

58 11:58

ID Data
Intervalo de 

medição

Med.2

12/01/2018

Med.1

12/01/2018

Med.3

13/01/2018

Ponto 4 - Período Diurno (07h-20h) - Medições de Ruído Residual

Das

16:59

Mem. às

65 17:14

Das

17:16

Mem. às

66 17:31

Das

12:22

Mem. às

68 12:37

ID Data
Intervalo de 

medição

Med.1

12/01/2018

Med.2

12/01/2018

Med.3

13/01/2018

  

se exclusivamente aos valores medidos no local identificado no presente relatório.  
Este relatório só pode ser produzido na íntegra, exceto quando haja autorização expressa da Sonometria.  

 

 

 

 

Ponto 3 - Período Diurno (07h-20h) - Medições de Ruído Residual

Tonais: 

15:56 Não

Impulsivas:

16:11 Não

Tonais: 

16:12 Não

Impulsivas:

16:27 Não

Tonais: 

11:43 Não

Impulsivas:

11:58 Não

Intervalo de 

medição

LAeq fast 

[dB(A)]

LAeq imp. 

[dB(A)]

Component

es 

Penalisante

Ruídos da A1, tráfego rodoviário local, 

ruído de actividade humana. 

Temperatura: 14,5ºC Humidade: 45,4%  

Vel. Média: 2,2vm/s  pressão atm.: 1018 

58,1 59,2

Ruídos da A1, tráfego rodoviário local, 

ruído de actividade humana. 

Temperatura: 14,5ºC Humidade: 45,4%  

Vel. Média: 2,2vm/s  pressão atm.: 1018 

59,4 60,5

58,0 59,0

Ruídos da A1, tráfego rodoviário local, 

ruído de actividade humana. 

Temperatura: 13,4ºC Humidade: 47,2%  

Vel. Média: 1,4vm/s  pressão atm.: 1017 

Ponto 4 - Período Diurno (07h-20h) - Medições de Ruído Residual

Tonais: 

Não

Impulsivas:

Não

Tonais: 

Não

Impulsivas:

Não

Tonais: 

Não

Impulsivas:

Não

Intervalo de 

medição

LAeq fast 

[dB(A)]

LAeq imp. 

[dB(A)]

Component

es 

Penalisante

74,7 75,7

Ruídos da A1, tráfego rodoviário local, 

ruído de actividade humana. 

Temperatura: 12,6ºC Humidade: 48,4%  

Vel. Média: 2,4vm/s  pressão atm.: 1019 

74,1 75,4

Ruídos da A1, tráfego rodoviário local, 

ruído de actividade humana. 

Temperatura: 12,6ºC Humidade: 48,4%  

Vel. Média: 2,4vm/s  pressão atm.: 1019 

74,0 75,0

Ruídos da A1, tráfego rodoviário local, 

ruído de actividade humana. 

Temperatura: 15,3ºC Humidade: 44,2%  

Vel. Média: 2,8vm/s  pressão atm.: 1017 
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Ruídos da A1, tráfego rodoviário local, 

ruído de actividade humana. 

Temperatura: 14,5ºC Humidade: 45,4%  

Vel. Média: 2,2vm/s  pressão atm.: 1018 

bar. Lig.:412 Pes.:38

Observações

Ruídos da A1, tráfego rodoviário local, 

ruído de actividade humana. 

Temperatura: 14,5ºC Humidade: 45,4%  

Vel. Média: 2,2vm/s  pressão atm.: 1018 

bar. Lig.:427 Pes.:49

Ruídos da A1, tráfego rodoviário local, 

ruído de actividade humana. 

Temperatura: 13,4ºC Humidade: 47,2%  

Vel. Média: 1,4vm/s  pressão atm.: 1017 

bar. Lig.:464 Pes.:52

Observações

Ruídos da A1, tráfego rodoviário local, 

ruído de actividade humana. 

Temperatura: 12,6ºC Humidade: 48,4%  

Vel. Média: 2,4vm/s  pressão atm.: 1019 

bar. Lig.:394 Pes.:36

Ruídos da A1, tráfego rodoviário local, 

ruído de actividade humana. 

Temperatura: 12,6ºC Humidade: 48,4%  

Vel. Média: 2,4vm/s  pressão atm.: 1019 

bar. Lig.:441 Pes.:40

Ruídos da A1, tráfego rodoviário local, 

ruído de actividade humana. 

Temperatura: 15,3ºC Humidade: 44,2%  

Vel. Média: 2,8vm/s  pressão atm.: 1017 

bar. Lig.:466 Pes.:48



 
 
 
  

Os resultados do ensaio referem-se exclusivamente aos valores medidos no local identificado no presente relatório. 
Este relatório só pode ser produzido na íntegra, exceto quando haja autorização expressa da Sonometria.
 

 

Ponto 1 - Período do Entardecer (20h-23h) - Medições de Ruído Ambiente

Das

20:00

Mem. às

39 20:15

Das

20:16

Mem. às

40 20:31

Das

10:31

Mem. às

41 10:46

Data

Intervalo 

de 

medição

Med.1

ID

Med.2

12/01/2018

12/01/2018

Med.3

13/01/2018

Ponto 2 - Período do Entardecer (20h-23h) - Medições de Ruído Ambiente

Das

21:05

Mem. às

50 21:20

Das

21:22

Mem. às

51 21:37

Das

21:43

Mem. às

52 21:58

ID

Med.1

12/01/2018

Data

Intervalo 

de 

medição

12/01/2018

Med.2

Med.3

13/01/2018

  

se exclusivamente aos valores medidos no local identificado no presente relatório.  
Este relatório só pode ser produzido na íntegra, exceto quando haja autorização expressa da Sonometria.  

 

 

 

 

 

 

 

Ponto 1 - Período do Entardecer (20h-23h) - Medições de Ruído Ambiente

Tonais: 

Não

Impulsivas:

Não

Tonais: 

Não

Impulsivas:

Não

Tonais: 

Não

Impulsivas:

Não

Intervalo 

medição

LAeq fast 

[dB(A)]

LAeq imp. 

[dB(A)]

Component

es 

Penalisante

63,5

65,6 67,5

Ruídos da A1, latir de cães, ruído de 

actividade humana. Temperatura: 7,9ºC 

Humidade: 55,7%  Vel. Média: 2,3vm/s  

pressão atm.: 1019 bar

66,4

Ruídos da A1, latir de cães, ruído de 

actividade humana. Temperatura: 7,9ºC 

Humidade: 55,7%  Vel. Média: 2,3vm/s  

pressão atm.: 1019 bar

65,4

Ruídos da A1, latir de cães, ruído de 

actividade humana. Temperatura: 9,1ºC 

Humidade: 53,9%  Vel. Média: 2,7vm/s  

pressão atm.: 1019 bar

63,4

Ponto 2 - Período do Entardecer (20h-23h) - Medições de Ruído Ambiente

Tonais: 

Não

Impulsivas:

Não

Tonais: 

Não

Impulsivas:

Não

Tonais: 

Não

Impulsivas:

Não

63,9

Ruídos da A1, tráfego rodoviário local, 

ruído de actividade humana. 

Temperatura: 6,7ºC Humidade: 57,6%  

Vel. Média: 2,7vm/s  pressão atm.: 1018 

62,5 63,8

Intervalo 

medição

LAeq fast 

[dB(A)]

LAeq imp. 

[dB(A)]

Component

es 

Penalisante

Ruídos da A1, tráfego rodoviário local, 

ruído de actividade humana. 

Temperatura: 7,1ºC Humidade: 56,9%  

Vel. Média: 2,1vm/s  pressão atm.: 1017 

Ruídos da A1, tráfego rodoviário local, 

ruído de actividade humana. 

Temperatura: 7,1ºC Humidade: 56,9%  

Vel. Média: 2,1vm/s  pressão atm.: 1017 

62,4

62,2

63,8
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Observações

Ruídos da A1, latir de cães, ruído de 

actividade humana. Temperatura: 7,9ºC 

Humidade: 55,7%  Vel. Média: 2,3vm/s  

pressão atm.: 1019 bar

Ruídos da A1, latir de cães, ruído de 

actividade humana. Temperatura: 7,9ºC 

Humidade: 55,7%  Vel. Média: 2,3vm/s  

pressão atm.: 1019 bar

Ruídos da A1, latir de cães, ruído de 

actividade humana. Temperatura: 9,1ºC 

Humidade: 53,9%  Vel. Média: 2,7vm/s  

pressão atm.: 1019 bar

Ruídos da A1, tráfego rodoviário local, 

ruído de actividade humana. 

Temperatura: 6,7ºC Humidade: 57,6%  

Vel. Média: 2,7vm/s  pressão atm.: 1018 

bar. Lig.:406 Pes.:40

Observações

Ruídos da A1, tráfego rodoviário local, 

ruído de actividade humana. 

Temperatura: 7,1ºC Humidade: 56,9%  

Vel. Média: 2,1vm/s  pressão atm.: 1017 

bar. Lig.:343 Pes.:32

Ruídos da A1, tráfego rodoviário local, 

ruído de actividade humana. 

Temperatura: 7,1ºC Humidade: 56,9%  

Vel. Média: 2,1vm/s  pressão atm.: 1017 

bar. Lig.:354 Pes.:31



 
 
 
  

Os resultados do ensaio referem-se exclusivamente aos valores medidos no local identificado no presente relatório. 
Este relatório só pode ser produzido na íntegra, exceto quando haja autorização expressa da Sonometria.
 

 

Ponto 3 - Período do Entardecer (20h-23h) - Medições de Ruído Ambiente

Das

21:42

Mem. às

59 21:57

Das

21:58

Mem. às

60 22:13

Das

20:49

Mem. às

61 21:04

Med.1

12/01/2018

ID Data

Intervalo 

de 

medição

Med.2

Med.3

13/01/2018

12/01/2018

Ponto 4 - Período do Entardecer (20h-23h) - Medições de Ruído Ambiente

Das

22:40

Mem. às

69 22:55

Das

20:00

Mem. às

70 20:15

Das

20:18

Mem. às

71 20:33

ID Data

Intervalo 

de 

medição

Med.1

12/01/2018

Med.2

13/01/2018

Med.3

13/01/2018

  

se exclusivamente aos valores medidos no local identificado no presente relatório.  
Este relatório só pode ser produzido na íntegra, exceto quando haja autorização expressa da Sonometria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ponto 3 - Período do Entardecer (20h-23h) - Medições de Ruído Ambiente

Tonais: 

Não

Impulsivas:

Não

Tonais: 

Não

Impulsivas:

Não

Tonais: 

Não

Impulsivas:

Não

Component

es 

Penalisante

LAeq imp. 

[dB(A)]

57,0

Intervalo 

medição

LAeq fast 

[dB(A)]

57,9

Ruídos da A1, tráfego rodoviário local, 

ruído de actividade humana. 

Temperatura: 6,7ºC Humidade: 57,6%  

Vel. Média: 2,8vm/s  pressão atm.: 1017 

56,2 56,8

Ruídos da A1, tráfego rodoviário local, 

ruído de actividade humana. 

Temperatura: 6,7ºC Humidade: 57,6%  

Vel. Média: 2,8vm/s  pressão atm.: 1017 

56,3 56,9

Ruídos da A1, tráfego rodoviário local, 

ruído de actividade humana. 

Temperatura: 7,3ºC Humidade: 56,6%  

Vel. Média: 2,7vm/s  pressão atm.: 1017 

Ponto 4 - Período do Entardecer (20h-23h) - Medições de Ruído Ambiente

Tonais: 

Não

Impulsivas:

Não

Tonais: 

Não

Impulsivas:

Não

Tonais: 

Não

Impulsivas:

Não

Intervalo 

medição

LAeq fast 

[dB(A)]

LAeq imp. 

[dB(A)]

Component

es 

Penalisante

72,5 73,7

Ruídos da A1, tráfego rodoviário local, 

ruído de actividade humana. 

Temperatura: 6ºC Humidade: 58,7%  

Vel. Média: 1,8vm/s  pressão atm.: 1019 

72,5 73,6

Ruídos da A1, tráfego rodoviário local, 

ruído de actividade humana. 

Temperatura: 7,9ºC Humidade: 55,7%  

Vel. Média: 1,3vm/s  pressão atm.: 1017 

72,1 73,2

Ruídos da A1, tráfego rodoviário local, 

ruído de actividade humana. 

Temperatura: 7,9ºC Humidade: 55,7%  

Vel. Média: 1,3vm/s  pressão atm.: 1017 
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Ponto 3 - Período do Entardecer (20h-23h) - Medições de Ruído Ambiente

Observações

Ruídos da A1, tráfego rodoviário local, 

ruído de actividade humana. 

Temperatura: 6,7ºC Humidade: 57,6%  

Vel. Média: 2,8vm/s  pressão atm.: 1017 

bar. Lig.:409 Pes.:25

Ruídos da A1, tráfego rodoviário local, 

ruído de actividade humana. 

Temperatura: 6,7ºC Humidade: 57,6%  

Vel. Média: 2,8vm/s  pressão atm.: 1017 

bar. Lig.:464 Pes.:32

Ruídos da A1, tráfego rodoviário local, 

ruído de actividade humana. 

Temperatura: 7,3ºC Humidade: 56,6%  

Vel. Média: 2,7vm/s  pressão atm.: 1017 

bar. Lig.:438 Pes.:29

Observações

Ruídos da A1, tráfego rodoviário local, 

ruído de actividade humana. 

Temperatura: 6ºC Humidade: 58,7%  

Vel. Média: 1,8vm/s  pressão atm.: 1019 

bar. Lig.:389 Pes.:35

Ruídos da A1, tráfego rodoviário local, 

ruído de actividade humana. 

Temperatura: 7,9ºC Humidade: 55,7%  

Vel. Média: 1,3vm/s  pressão atm.: 1017 

bar. Lig.:369 Pes.:28

Ruídos da A1, tráfego rodoviário local, 

ruído de actividade humana. 

Temperatura: 7,9ºC Humidade: 55,7%  

Vel. Média: 1,3vm/s  pressão atm.: 1017 

bar. Lig.:429 Pes.:45



 
 
 
  

Os resultados do ensaio referem-se exclusivamente aos valores medidos no local identificado no presente relatório. 
Este relatório só pode ser produzido na íntegra, exceto quando haja autorização expressa da Sonometria.
 

 

 

Ponto 1 - Período Nocturno (23h-07h) - Medições de Ruído Ambiente

Das

2:33

Mem. às

44 2:48

Das

2:50

Mem. às

45 3:05

Das

23:00

Mem. às

46 23:15

ID Data

Intervalo 

de 

medição

Med.1

13/01/2018

Med.2

13/01/2018

Med.3

13/01/2018

Ponto 2 - Período Nocturno (23h-07h) - Medições de Ruído Ambiente

Das

1:14

Mem. às

53 1:29

Das

1:32

Mem. às

54 1:47

Das

23:56

Mem. às

55 0:11

Med.3

ID

Med.1

13/01/2018

Data

Intervalo 

de 

medição

Med.2

13/01/2018

13/01/2018

  

se exclusivamente aos valores medidos no local identificado no presente relatório.  
Este relatório só pode ser produzido na íntegra, exceto quando haja autorização expressa da Sonometria.  

 

 

 

 

Ponto 1 - Período Nocturno (23h-07h) - Medições de Ruído Ambiente

Tonais: 

Não

Impulsivas:

Não

Tonais: 

Não

Impulsivas:

Não

Tonais: 

Não

Impulsivas:

Não

60,7 62,3

Ruídos da A1, latir de cães. 

Temperatura: 9,1ºC Humidade: 53,9%  

Vel. Média: 2,7vm/s  pressão atm.: 1019 

Intervalo 

medição

LAeq fast 

[dB(A)]

LAeq imp. 

[dB(A)]

Component

es 

Penalisante

Ruídos da A1, latir de cães. 

Temperatura: 3,3ºC Humidade: 62,9%  

Vel. Média: 1,7vm/s  pressão atm.: 1018 

61,2 63,0

Ruídos da A1, latir de cães. 

Temperatura: 3,4ºC Humidade: 62,7%  

Vel. Média: 2vm/s  pressão atm.: 1018 

58,9 60,0

Ponto 2 - Período Nocturno (23h-07h) - Medições de Ruído Ambiente

Tonais: 

Não

Impulsivas:

Não

Tonais: 

Não

Impulsivas:

Não

Tonais: 

Não

Impulsivas:

Não

59,1 62,0

Ruídos da A1, tráfego rodoviário local. 

Temperatura: 6,7ºC Humidade: 57,6%  

Vel. Média: 2,7vm/s  pressão atm.: 1018 

Intervalo 

medição

LAeq fast 

[dB(A)]

LAeq imp. 

[dB(A)]

Component

es 

Penalisante

58,8 60,7

Ruídos da A1, tráfego rodoviário local. 

Temperatura: 3,9ºC Humidade: 61,9%  

Vel. Média: 2,6vm/s  pressão atm.: 1017 

58,9 60,3

Ruídos da A1, tráfego rodoviário local. 

Temperatura: 4,2ºC Humidade: 61,5%  

Vel. Média: 2,8vm/s  pressão atm.: 1018 
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Ruídos da A1, latir de cães. 

Temperatura: 9,1ºC Humidade: 53,9%  

Vel. Média: 2,7vm/s  pressão atm.: 1019 

bar

Observações

Ruídos da A1, latir de cães. 

Temperatura: 3,3ºC Humidade: 62,9%  

Vel. Média: 1,7vm/s  pressão atm.: 1018 

bar

Ruídos da A1, latir de cães. 

Temperatura: 3,4ºC Humidade: 62,7%  

Vel. Média: 2vm/s  pressão atm.: 1018 

bar

Ruídos da A1, tráfego rodoviário local. 

Temperatura: 6,7ºC Humidade: 57,6%  

Vel. Média: 2,7vm/s  pressão atm.: 1018 

bar. Lig.:117 Pes.:33

Observações

Ruídos da A1, tráfego rodoviário local. 

Temperatura: 3,9ºC Humidade: 61,9%  

Vel. Média: 2,6vm/s  pressão atm.: 1017 

bar. Lig.:137 Pes.:36

Ruídos da A1, tráfego rodoviário local. 

Temperatura: 4,2ºC Humidade: 61,5%  

Vel. Média: 2,8vm/s  pressão atm.: 1018 

bar. Lig.:121 Pes.:24



 
 
 
  

Os resultados do ensaio referem-se exclusivamente aos valores medidos no local identificado no presente relatório. 
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Ponto 3 - Período Nocturno (23h-07h) - Medições de Ruído Ambiente

Das

0:14

Mem. às

62 0:00

Das

0:36

Mem. às

63 0:51

Das

0:15

Mem. às

64 0:30

Med.1

13/01/2018

ID Data

Intervalo 

de 

medição

14/01/2018

Med.2

13/01/2018

Med.3

Ponto 4 - Período Nocturno (23h-07h) - Medições de Ruído Ambiente

Das

23:00

Mem. às

72 0:00

Das

23:17

Mem. às

73 23:32

Das

0:51

Mem. às

74 1:06

ID Data

Intervalo 

de 

medição

Med.1

12/01/2018

Med.2

12/01/2018

Med.3

14/01/2018
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Ponto 3 - Período Nocturno (23h-07h) - Medições de Ruído Ambiente

Tonais: 

Não

Impulsivas:

Não

Tonais: 

Não

Impulsivas:

Não

Tonais: 

Não

Impulsivas:

Não

LAeq imp. 

[dB(A)]

Component

es 

Penalisante

53,2 54,4

Ruídos da A1, tráfego rodoviário local. 

Temperatura: 7,3ºC Humidade: 56,6%  

Vel. Média: 2,7vm/s  pressão atm.: 1017 

Intervalo 

medição

LAeq fast 

[dB(A)]

51,5 56,2

Ruídos da A1, tráfego rodoviário local. 

Temperatura: 4,9ºC Humidade: 60,4%  

Vel. Média: 2,3vm/s  pressão atm.: 1019 

53,2 54,0

Ruídos da A1, tráfego rodoviário local. 

Temperatura: 4,9ºC Humidade: 60,4%  

Vel. Média: 1,1vm/s  pressão atm.: 1019 

Ponto 4 - Período Nocturno (23h-07h) - Medições de Ruído Ambiente

Tonais: 

Não

Impulsivas:

Não

Tonais: 

Não

Impulsivas:

Não

Tonais: 

Não

Impulsivas:

Não

Intervalo 
LAeq fast 

[dB(A)]

LAeq imp. 

[dB(A)]

Component

es 

Penalisante

69,3 70,4

Ruídos da A1, tráfego rodoviário local. 

Temperatura: 5,8ºC Humidade: 59%  

Vel. Média: 1,7vm/s  pressão atm.: 1018 

69,0 70,1

Ruídos da A1, tráfego rodoviário local. 

Temperatura: 5,8ºC Humidade: 59%  

Vel. Média: 1,7vm/s  pressão atm.: 1018 

68,1 69,1

Ruídos da A1, tráfego rodoviário local. 

Temperatura: 4,4ºC Humidade: 61,1%  

Vel. Média: 2,6vm/s  pressão atm.: 1018 
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Observações

Ruídos da A1, tráfego rodoviário local. 

Temperatura: 7,3ºC Humidade: 56,6%  

Vel. Média: 2,7vm/s  pressão atm.: 1017 

bar. Lig.:59 Pes.:21

Ruídos da A1, tráfego rodoviário local. 

Temperatura: 4,9ºC Humidade: 60,4%  

Vel. Média: 2,3vm/s  pressão atm.: 1019 

bar. Lig.:64 Pes.:23

Ruídos da A1, tráfego rodoviário local. 

Temperatura: 4,9ºC Humidade: 60,4%  

Vel. Média: 1,1vm/s  pressão atm.: 1019 

bar. Lig.:56 Pes.:17

Observações

Ruídos da A1, tráfego rodoviário local. 

Temperatura: 5,8ºC Humidade: 59%  

Vel. Média: 1,7vm/s  pressão atm.: 1018 

bar. Lig.:60 Pes.:21

Ruídos da A1, tráfego rodoviário local. 

Temperatura: 5,8ºC Humidade: 59%  

Vel. Média: 1,7vm/s  pressão atm.: 1018 

bar. Lig.:67 Pes.:23

Ruídos da A1, tráfego rodoviário local. 

Temperatura: 4,4ºC Humidade: 61,1%  

Vel. Média: 2,6vm/s  pressão atm.: 1018 

bar. Lig.:72 Pes.:28



 
 
 
  

Os resultados do ensaio referem-se exclusivamente aos valores medidos no local identificado no presente relatório. 
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3.3. Avaliação dos Valores Limite de Exposição

(verificação do artigo 11º, do 
 
O resultado das medições é 
entre os dias 12 de Janeiro a14
 
 
Os indicadores resultantes foram os seguintes:
 
Exterior: 

P1 : Ld=65,7 dB(A); Le=64,3 dB(A); Ln=60,4dB(A); Lden=68,3 dB(A)

P2 : Ld=63,9 dB(A); Le=62,4 dB(A); Ln=58,9dB(A); Lden=66,6 dB(A)

P3 : Ld=58,5 dB(A); Le=56,5 dB(A); Ln=52,7dB(A); Lden=60,7 dB(A)

P4 : Ld=74,3 dB(A); Le=72,4 dB(A); Ln=68,8dB(A); Lden=76,7 dB(A)
 
De forma aefetuar uma extrapolação de medições a longa duração, 
recetor avaliado são efetuadas
 
Ld de Longa Duração = Ld -Cmet

Le de Longa Duração = Le - Cmet

Ln de Longa Duração = Ln - Cmet

 
Nota :  

Onde: 
hs – Altura relativa da(s) fonte(s) em metros.
hr – Altura relativa do microfone em metros.
dp – Distância linear entre a(s) fonte(s) e o microfone (ou entre a fonte e o 
C0 – Fator que depende das estatísticas met

temperatura, em dB(A); para o território nacional considera
C0 noturno = 0 dB(A) 

No caso concreto, a fonte dominante esteve sempre muito próximo dos pont
garantindo sempre a condição
0.0dB (A) eCmetNoturno = 0 dB(A)
 
O que resulta então nos seguintes indicadores de longa duração:
 

P1 : Ld=65,7 dB(A); Le=64,3 dB(A); Ln=60,4dB(A

P2 : Ld=63,9 dB(A); Le=62,4 dB(A); Ln=58,9dB(A); Lden=66,6 dB(A)

P3 : Ld=58,5 dB(A); Le=56,5 dB(A); Ln=52,7dB(A); Lden=60,7 dB(A)

P4 : Ld=74,3 dB(A); Le=72,4 dB(A); Ln=68,8dB(A); Lden=76,7 dB(A)
 

 
Dado que todos os pontos de medição 
Infraestrutura de Transporte) os valores máximos de exposição ao ruído são os mesmos das zonas 
mistas (Lden< 65 dB(A) e Ln< 55 dB(A). 
apenas no ponto P3 se verificam valores abaixo dos limites máximos de exposição, nos restantes 
pontos verifica-se Ln> 55 dB(A) e L

  

se exclusivamente aos valores medidos no local identificado no presente relatório.  
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dos Valores Limite de Exposição 

º, do Regulamento Geral do Ruído) 

O resultado das medições é apresentado na forma de média logarítmica, das medições 
14 deJaneiro de 2018. 

Os indicadores resultantes foram os seguintes: 

P1 : Ld=65,7 dB(A); Le=64,3 dB(A); Ln=60,4dB(A); Lden=68,3 dB(A) 

P2 : Ld=63,9 dB(A); Le=62,4 dB(A); Ln=58,9dB(A); Lden=66,6 dB(A) 

Le=56,5 dB(A); Ln=52,7dB(A); Lden=60,7 dB(A) 

P4 : Ld=74,3 dB(A); Le=72,4 dB(A); Ln=68,8dB(A); Lden=76,7 dB(A) 

extrapolação de medições a longa duração, para cada ponto de medição ou 
efetuadas as correçõesCmet: 

met diurno 

met Entardecer  

metnoctuno 

Cmet = 0 se dp ≤ 10(hs+hr) ≈ (hs+hr)/dp ≥ 0.1 
e 

Cmet = C0 [1-10(hs+hr)/dp] se dp> 10(hs+hr) ≈ (hs+hr)/dp< 0.1 
 

tura relativa da(s) fonte(s) em metros. 
Altura relativa do microfone em metros. 
Distância linear entre a(s) fonte(s) e o microfone (ou entre a fonte e o recetor) em metros.

que depende das estatísticas meteorológicas locais, da velocidade e direção do vento e dos gradientes de 
para o território nacional considera-se C0 diurno = 1.47 dB(A), C0 do Entardecer = 0.7 dB(A) e 

 
a fonte dominante esteve sempre muito próximo dos pont

garantindo sempre a condição: (hs+hr)/dp ≥ 0, pelo queCmet Diurno = 0.0
= 0 dB(A). 

O que resulta então nos seguintes indicadores de longa duração: 

P1 : Ld=65,7 dB(A); Le=64,3 dB(A); Ln=60,4dB(A); Lden=68,3 dB(A) 

P2 : Ld=63,9 dB(A); Le=62,4 dB(A); Ln=58,9dB(A); Lden=66,6 dB(A) 

P3 : Ld=58,5 dB(A); Le=56,5 dB(A); Ln=52,7dB(A); Lden=60,7 dB(A) 

P4 : Ld=74,3 dB(A); Le=72,4 dB(A); Ln=68,8dB(A); Lden=76,7 dB(A) 

Dado que todos os pontos de medição se efetuaram na envolvente próxima de uma GIT (Grande 
Infraestrutura de Transporte) os valores máximos de exposição ao ruído são os mesmos das zonas 

< 55 dB(A). Os indicadores de longa duração Lden e L
no ponto P3 se verificam valores abaixo dos limites máximos de exposição, nos restantes 

> 55 dB(A) e Lden> 65 dB(A).  
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apresentado na forma de média logarítmica, das medições efetuadas 

para cada ponto de medição ou 

≈ (hs+hr)/dp< 0.1  

) em metros. 
do vento e dos gradientes de 

dB(A), C0 do Entardecer = 0.7 dB(A) e  

a fonte dominante esteve sempre muito próximo dos pontos de medição 
0dB (A);Cmet Entardecer = 

na envolvente próxima de uma GIT (Grande 
Infraestrutura de Transporte) os valores máximos de exposição ao ruído são os mesmos das zonas 

e Ln obtidos mostram que 
no ponto P3 se verificam valores abaixo dos limites máximos de exposição, nos restantes 
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3.4.Interpretação dos Resultados e Conclusões

Nos locais analisados e nas condições verificadas nos dias de ensaio
duração, analisados no âmbito dos Valores Limite de Exposição no exterior (artigo 11º do Regulamento 
Geral do Ruído) excedem os limites aplicáveis
limites aplicáveis. 
 
Os resultados são válidos nas condições 
decorreram as medições. 
 
 

 

  
Elaborado: 

 

(Nuno Medina) 
(Técnico de Laboratório) 
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Interpretação dos Resultados e Conclusões 

e nas condições verificadas nos dias de ensaio, os níveis sonoros de longa 
duração, analisados no âmbito dos Valores Limite de Exposição no exterior (artigo 11º do Regulamento 

excedem os limites aplicáveis, à exceção do ponto P3 que se encontra dentro dos 

ados são válidos nas condições de medição do ruído residual verificados nos dias em que 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

07-03-2018 

 
 Verificado e Aprovado por:

 

 
(Eng.º Mc., D.F.A. Eng.ª Acústica
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, os níveis sonoros de longa 
duração, analisados no âmbito dos Valores Limite de Exposição no exterior (artigo 11º do Regulamento 

do ponto P3 que se encontra dentro dos 

do ruído residual verificados nos dias em que 

Verificado e Aprovado por: 
 
 
 

(João Pedro Silva) 
Eng.º Mc., D.F.A. Eng.ª Acústica) 
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ANEXOS 

A | Localização e Fotografias 
 
B | Plano de Amostragens 
 
C | Certificado de Acreditação (L0535)
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Acreditação (L0535) 
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A | Localização e Fotografias 
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se exclusivamente aos valores medidos no local identificado no presente relatório.  
Este relatório só pode ser produzido na íntegra, exceto quando haja autorização expressa da Sonometria.  

P1 

P2 e P3 
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P1 
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P4 
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P3 

P4 

P2 
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B | Plano de Amostragens 

 

Este anexo tem como objetivo apresentar a análise efetuada em termos de representatividade do Plano 

de mostragens selecionado. 

 

1- Qual o Plano de Amostragens

 

⌧ Plano Geral;  Outro Plano.

 

2- Descrição geral do tipo(s) de fonte

 

⌧ Tráfego rodoviário;  Tráfego ferroviário; 

 

Especificidade da fonte com influência na representatividade

 

3- Descrição e justificação da adequabilidade do Plano de Amostragens G

 

Descrição do Plano de Amostragens Geral

e 1 amostra de 10/15 minutos em outro dia. Se a diferença entre amostragens for superior a 5 dB 

realizar nova amostragem. 

 

Justificação do Plano de Amostragens Geral

situ não evidenciam qualquer caraterística especial da fonte de ruído em apreço que permita 

concluir, à partida, pela inadequabilidade do Plano de Amostragens geral

 

4- Descrição e justificação da adequabilidade do Outro Plano de Amostragens para o presente Estudo

 

Descrição do Outro Plano de Amostragens

 

Justificação do Outro Plano de Amostragens

 

5- Comentário: 
 
Nada a assinalar. 
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apresentar a análise efetuada em termos de representatividade do Plano 

ual o Plano de Amostragens usado no presente Estudo? 

Outro Plano. 

de fonte(s)de ruído em análise: 

Tráfego ferroviário;  Tráfego aéreo;  Indústria; 

e com influência na representatividade: Nada a assinalar

Descrição e justificação da adequabilidade do Plano de Amostragens Gera

Descrição do Plano de Amostragens Geral: 2 amostras de 10/15 minutos

15 minutos em outro dia. Se a diferença entre amostragens for superior a 5 dB 

ificação do Plano de Amostragens Geral: A informação administrativa obtida e o observado 

não evidenciam qualquer caraterística especial da fonte de ruído em apreço que permita 

concluir, à partida, pela inadequabilidade do Plano de Amostragens geral

Descrição e justificação da adequabilidade do Outro Plano de Amostragens para o presente Estudo

Plano de Amostragens: Nada a assinalar. 

Plano de Amostragens: Nada a assinalar. 
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apresentar a análise efetuada em termos de representatividade do Plano 

Indústria; ⌧ Outra 

: Nada a assinalar 

eral para o presente Estudo:  

15 minutos (interior/exterior) em 1 dia 

15 minutos em outro dia. Se a diferença entre amostragens for superior a 5 dB 

A informação administrativa obtida e o observado in 

não evidenciam qualquer caraterística especial da fonte de ruído em apreço que permita 

concluir, à partida, pela inadequabilidade do Plano de Amostragens geral para o presente Estudo. 

Descrição e justificação da adequabilidade do Outro Plano de Amostragens para o presente Estudo:  
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C | Certificado de Acreditação (L0535)
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(L0535) 
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Modelo: Mod_CSC_02_AvalSatisf_01                                                                                            

Nome (opcional)  

Empresa (opcional)  

Serviço (opcional)  

 
Solicitamos a resposta a este inquérito no intuito de conhecermos o seu grau de satisfação e 
desenvolvermos acções para melhorar. Assinale
opinião. 
Agradecemos a vossa disponibilidade e total sinceridade nas respostas.

(Assinalar a opção que

Funções Parâmetros 

T
é
c
n

ic
a

s
 

Apresentação (Profissionalismo e cordialidade dos técnicos que 

monitorizaram os ensaios) 

Operacionalidade (Capacidade organizacional e funcional para 

responder c/ eficácia ao planeamento acordado)

Flexibilidade (Capacidade de adoptar soluções eficazes em 
situações não previsíveis) 

A
d

m
in

is
. 

/F
in

a
n

c
e

ir
a

s
 

Documentação (Adequação e interpretação dos documentos 
trocados: cartas, fax’s, propostas, relatórios, outros)

Preços (Adequação do nível de preços praticados em relação ao 
trabalho produzido e às expectativas)

D
e

s
e
m

p
e
n

h
o

 Expectativas (Adequação entre os objectivos estabelecidos e 

resultados esperados) 

Prazos (cumprimento dos prazos estabelecidos)

Em relação a concorrentes 
prestadores deste tipo de serviços)

Global (Adequação aos requisitos globais do cliente)

 

Agradecíamos que formulasse todas as críticas e 
possamos melhor o Serviço que prestamos, podendo ainda utilizar o espaço abaixo para apresentar 
reclamações ou solicitar o esclarecimento de dúvidas.
 
 

 

 

 

 

Data: ____/____/________ 

      

Agradecemos a devolução do questionário para o fax: 21 426

Gratos pela atenção dispensada. 

 

 

AVALIAÇÃO SATISFAÇÃO CLIENTES 

Mod_CSC_02_AvalSatisf_01                                                                                             

Identificação do Cliente 
 

a resposta a este inquérito no intuito de conhecermos o seu grau de satisfação e 
desenvolvermos acções para melhorar. Assinale com uma cruz a opção que melhor se adequa à sua 

Agradecemos a vossa disponibilidade e total sinceridade nas respostas. 
 

Assinalar a opção que melhor se ajuste à sua opinião, com uma cruz

Classificação

(Profissionalismo e cordialidade dos técnicos que 
Fraca Média 

(Capacidade organizacional e funcional para 

responder c/ eficácia ao planeamento acordado) Fraca Média 

(Capacidade de adoptar soluções eficazes em 
Fraca Média 

(Adequação e interpretação dos documentos 
trocados: cartas, fax’s, propostas, relatórios, outros) Fraca Média 

(Adequação do nível de preços praticados em relação ao 
trabalho produzido e às expectativas) 

Fraca Média 

(Adequação entre os objectivos estabelecidos e 
Fraca Média 

(cumprimento dos prazos estabelecidos) Fraca Média 

Em relação a concorrentes (Avaliação comparativa c/ outros 

prestadores deste tipo de serviços) 
Fraca Média 

(Adequação aos requisitos globais do cliente) Fraca Média 

Agradecíamos que formulasse todas as críticas e sugestões que entenda convenientes para que 
possamos melhor o Serviço que prestamos, podendo ainda utilizar o espaço abaixo para apresentar 
reclamações ou solicitar o esclarecimento de dúvidas. 

Rubrica: _________________________________

     

questionário para o fax: 21 4264808 ou email: sonometria@sonometria.pt

 

 

a resposta a este inquérito no intuito de conhecermos o seu grau de satisfação e 
com uma cruz a opção que melhor se adequa à sua 

, com uma cruz) 

Classificação 

Boa Muito Boa 

Boa Muito Boa 

Boa Muito Boa 

Boa Muito Boa 

Boa Muito Boa 

Boa Muito Boa 

Boa Muito Boa 

Boa Muito Boa 

Boa Muito Boa 

sugestões que entenda convenientes para que 
possamos melhor o Serviço que prestamos, podendo ainda utilizar o espaço abaixo para apresentar 

_________________________________

sonometria@sonometria.pt. 
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