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1 -  INTRODUÇÃO 

O ruído é uma componente muito sensível do ambiente, afectando de forma negativa a 

qualidade de vida das pessoas. A exposição ao ruído ambiente poderá ocasionar 

consequências nefastas na saúde, no comportamento dos indivíduos e nas actividades do 

homem (efeitos psicológicos e sociais).  

 

O controlo do ruído ambiente tem como objectivos primordiais proteger a população dos 

ruídos que causam perturbação nas suas actividades diárias e prevenir o crescente 

aumento do ruído ambiente que se traduzirá mais tarde numa diminuição da qualidade de 

vida. Estes aspectos deverão ser acautelados prevenindo futuros custos económicos que a 

sua correcção possa implicar. 
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O Projecto do Lanço do IC 3 – Tomar / Avelar Sul que constitui o Lote 1 da Subconcessão 

Pinhal do Interior, pode ser identificado como uma infra-estrutura de transporte geradora de 

ruído. Os níveis sonoros resultantes da sua utilização, serão variáveis em função do 

número e tipo de veículos em circulação e da velocidade média a que os mesmos se 

desloquem. 

 

No âmbito do presente Projecto de Protecção Acústica pretende avaliar-se a eventual 

ocorrência de situações de violação dos critérios legais vigentes e no caso de ocorrerem 

situações de incumprimento procede-se ao dimensionamento de medidas minimizadoras 

de ruído. 

 



  

Doc. Nº TOAS.E.212.M 
Outubro 2010 
TOAS.E.212.M.doc 

3

 

 

2 -  ENQUADRAMENTO LEGAL 

A legislação nacional sobre o ruído ambiente em Portugal, actualmente enquadrada pelo 

Regulamento Geral do Ruído (anexo ao Decreto-lei n.º 9/2007 de 17 de Janeiro), 

estabelece o regime de prevenção e controlo da poluição sonora, visando a salvaguarda da 

saúde humana e o bem-estar das populações. 

 

De acordo com o Regulamento Geral do Ruído as infra-estruturas de transporte são 

contempladas no seu artigo 19.º, “Infra-estruturas de transporte”, o qual determina que “as 

infra-estruturas de transporte, novas ou em exploração estão sujeitas aos valores limite 

fixados no artigo 11.º”.  

 

As alíneas a) e b) do ponto 1 do artigo 11.º estabelecem, em função da classificação de 

uma zona como mista ou sensível, os seguintes valores limite de exposição: 65 dB(A) para 

o indicador Lden e 55 dB(A) para o indicador Ln nas “zonas mistas” e 55 dB(A) para o 

indicador Lden e 45 dB(A) para o indicador Ln nas “zonas sensíveis.” Mas, se na proximidade 

das zonas sensíveis existir em funcionamento uma grande infra-estrutura de transporte, os 

valores limites passam a ser de 65 dB(A) para o indicador Lden e 55 dB(A) para o indicador 

Ln. 

 

De acordo com as alíneas d) e e) do mesmo ponto, para zonas sensíveis em cuja 

proximidade esteja projectada, à data de elaboração ou revisão do plano municipal, uma 

grande infra-estrutura de transporte, os valores limite de exposição são: 65 dB(A) para o 

indicador Lden e 55 dB(A) para o indicador Ln, no caso de tráfego aéreo e 60 dB(A) para o 

indicador Lden e 50 dB(A) para o indicador Ln para outro tipo de transporte. 

 

O ponto 3 do artigo 11.º estabelece que na ausência da classificação de zona mista e de 

zona sensível os valores limite de exposição a aplicar aos receptores sensíveis são:  

63 dB(A) para o indicador Lden e 53 dB(A) para o indicador Ln. 
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O artigo 3º do Regulamento Geral do Ruído define “Zona Sensível” como a “área definida 

em plano municipal de ordenamento do território como vocacionada para uso habitacional, 

ou para escolas, hospitais ou similares, ou espaços de lazer, existentes ou previstos, 

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

população local” e “Zona Mista” como “área definida em plano municipal de ordenamento 

do território, cuja ocupação seja afecta a outros usos, existentes ou previstos, para além 

dos referidos na definição de zonas sensível”. 

 

O n.º 2 do artigo 6º do Regulamento Geral do Ruído estabelece que “compete aos 

municípios estabelecer (…) a classificação, a delimitação e a disciplina das zonas sensíveis 

e das zonas mistas”. 

 

Como até à presente data não foram classificadas acusticamente as zonas envolventes do 

projecto em análise, aplicaram-se aos receptores existentes os valores limite de Lden igual ou 

inferior a 63 dB(A) e Ln igual ou inferior a 53 dB(A).  
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3 -  ENVOLVENTE DO TRAÇADO 

3.1 -  Características dos Locais de Atravessamento 

O traçado do IC 3 – Lanço Tomar / Avelar Sul desenvolve-se, no essencial, na vizinhança 

de zonas com média densidade de usos do solo sensíveis ao ruído, nomeadamente casas 

de habitação com 1 e 2 pisos com anexos e com terreno circundante. 

 

Para além das casas de habitação, verifica-se a existência de ruínas, diversos edifícios 

abandonados e anexos. 

 

Na envolvente do traçado do Lote 1 encontram-se usos com sensibilidade ao ruído nas 

zonas indicadas seguidamente: 

 

• Entre cerca do km 0+000 e o km 1+400, ambos os lados do traçado, casas de 

habitação com 1 e 2 pisos, com terreno circundante e com anexos, a distâncias 

superiores a 20 m do traçado. 

De referir a existência de um edifício escolar, cerca do km 0+510, lado direito do 

traçado, a uma distância aproximada de 40 m. Mas de acordo com as informações 

prestadas pela Junta de Freguesia de Casais, esta escola será desactivada. 

Para além dos usos anteriormente referidos, observam-se na envolvente do 

traçado, oficinas, ruínas e armazéns. 

• Entre cerca do km 2+420 e o km 2+630, lado esquerdo do traçado, casas de 

habitação com 1 e 2 pisos, com terreno circundante e com anexos, situadas na 

proximidade da EN238, a distâncias iguais e superiores a 15 m do traçado. 

• Entre cerca do km 2+530 e o km 3+250, lado direito do traçado, casas de habitação 

com 1 e 2 pisos, com terreno circundante, com anexos e armazéns, situadas na 

proximidade da EN238, a distâncias iguais e superiores a 15 m do traçado. 



  
 

Doc. Nº TOAS.E.212.M 
Outubro 2010 

 TOAS.E.212.M.doc 

6 

 

• Cerca do km 4+850, lado esquerdo do traçado, casas de habitação com 1 piso com 

anexos e com terreno circundante, a distâncias superiores a 150 metros do traçado. 

• Entre cerca do km 6+250 e o km 6+640, lado esquerdo do traçado, casas de 

habitação com 1 e 2 pisos, com terreno circundante e com anexos, situadas na 

proximidade da EN348, a distâncias iguais e superiores a 80 m do traçado. 

• Cerca do km 6+350, lado direito do traçado, casa de habitação com 2 pisos e 

diversos anexos, a cerca de 155 m de distância ao traçado. 

• Entre cerca do km 8+240 e o km 8+460, lado direito do traçado, casas de habitação 

com 1 e 2 pisos, com terreno circundante e com diversos anexos e estufas, a 

distâncias superiores a 30 m do traçado. 

• Entre cerca do km 9+460 e o km 9+750, lado esquerdo do traçado, casas de 

habitação com 1 e 2 pisos, com terreno circundante e com diversos anexos e 

estufas, a distâncias superiores a 100 m do traçado. 

• Entre cerca do km 10+170 e o km 10+830, ambos os lados do traçado, casas de 

habitação com 1 e 2 pisos, com terreno circundante e diversos anexos, a distâncias 

iguais e/ou superiores a 35 m do traçado. 

• Entre cerca do km 11+100 e o km 11+530, lado esquerdo do traçado, casas de 

habitação com 1 e 2 pisos, com terreno circundante e com anexos, a distâncias 

iguais e/ou superiores a 110 m do traçado. 

• Entre cerca do km 11+950 e o km 12+430, lado esquerdo do traçado, casas de 

habitação com 1 e 2 pisos, com terreno circundante, anexos e armazéns, a 

distâncias iguais e/ou superiores a 40 m do traçado. 

• Entre cerca do km 13+070 e o km 13+350, lado esquerdo do traçado, casas de 

habitação com 1 e 2 pisos, com terreno circundante anexos e armazéns, a 

distâncias iguais e superiores a 150 m do traçado. 
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• Cerca do km 14+000, lado direito do traçado, várias edificações pertencentes à 

Quinta da Junqueira, uma delas com uso habitacional, com terreno circundante 

anexos e armazéns, a aproximadamente 210 m do traçado. 

• Cerca do km 15+900, lado direito do traçado, um edifício religioso e uma casa 

abandonada, a cerca de 145 m do traçado. 

• Entre cerca do km 16+600 e o km 17+250, ambos os lados do traçado, casas de 

habitação com 1, 2 e 3 pisos, muitas delas abandonadas, anexos e armazéns, a 

distâncias iguais e superiores a 40 m do traçado. 

• Cerca do km 20+750, lado esquerdo do traçado, casas de habitação com 2 pisos e 

diversos anexos, a distâncias iguais e superiores a 30 m do traçado. 

• Cerca do km 21+260 a km 21+390, lado direito do traçado, casas de habitação com 

1 e 2 pisos e diversos anexos, a distâncias iguais e superiores a 40 m do traçado. 

• Entre cerca do km 22+870 e o km 24+750, ambos os lados do traçado, casas de 

habitação com 1 e 2 pisos, com terreno circundante e com diversos anexos, a 

distâncias superiores a 30 m do traçado. 

• Entre cerca do km 25+280 e o km 25+800, ambos os lados do traçado, casas de 

habitação com 1 e 2 pisos, com terreno circundante e com diversos anexos, a 

distâncias superiores a 20 m do traçado. 

• Cerca do km 26+600, lado esquerdo do traçado, casas de habitação com 1 piso e 

com anexos, a distâncias iguais e superiores a 80 m do traçado. 

 

Para além dos usos do solo com sensibilidade ao ruído existe um número elevado de 

anexos de apoio agrícola, casas abandonadas, ruínas e armazéns. 
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As principais fontes de ruído responsáveis pelo estabelecimento do ambiente sonoro na 

zona envolvente do projecto são: 

 

• Fenómenos naturais; 

• Tráfego rodoviário que circula nas vias rodoviárias existentes; 

• Actividades humanas. 

 

 

3.2 -  Caracterização Acústica 

Para caracterizarão do ambiente sonoro das zonas de atravessamento do IC 3 - Lanço 

Tomar / Avelar Sul, foram efectuadas diversas medições acústicas. 

 

As medições foram efectuadas com um sonómetro digital integrador B&K 2260, cujo 

modelo se encontra aprovado pelo Instituto Português da Qualidade (Diário da República, 

III Série de 28-10-1993), munido de microfone electret de alta sensibilidade e filtros de 

análise estatística. O microfone foi equipado com um protector de vento para evitar sinais 

espúrios de baixa frequência devidos ao vento. Qualquer energia residual assume 

importância irrelevante na medida em que todas as medições foram realizadas com malha 

de ponderação A. 

 

Foi utilizado ainda um tripé para garantir estabilidade ao sistema de medição. O 

equipamento foi convenientemente calibrado com o respectivo calibrador sonoro antes do 

início das medições. A calibração foi confirmada no final de cada sessão de medidas, não 

se tendo verificado desvios das posições de calibração. 

 

As medições acústicas foram efectuadas na vigência do período diurno (07h00-20h00), do 

período entardecer (20h00-23h00) e período nocturno (23h00-07h00). 

 

Foram seguidas as recomendações descritas na normalização portuguesa aplicável, 

nomeadamente as constantes na NP-1730, "Acústica. Descrição e medição do ruído 

ambiente". Partes 1 e 2. 
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Foram tomados tempos de integração variáveis, de acordo com as características do 

ambiente acústico dos locais, de forma a garantir a estacionaridade temporal dos sinais 

sonoros. 

 

Durante as avaliações acústicas efectuadas foi medida a temperatura a velocidade do 

vento existente, recorrendo-se a um termómetro/anemómetro digital, modelo Kestrel 2000. 

Foram igualmente registados dados referentes às fontes de ruído preponderantes para a 

caracterização do ambiente sonoro. 

 

O valor do indicador Lden foi calculado, de acordo com o disposto no ponto j) do Artigo 3º. 

do Regulamento Geral do Ruído, através da expressão: 
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Estes valores permitem uma comparação directa com os limites estabelecidos na 

legislação em vigor.  

 

Nas medições acústicas efectuadas junto de usos do solo com sensibilidade ao ruído 

existentes na envolvente da plena via do IC 3 – Lanço Tomar / Avelar Sul foram obtidos 

valores:  

 

• Valores entre 49,0 dB(A) e 57,5 dB(A) para o indicador de ruído Lden e valores entre 

39,0 dB(A) e 45,5 dB(A) para o indicador Ln, nos locais próximos de fontes sonoras 

(tráfego rodoviário); 

 

• Valores entre 39,0 dB(A) e 47,0 dB(A) para o indicador de ruído Lden e valores entre 

32,0 e 38,5 dB(A) para o indicador Ln, nos locais afastados de fontes sonoras 

relevantes (vias rodoviárias). 
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4 -  MEDIDAS MITIGADORAS 

4.1 -  Memória Descritiva e Justificativa 

O Projecto rodoviário do IC 3 - Lanço entre Tomar e Avelar Sul, conforme já referido 

anteriormente, projecta-se na vizinhança de zonas com média densidade de usos do solo 

sensíveis ao ruído, nomeadamente casas de habitação com 1 e 2 e 3 pisos com anexos e 

com terreno circundante. 

 

Da análise efectuada às previsões de ruído realizadas, cujo estudo integral se apresenta no 

Relatório de Conformidade Ambiental do Projecto de Execução, verifica-se a violação dos 

critérios legais vigentes nas seguintes zonas e/ou locais: 

 

• Cerca do km 0+130, lado direito do traçado, na proximidade do ano 2022; 

• Cerca do km 0+790, lado direito do traçado, no ano inicial - 2012; 

• Cerca do km 2+525, lado esquerdo do traçado, no ano inicial - 2012; 

• Cerca do km 2+550, lado direito do traçado, no ano inicial - 2012; 

• Cerca do km 2+620, lado esquerdo do traçado, na proximidade do ano 2022; 

• Cerca do km 10+190, lado esquerdo do traçado, na proximidade do ano 2032; 

• Cerca do km 10+820, lado esquerdo do traçado, no ano inicial - 2012; 

• Cerca do km 10+830, lado direito do traçado, na proximidade do ano 2022; 

• Cerca do km 12+035, lado esquerdo do traçado, na proximidade do ano 2032; 

• Cerca do km 21+265, lado direito do traçado, na proximidade do ano 2022; 

• Cerca do km 25+550, lado esquerdo do traçado, na proximidade do ano 2022. 

 

Relativamente aos incumprimentos da legislação expectáveis para o ano de 2032, devido 

ao período de tempo que decorre até esta data, que poderá conduzir a alterações em 

termos de tráfego e da localização dos receptores sensíveis, não se procedeu ao 

dimensionamento de barreiras acústicas. 
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Para os anos de 2012 e de 2022, por forma a minoração dos impactes negativos previstos 

dimensionaram-se as barreiras acústicas necessárias, que serão implementadas nas 

seguintes zonas: 

 

− Entre o km 0+144 e o km 0+240, lado direito – ano 2022; 

− Entre o km 0+748 e o km 0+900, lado direito – ano 2012; 

− Entre o km 2+450 e o km 2+675, lado esquerdo – ano 2012; 

− Entre o km 2+500 e o km 2+575, lado direito – ano 2012; 

− Entre o km 10+750 e o km 10+875, lado esquerdo – ano 2012; 

− Entre o km 10+775 e o km 10+900, lado direito – na proximidade do ano 2022; 

− Entre o km 21+245 e o km 21+325, lado direito – na proximidade do ano 2022; 

− Entre o km 25+500 e o km 25+675, lado esquerdo – na proximidade do ano 2022. 

 

 

 

4.2 -  Barreiras Acústicas 

As Barreiras Acústicas constituem sistemas de protecção ao ruído eficazes, minorando o 

impacte produzido pelo ruído gerado pela circulação rodoviária. O conjunto de fenómenos 

subjacentes ao funcionamento eficaz de uma barreira é vasto e a sua completa 

contabilização exige cálculos complexos que requerem o recurso a técnicas e 

procedimentos computacionais de forma a optimizar o seu projecto e, dessa forma, 

minimizar os custos das soluções.  

 

Por outro lado, a inserção de uma barreira poderá introduzir um impacte ambiental de outra 

ordem, estética, visual, ou determinar alterações das condições ambientais, luminosidade, 

ventilação, drenagens, se estes aspectos não forem adequadamente acautelados. A 

integração ambiental e paisagística faz, também, parte de um projecto integrado, tendo em 

conta os materiais de composição, a sua forma, revestimentos e outros factores. 
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O dimensionamento das barreiras acústicas teve em conta as características dos locais 

para os quais foram recomendadas. Não só por razões técnicas, por forma a estabelecer 

uma atenuação sonora que satisfaça as especificações pretendidas ou de acordo com 

critérios técnicos e/ou legais adoptados, mas igualmente de modo a seleccionar os 

materiais que mais se adaptam a toda a envolvente paisagística e que melhor se integram 

no local em questão.  

 

A componente económica foi também aqui importante dada a diversidade significativa de 

custos dos diferentes tipos de materiais constitutivos que podem ser utilizados. 

 

As barreiras acústicas foram dimensionadas para os tráfegos rodoviários e velocidades de 

circulação previstos para o ano de 2022 constantes do estudo de tráfego. 

 

As barreiras acústicas foram dimensionadas recorrendo a Projecto Acústico assistido por 

Computador, utilizando o Programa Cadna/A. A altimetria e extensão foram optimizadas de 

modo a minorar o custo das soluções. 

 

Os objectivos de protecção sonora para o local/zona de implantação das barreira acústicas 

correspondem à satisfação dos critérios expostos. As atenuações sonoras que se 

projectam garantem que os valores de ruído (i) não excedem os valores limites legais 

(tendo em conta (a) as medições acústicas no local, (b) as previsões de ruído de tráfego 

rodoviário) e (ii) se mantêm dentro de valores não susceptíveis de induzir incomodidade.  
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4.3 -  Condições Técnicas 

4.3.1 -  Barreira Acústica 1 

Zona a Proteger: casa de habitação com 2 pisos, cerca do km 0+150, no lado direito da 

estrada. 

 

Solução: barreira acústica absorvente, com altura constante de 2,00 m, com início 

imediatamente após a PS1. 

 

Desenvolvimento da Barreira Acústica 1: 
Início:  km 0+144, altura - 2,00 m 

Final:  km 0+240, altura - 2,00 m 

Extensão: 96 m 

Área total: 192 m2 

 

Materiais: painéis acústicos absorventes 

 

Níveis Sonoros resultantes: 

Quadro 1 – Valores Resultantes para os Indicadores Lden e Ln 

Receptor / Localização / Lado 
Antes da Inserção da Barreira

2022 
Após a Inserção da Barreira

2022 Piso 
Lden Ln Lden Ln 

0+150 / direito 
54,0 46,0 53,0 45,5 1 

61,5 53,5 60,0 52,5 2 

 

No Anexo 1 é apresentada a implantação da Barreira Acústica 1. 

 

No Anexo 2 são apresentados os Mapas de Ruído à escala 1:2 500 para os indicadores 

Lden e Ln, respectivamente, após a inserção da Barreira Acústica 1, para o ano de 2022. 

 

A solução encontrada satisfaz, de forma optimizada, os critérios constantes no 

Regulamento Geral de Ruído, Decreto-lei nº9/2007, 17 de Janeiro 2007, rectificado pela 

Declaração de Rectificação nº18/2007, de 16 de Março. 
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4.3.2 -  Barreira Acústica 2 

Zona a Proteger: casa de habitação com 1 piso, cerca do km 0+790, no lado direito da 

estrada. 

 

Solução: barreira acústica absorvente, com altura constante de 2,00 m. 

 

Desenvolvimento da Barreira Acústica 2: 
Início:  km 0+748, altura - 2,00 m 

Final:  km 0+900, altura - 2,00 m 

Extensão: 152 m 

Área total: 304 m2 

 

Materiais: painéis acústicos absorventes. 

 

Níveis Sonoros resultantes:  

Quadro 2 – Valores Resultantes para os Indicadores Lden e Ln 

Receptor / Localização / Lado
Antes da Inserção da Barreira

2022 
Após a Inserção da Barreira 

2022 Piso 
Lden Ln Lden Ln 

0+790 / direito 67,0 58,5 57,0 49,0 1 

 

No Anexo 1 é apresentada a implantação da Barreira Acústica 2. 

 

No Anexo 2 são apresentados os Mapas de Ruído à escala 1:2 500 para os indicadores 

Lden e Ln, respectivamente, após a inserção da Barreira Acústica 2, para o ano de 2022. 

 

A solução encontrada satisfaz, de forma optimizada, os critérios constantes no 

Regulamento Geral de Ruído, Decreto-lei nº9/2007, 17 de Janeiro 2007, rectificado pela 

Declaração de Rectificação nº18/2007, de 16 de Março. 
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4.3.3 -  Barreira Acústica 3 

Zona a Proteger: casas de habitação com 1 e 2 pisos, entre o km 2+525 e o km 2+620, no 

lado esquerdo da estrada. 

 

Solução: barreira acústica absorvente, subdividida em duas secções, com altura variável 

entre 2,00 m e 3,00 m. Esta barreira terá que ser interrompida na zona da PS3. 

 

Desenvolvimento da Barreira Acústica 3: 
Secção 1: 
Início:  km 2+450, altura - 3,00 m 

Final:  km 2+590 (início da PS3), altura - 3,00 m 

Extensão: 140 m 

Área da Secção 1: 420 m2 

 

Secção 2: 
Início:  km 2+600 (final da PS3), altura - 2,00 m 

Final:  km 2+675, altura - 2,00 m 

Extensão: 75 m 

Área da Secção 2: 150 m2 

 

Materiais: painéis acústicos absorventes. 

 

Níveis Sonoros resultantes:  

Quadro 3 – Valores Resultantes para os Indicadores Lden e Ln 

Receptor / Localização / Lado 
Antes da Inserção da Barreira

2022 
Após a Inserção da Barreira

2022 Piso 
Lden Ln Lden Ln 

2+525 / esquerdo 
59,5 51,5 55,0 47,0 1 

64,5 56,5 60,5 52,5 2 

2+620 / esquerdo 61,5 53,5 58,0 50,0 1 

 

No Anexo 1 é apresentada a implantação da Barreira Acústica 3. 
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No Anexo 2 são apresentados os Mapas de Ruído à escala 1:2 500 para os indicadores 

Lden e Ln, respectivamente, após a inserção da Barreira Acústica 3, para o ano de 2022. 

 

A solução encontrada satisfaz, de forma optimizada, os critérios constantes no 

Regulamento Geral de Ruído, Decreto-lei nº9/2007, 17 de Janeiro 2007, rectificado pela 

Declaração de Rectificação nº18/2007, de 16 de Março. 

 

 

4.3.4 -  Barreira Acústica 4 

Zona a Proteger: casa de habitação com 2 pisos, cerca do km 2+550, no lado direito da 

estrada. 

 

Solução: barreira acústica absorvente, com altura constante de 4,00 m. A barreira deverá 

ser implantada na crista do talude. 

 

Desenvolvimento da Barreira Acústica 4: 
Início:  km 2+500, altura - 4,00 m 

Final:  km 2+575, altura - 4,00 m 

Extensão: 75 m 

Área total: 300 m2 

 

Materiais: painéis acústicos absorventes. 

 

Níveis Sonoros resultantes:  

Quadro 4 – Valores Resultantes para os Indicadores Lden e Ln 

Receptor / Localização / Lado
Antes da Inserção da Barreira

2022 
Após a Inserção da Barreira 

2022 Piso 
Lden Ln Lden Ln 

2+550 / direito 
63,5 55,0 46,5 38,5 1 
66,5 58,5 60,5 52,5 2 
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No Anexo 1 é apresentada a implantação da Barreira Acústica 4. 

 

No Anexo 2 são apresentados os Mapas de Ruído à escala 1:2 500 para os indicadores 

Lden e Ln, respectivamente, após a inserção da Barreira Acústica 4, para o ano de 2022. 

 

A solução encontrada satisfaz, de forma optimizada, os critérios constantes no 

Regulamento Geral de Ruído, Decreto-lei nº9/2007, 17 de Janeiro 2007, rectificado pela 

Declaração de Rectificação nº18/2007, de 16 de Março. 

 

 

4.3.5 -  Barreira Acústica 5 

Zona a Proteger: casa de habitação com 2 pisos, cerca do km 10+820, no lado esquerdo 

da estrada. 

 

Solução: barreira acústica absorvente, com altura constante de 2,00 m.  

 

Desenvolvimento da Barreira Acústica 5: 
Início:  km 10+750, altura - 2,00 m 

Final:  km 10+875, altura - 2,00 m 

Extensão: 125 m 

Área total: 250 m2 

 

Materiais: painéis acústicos absorventes. 

 

Níveis Sonoros resultantes:  

Quadro 5 – Valores Resultantes para os Indicadores Lden e Ln 

Receptor / Localização / Lado 
Antes da Inserção da Barreira

2022 
Após a Inserção da Barreira

2022 Piso 
Lden Ln Lden Ln 

10+820 / esquerdo 
63,5 55,5 59,0 51,0 1 
64,5 56,5 61,0 53,0 2 
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No Anexo 1 é apresentada a implantação da Barreira Acústica 5. 

 

No Anexo 2 são apresentados os Mapas de Ruído à escala 1:2 500 para os indicadores 

Lden e Ln, respectivamente, após a inserção da Barreira Acústica 5, para o ano de 2022. 

 

A solução encontrada satisfaz, de forma optimizada, os critérios constantes no 

Regulamento Geral de Ruído, Decreto-lei nº9/2007, 17 de Janeiro 2007, rectificado pela 

Declaração de Rectificação nº18/2007, de 16 de Março. 

 

 

4.3.6 -  Barreira Acústica 6 

Zona a Proteger: casa de habitação com 1 piso, cerca do km 10+830, no lado direito da 

estrada. 

 

Solução: barreira acústica absorvente, com altura constante de 2,00 m.  

 

Desenvolvimento da Barreira Acústica 6: 
Início:  km 10+775, altura - 2,00 m 

Final:  km 10+900, altura - 2,00 m 

Extensão: 125 m 

Área total: 250 m2 

 

Materiais: painéis acústicos absorventes. 

 

Níveis Sonoros resultantes:  

Quadro 6 – Valores Resultantes para os Indicadores Lden e Ln 

Receptor / Localização / Lado
Antes da Inserção da Barreira

2022 
Após a Inserção da Barreira 

2022 Piso 
Lden Ln Lden Ln 

10+830 / direito 63,0 55,0 59,0 51,0 1 
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No Anexo 1 é apresentada a implantação da Barreira Acústica 6. 

 

No Anexo 2 são apresentados os Mapas de Ruído à escala 1:2 500 para os indicadores 

Lden e Ln, respectivamente, após a inserção da Barreira Acústica 6, para o ano de 2022. 

 

A solução encontrada satisfaz, de forma optimizada, os critérios constantes no 

Regulamento Geral de Ruído, Decreto-lei nº9/2007, 17 de Janeiro 2007, rectificado pela 

Declaração de Rectificação nº18/2007, de 16 de Março. 

 

 

4.3.7 -  Barreira Acústica 7 

Zona a Proteger: casa de habitação com 2 pisos, ao km 21+265, no lado direito da 

estrada. 

 

Solução: barreira acústica absorvente, com altura constante de 2,00 m. A barreira deverá 

ser implantada na crista do talude. 

 

Desenvolvimento da Barreira Acústica 7: 
Início:  km 21+245, altura - 2,00 m 

Final:  km 21+325, altura - 2,00 m 

Extensão: 70 m 

Área total: 140 m2 

 

Materiais: painéis acústicos absorventes. 

 

Níveis Sonoros resultantes:  

Quadro 7 – Valores Resultantes para os Indicadores Lden e Ln 

Receptor / Localização / Lado 
Antes da Inserção da Barreira

2022 
Após a Inserção da Barreira

2022 Piso 
Lden Ln Lden Ln 

10+830 / direito 
56,5 48,5 54,0 46,0 1 
62,0 54,0 59,5 51,5 2 
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No Anexo 1 é apresentada a implantação da Barreira Acústica 7. 

 

No Anexo 2 são apresentados os Mapas de Ruído à escala 1:2 500 para os indicadores 

Lden e Ln, respectivamente, após a inserção da Barreira Acústica 7, para o ano de 2022. 

 

A solução encontrada satisfaz, de forma optimizada, os critérios constantes no 

Regulamento Geral de Ruído, Decreto-lei nº9/2007, 17 de Janeiro 2007, rectificado pela 

Declaração de Rectificação nº18/2007, de 16 de Março. 

 

 

4.3.8 -  Barreira Acústica 8 

Zona a Proteger: casa de habitação com 2 pisos, ao km 25+550, no lado esquerdo da 

estrada. 

 

Solução: barreira acústica absorvente, com altura constante de 2,00 m.  

 

Desenvolvimento da Barreira Acústica 8: 
Início:  km 25+500, altura - 2,00 m 

Final:  km 25+675, altura - 2,00 m 

Extensão: 175 m 

Área total: 350 m2 

 

Materiais: painéis acústicos reflectores. 

 

Níveis Sonoros resultantes:  

Quadro 8 – Valores Resultantes para os Indicadores Lden e Ln 

Receptor / Localização / Lado
Antes da Inserção da Barreira

2022 
Após a Inserção da Barreira 

2022 Piso 
Lden Ln Lden Ln 

10+830 / direito 
63,0 54,5 53,5 45,5 1 
65,5 57,5 57,0 49,0 2 



  

Doc. Nº TOAS.E.212.M 
Outubro 2010 
TOAS.E.212.M.doc 

21

 

No Anexo 1 é apresentada a implantação da Barreira Acústica 8. 

 

No Anexo 2 são apresentados os Mapas de Ruído à escala 1:2 500 para os indicadores 

Lden e Ln, respectivamente, após a inserção da Barreira Acústica 8, para o ano de 2022. 

 

A solução encontrada satisfaz, de forma optimizada, os critérios constantes no 

Regulamento Geral de Ruído, Decreto-lei nº9/2007, 17 de Janeiro 2007, rectificado pela 

Declaração de Rectificação nº18/2007, de 16 de Março. 

 

 

 

4.4 -  Especificações dos Materiais 

4.4.1 -  Painéis Acústicos Absorventes 

A face dos painéis absorventes voltada para a estrada deverá garantir valores do 

coeficiente de absorção sonora α ≥ 0,7 nas bandas de oitava centradas nas frequências a 

partir de 250 Hz. 

 

Os painéis da barreira acústica poderão ser do tipo metálico, constituídos por uma 

sanduíche de chapas metálicas em alumínio de espessura 1 mm e uma placa de lã mineral 

com densidade típica da ordem de 100 a 180 kg/m3 e espessura 40 mm. A chapa voltada 

para a estrada é uma chapa metálica de espessura 1 mm em alumínio que apresenta 

nervuras regulares para conferir a necessária rigidez estrutural e é perfurada nos seus 

painéis de almofada com uma área aberta não inferior a 25%. A placa de lã mineral ficará 

protegida por uma segunda placa de alumínio lisa com 1 mm de espessura e perfurada 

com uma relação de área aberta não inferior a 25% ou por um filme de protecção anti-

desagregante em lã de vidro. A chapa do lado de trás é lisa, em alumínio e apresenta, 

também, nervuras regulares por razões de rigidez estrutural. O conjunto é mantido rígido 

através das peças de topo e de base que são fixadas por parafusos colocados a intervalos 

de 0,5 m. O painel poderá conter, na base interior, um tubo metálico para drenagem de 

águas pluviais. 
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Os painéis com revestimento superficial absorvente deverão garantir graus de isolamento 

sonoro (R’w) não inferiores a 27 dB(A). 

 

Este tipo de painéis não requer qualquer programa especial de manutenção, para além de 

regular limpeza. 

 

 

4.4.2 -  Painéis Acústicos Reflectores 

Os painéis acústicos reflectores deverão ser em acrílico fundido com 20 mm de espessura.  

 

Para estes painéis, deverá ser previsto programa de lavagem com agulheta para garantir 

condições adequadas de transparência. A regularidade desta operação dependerá das 

condições climatéricas em cada ano, já que as chuvas efectuam uma lavagem natural dos 

dois lados. Em princípio, presume-se que uma operação de lavagem anual ou bienal será 

suficiente para garantir condições adequadas de transparência. 

 

Este tipo de painéis não requer qualquer programa especial de manutenção, para além de 

regular limpeza. 
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ANEXO 1 

LOCALIZAÇÃO DAS BARREIRAS ACÚSTICAS 
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IMPLANTAÇÃO DAS BARREIRAS ACÚSTICAS 
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Implantação da Barreira Acústica 1 

 

 

Final da Barreira 1
km= 0+240 
h= 2,00 m 

Início da Barreira 1 
km= 0+144 
h= 2,00 m 

                  Barreira Acústica
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Implantação da Barreira Acústica 2 

Final da Barreira 2 
km= 0+900 
h= 2,00 m 

Início da Barreira 2 
km= 0+748 
h= 2,00 m 

                Barreira Acústica



  

Doc. Nº TOAS.E.212.M 
Outubro 2010 
TOAS.E.212.M.doc Anexo 1 

3

 
 
 
 

2+600

 

 

 

 

Implantação das Barreiras Acústicas 3 e 4 

Final da Barreira 4
km= 2+575 
h= 4,00 m 

Início da Barreira 4
km= 2+500 
h= 4,00 m 

Início da Secção 1 da Barreira 3 
km= 2+450 
h= 3,00 m 

Final da Secção 1 da Barreira 3
km= 2+590 
h= 3,00 m 

Início da Secção 2 da Barreira 3 
km= 2+600 
h= 2,00 m 

Final da Secção 2 da Barreira 3 
km= 2+675 
h= 2,00 m 

        Barreira Acústica
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Implantação das Barreiras Acústicas 5 e 6 

 
 
 

Início da Barreira 6 
km= 10+775 
h= 2,00 m 

Final da Barreira 6 
km= 10+900 
h= 2,00 m 

Início da Barreira 5 
km= 10+750 
h= 2,00 m 

Final da Barreira 5 
km= 10+875 
h= 2,00 m 

          Barreira Acústica
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Implantação da Barreira Acústica 7 

 

Início da Barreira 7 
km= 21+245 
h= 2,00 m 

Final da Barreira 7 
km= 21+325 
h= 2,00 m 

        Barreira Acústica
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Implantação da Barreira Acústica 8 

 
 
 

Início da Barreira 8 
km= 25+500 
h= 2,00 m 

Final da Barreira 8 
km= 25+675 
h= 2,00 m 

          Barreira Acústica



  

Doc. Nº TOAS.E.212.M 
Outubro 2010 
TOAS.E.212.M.doc Anexo 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2 

MAPAS DE RUÍDO COM IMPLEMENTAÇÃO DAS BARREIRAS ACÚSTICAS 
PARA OS INDICADORES Lden e Ln 
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BARREIRA ACÚSTICA 1 

200

 
Mapa de Ruído – Lden – após inserção da Barreira Acústica 1  

200

 
Mapa de Ruído – Ln – após inserção da Barreira Acústica 1  

Níveis de Ruído
dB(A)

   >  45.0 dB
   >  50.0 dB
   >  55.0 dB
   >  60.0 dB
   >  65.0 dB
   >  70.0 dB
   >  75.0 dB
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BARREIRA ACÚSTICA 2 

800

1+000

 
Mapa de Ruído – Lden – após inserção da Barreira Acústica 2 

800

1+000

 
Mapa de Ruído – Ln – após inserção da Barreira Acústica 2 

Níveis de Ruído
dB(A)

   >  45.0 dB
   >  50.0 dB
   >  55.0 dB
   >  60.0 dB
   >  65.0 dB
   >  70.0 dB
   >  75.0 dB
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BARREIRAS ACÚSTICAS 3 E 4 

2+600

 
Mapa de Ruído – Lden – após inserção das Barreiras Acústicas 3 e 4  

2+600

 
Mapa de Ruído – Ln – após inserção das Barreiras Acústicas 3 e 4 

Níveis de Ruído
dB(A)

   >  45.0 dB
   >  50.0 dB
   >  55.0 dB
   >  60.0 dB
   >  65.0 dB
   >  70.0 dB
   >  75.0 dB
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BARREIRA ACÚSTICA 5 E 6 

10+800

 
Mapa de Ruído – Lden – após inserção das Barreiras Acústicas 5 e 6  

10+800

 
Mapa de Ruído – Ln – após inserção das Barreiras Acústicas 5 e 6  

Níveis de Ruído
dB(A)

   >  45.0 dB
   >  50.0 dB
   >  55.0 dB
   >  60.0 dB
   >  65.0 dB
   >  70.0 dB
   >  75.0 dB
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BARREIRA ACÚSTICA 7 

21+200

21+400

 
Mapa de Ruído – Lden – após inserção da Barreira Acústica 7 

21+200

21+400

 
Mapa de Ruído – Ln – após inserção da Barreira Acústica 7  

Níveis de Ruído
dB(A)

   >  45.0 dB
   >  50.0 dB
   >  55.0 dB
   >  60.0 dB
   >  65.0 dB
   >  70.0 dB
   >  75.0 dB
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BARREIRA ACÚSTICA 8 

25+600

 
Mapa de Ruído – Lden – após inserção da Barreira Acústica 8 

25+600

 
Mapa de Ruído – Ln – após inserção da Barreira Acústica 8 

Níveis de Ruído
dB(A)

   >  45.0 dB
   >  50.0 dB
   >  55.0 dB
   >  60.0 dB
   >  65.0 dB
   >  70.0 dB
   >  75.0 dB


