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1. INTRODUÇÃO 

 

Serve o presente Relatório para explicitar o Projecto Técnico das Barreiras Acústicas 

preconizadas no Relatório do EIA, na Componente Ruído, relativo ao Projecto de 

Execução do Alargamento para 23 Vias da A8 – Lanço Loures/Malveira. 

 

Apresenta-se, no Quadro 1, a localização das Barreiras Acústicas preconizadas, 

conforme explicitado no Relatório de EIA referido. 
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Quadro 1 – Barreiras Acústicas Preconizadas 

Designação 
Características técnicas Receptores 

protegidos 

LAeq(Par.)[dB(A)], 

em 2018, após 
Barreira 

Período 
diurno 

Período 
nocturno 

Localização Altura Absorção Isolamento 

BP1 
km 8+550 a 

8+700  
(E) 

3.5 e 4 m  8 dB*  20 dB 

R1.1 
R1.2 
R1.3 
R1.4 

63 
60 
59 
58 

57 
54 
53 
53 

BP2 
km 10+880 a 

11+090 (E) 
3 e 4 m  8 dB*  20 dB 

R5.3 
R5.4 
R5.5 

R5.8 
R5.10 

55 
55 
56 

62 
59 

50 
49 
50 

57 
53 

BP3 
km 10+860 a 
11+175 (D) 

3 e 4 m  8 dB*  20 dB 

R5.1 
R5.2 
R5.6 
R5.7 
R5.9 

57 
55 
55 
63 
64 

51 
49 
49 
57 
58 

BP4 
km 13+475 a 
13+850 (D) 

4 m  8 dB*  20 dB 

R10.1 
R10.2 
R10.3 
R10.4 
R10.5 
R10.6 

46 
62 
61 
63 
61 
43 

41 
56 
55 
56 
56 
38 

BP5 
km 15+785 a 
16+100 (D) 

3.5 a 5 m  11 dB**  20 dB 

R16.1 
R16.2 
R16.3 
R16.4 
R16.5 

52 
61 
66 
60 
54 

47 
55 
60 
54 
50 

BP6 
km 17+060 a 

17+250 (E) 
3.5 e 4.5 m  8 dB*  20 dB R20.2 61 55 

BP7 
km 17+540 a 
17+650 (D) 

3 m  8 dB***  20 dB 
R22.2 
R22.3 

60 
61 

55 
55 

BP8 
km 17+935 a 
18+275 (E) 

4 e 4.5 m  8 dB***  20 dB 

R24.1 
R24.2 
R24.3 

49 
62 
64 

43 
56 
58 

BP9 
km 18+010 a 
18+680 (D) 

4 e 4.5 m  11 dB**  20 dB 

R25.1 
R25.2 
R25.3 
R25.4 
R25.5 

62 
67 
59 
62 
63 

56 
61 
53 
57 
57 

(E) À esquerda da via; (D) À direita da via. 

* A inexistência de fontes de ruído assinaláveis no lado da Barreira Acústica contrário à A8 e o facto dos níveis 

sonoros previstos com a sua influência não serem superiores em mais de 3 dB aos limites legais, fazem com que 
seja recomendável apenas absorção sonora na Barreira Acústica no lado via, o que usualmente confere um 
acréscimo médio na eficácia de cerca de 3dB. 
** A existência de fontes de ruído assinaláveis no lado da Barreira Acústica contrário à A8 e o facto dos níveis 

sonoros previstos com a sua influência serem superiores em mais de 3 dB aos limites legais, fazem com que seja 
recomendável uma elevada absorção sonora na Barreira Acústica nos dois lados, o que se espera poder produzir 
um acréscimo médio na eficácia de cerca de 6 dB. 
*** A existência de fontes de ruído assinaláveis no lado da Barreira Acústica contrário à A8 e o facto dos níveis 

sonoros previstos com a sua influência não serem superiores em mais de 3 dB aos limites legais, fazem com que 
seja recomendável absorção sonora na Barreira Acústica nos dois lados. 
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A localização em esboço corográfico de todas as Barreiras Acústicas preconizadas é 

apresentada no Desenho A10 do Anexo A1. 

 

 

2. DIMENSIONAMENTO ACÚSTICO 

 

O presente capítulo dá conta do dimensionamento acústico e geométrico das 

Barreiras Acústicas preconizadas para o troço em análise, sua localização em 

planta e em perfis transversais (vd. Anexos) e das condicionantes gerais e 

específicas julgadas adequadas. 

 

 

2.1. Aspectos gerais 

 

A utilização de uma Barreira Acústica, como medida de Redução de Ruído 

Particular, consiste na criação de uma Zona de Sombra, onde não “entra” nenhum 

Raio Acústico directo mas onde a Intensidade Sonora não é nula devido ao 

fenómeno ondulatório denominado por Difracção1. 

 

Foram introduzidas Barreiras Acústicas, no software Cadna A, com extensão e 

alturas mínimas necessárias a que os níveis sonoros nos Receptores verifiquem, 

tanto quanto possível – por razões de segurança limitou-se as Barreiras Acústicas a 

uma altura máxima de 5 metros –, os requisitos legais. Esta tarefa é facilitada, uma 

vez que o Cadna A possui forma de cálculo automático das menores dimensões das 

Barreiras Acústicas, em função da localização da barreira, das suas características 

acústicas, de valores limite definidos para os níveis sonoros nos Receptores 

pertinentes, e dos dados de base modelados. 

 

                                                 
1 Vd., e.g., “Maekawa, Z.; Lord, P. – Environmental and Arqhitectural Acoustics. Londres: E&FN SPON, [s.d.]. ISBN 0-419-
15980-0. pág. 344-354”. 
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2.2. Barreira Acústica BP1 

 

Apresentam-se, no quadro seguinte, as características definidas para a Barreira 

Acústica BP1. A sua localização em planta e em perfis transversais, e os Mapas de 

Ruído com e sem a sua influência, são apresentados em Anexo nos Desenhos A1, 

B1 e C1. 

 

Quadro 2 – Características da Barreira Acústica BP1 

Ano de Implantação Início de exploração 

Altura (h) 3.5 e 4 m 

Extensão linear; Área 61 m (h=3.5), 95 m (h=4); 593.5 m2 

Localização km 8+550 a km 8+640 (4 m de altura), à esquerda da via 
km 8+640 a km 8+700 (3.5 m de altura), à esquerda da via 

Tipo de Barreira Barreira Absorvente do lado da via 

Índice de Absorção Sonora 
Índice de Isolamento Sonoro 

DL≥8 dB (NP EN 1793-1, de 2000) 

DLR≥20 dB (EN 1793-2, de 1997) 

Receptores a proteger R1.1; R1.2; R1.3; R1.4 

A barreira deverá verificar os seguintes 
requisitos 

Características mecânicas e de segurança que cumpram o 
estabelecido, respectivamente, na EN 1794-1 e EN 1794-2, de 
1998. 
A altura da barreira, depois de instalada, não poderá ser 
inferior às alturas especificadas. 
A barreira deverá ser instalada de forma a não existirem 
quaisquer frinchas, quer entre os diferentes painéis, quer entre 
os painéis e as estruturas de montagem, quer entre as 

estruturas de montagem e o solo ou outras superfícies de 
assentamento. 
A barreira deverá ser compatibilizada com as infra-estruturas 

já existentes ou previstas, nomeadamente viadutos, muros, 
drenagens, etc, obviando perdas de eficácia acústica. 
Caso seja necessário tocar nas infra-estruturas existentes, as 
mesmas deverão ser repostas. 
O material constituinte da barreira acústica deverá permitir 
adequadas condições de segurança e adequadas condições de 

desempenho acústico, nomeadamente DLR≥20 dB e DL≥8 dB 

(Recomenda-se que a Barreira seja constituída por “cassetes” 
metálicas com material absorvente sonoro de alta densidade no 
interior). 
Por razões de segurança de circulação dos veículos em 
condições de vento forte e devido ao denominado “choque 
acústico”, associados a uma transição brusca dos veículos da 
zona de barreira para a zona sem barreira, recomenda-se que o 
início e o fim da barreira sejam prolongados para além dos 
quilómetros indicados na localização, por forma a que ocorra 
uma variação gradual, desde a altura indicada até uma altura 
de 2 metros. 
Caso se julgue necessária a interposição de painéis de acrílico, 
por razões de impacte visual, os mesmos deverão verificar 
DLR≥20 dB, e a sua área total não deverá ser superior a 10% da 
área global da Barreira. 
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2.3. Barreira Acústica BP2 

 

Apresentam-se, no quadro seguinte, as características definidas para a Barreira 

Acústica BP2. A sua localização em planta e em perfis transversais, e os Mapas de 

Ruído com e sem a sua influência, são apresentados em Apêndice nos Desenhos 

A2, B2 e C2. 

 

Quadro 3 – Características da Barreira Acústica BP2 

Ano de Implantação Início de exploração 

Altura (h) 3 e 4 m 

Extensão linear; Área 55 m (h=3), 155 m (h=4); 785 m2 

Localização km 10+880 a km 10+935 (h=3), à esquerda da via 
km 10+935 a km 11+090 (h=4), à esquerda da via 

Tipo de Barreira Barreira Absorvente do lado da via 

Índice de Absorção Sonora 
Índice de Isolamento Sonoro 

DL≥8 dB (NP EN 1793-1, de 2000) 

DLR≥20 dB (EN 1793-2, de 1997) 

Receptores a proteger R5.3; R5.4; R5.5; R5.8; R5.10 

A barreira deverá verificar os seguintes 
requisitos 

Características mecânicas e de segurança que cumpram o 
estabelecido, respectivamente, na EN 1794-1 e EN 1794-2, de 
1998. 
A altura da barreira, depois de instalada, não poderá ser 
inferior às alturas especificadas. 
A barreira deverá ser instalada de forma a não existirem 
quaisquer frinchas, quer entre os diferentes painéis, quer entre 
os painéis e as estruturas de montagem, quer entre as 

estruturas de montagem e o solo ou outras superfícies de 
assentamento. 
A barreira deverá ser compatibilizada com as infra-estruturas 

já existentes ou previstas, nomeadamente viadutos, muros, 
drenagens, etc, obviando perdas de eficácia acústica. 
Caso seja necessário tocar nas infra-estruturas existentes, as 
mesmas deverão ser repostas. 
O material constituinte da barreira acústica deverá permitir 
adequadas condições de segurança e adequadas condições de 

desempenho acústico, nomeadamente DLR≥20 dB e DL≥8 dB 

(Recomenda-se que a Barreira seja constituída por “cassetes” 
metálicas com material absorvente sonoro de alta densidade no 
interior). 
Por razões de segurança de circulação dos veículos em 
condições de vento forte e devido ao denominado “choque 
acústico”, associados a uma transição brusca dos veículos da 
zona de barreira para a zona sem barreira, recomenda-se que o 
fim da barreira seja prolongado para além do quilómetro 
indicado na localização, por forma a que ocorra uma variação 
gradual, desde a altura indicada até uma altura de 2 metros. 
Caso se julgue necessária a interposição de painéis de acrílico, 
por razões de impacte visual, os mesmos deverão verificar 
DLR≥20 dB, e a sua área total não deverá ser superior a 10% da 
área global da Barreira. 
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2.4. Barreira Acústica BP3 

 

Apresentam-se, no quadro seguinte, as características definidas para a Barreira 

Acústica BP3. A sua localização em planta e em perfis transversais, e os Mapas de 

Ruído com e sem a sua influência, são apresentados em Apêndice nos Desenhos 

A3, B3 e C2. 

 
Quadro 4 – Características da Barreira Acústica BP3 

Ano de Implantação Início de exploração 

Altura (h) 3 e 4 m 

Extensão linear; Área 75 m (h=3), 240 (h=4); 1185 m2 

Localização 
km 10+860 a km 10+935 (h=3), à direita da via 

km 10+935 a km 11+175 (h=4), à direita da via 

Tipo de Barreira Barreira Absorvente do lado da via 

Índice de Absorção Sonora 

Índice de Isolamento Sonoro 

DL≥8 dB (NP EN 1793-1, de 2000) 

DLR≥20 dB (EN 1793-2, de 1997) 

Receptores a proteger R5.1; R5.2; R5.6; R5.7; R5.9 

A barreira deverá verificar os seguintes 
requisitos 

Características mecânicas e de segurança que cumpram o 
estabelecido, respectivamente, na EN 1794-1 e EN 1794-2, de 
1998. 
A altura da barreira, depois de instalada, não poderá ser 

inferior às alturas especificadas. 
A barreira deverá ser instalada de forma a não existirem 
quaisquer frinchas, quer entre os diferentes painéis, quer entre 
os painéis e as estruturas de montagem, quer entre as 
estruturas de montagem e o solo ou outras superfícies de 
assentamento. 

A barreira deverá ser compatibilizada com as infra-estruturas 
já existentes ou previstas, nomeadamente viadutos, muros, 
drenagens, etc, obviando perdas de eficácia acústica. 
Caso seja necessário tocar nas infra-estruturas existentes, as 
mesmas deverão ser repostas. 
O material constituinte da barreira acústica deverá permitir 
adequadas condições de segurança e adequadas condições de 

desempenho acústico, nomeadamente DLR≥20 dB e DL≥8 dB 

(Recomenda-se que a Barreira seja constituída por “cassetes” 
metálicas com material absorvente sonoro de alta densidade no 
interior). 
Por razões de segurança de circulação dos veículos em 
condições de vento forte e devido ao denominado “choque 
acústico”, associados a uma transição brusca dos veículos da 
zona de barreira para a zona sem barreira, recomenda-se que o 
início da barreira seja prolongado para além do quilómetro 
indicado na localização, por forma a que ocorra uma variação 
gradual, desde a altura indicada até uma altura de 2 metros. 
Caso se julgue necessária a interposição de painéis de acrílico, 
por razões de impacte visual, os mesmos deverão verificar 
DLR≥20 dB, e a sua área total não deverá ser superior a 10% da 
área global da Barreira. 
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2.5. Barreira Acústica BP4 

 

Apresentam-se, no quadro seguinte, as características definidas para a Barreira 

Acústica BP4. A sua localização em planta e em perfis transversais, e os Mapas de 

Ruído com e sem a sua influência, são apresentados em Apêndice nos Desenhos 

A4, B4 e C3. 

 

Quadro 5 – Características da Barreira Acústica BP4 

Ano de Implantação Início de exploração 

Altura (h) 4 m 

Extensão; Área 380 m; 1520 m2 

Localização km 13+475 a km 13+850, à direita da via 

Tipo de Barreira Barreira Absorvente do lado da via 

Índice de Absorção Sonora 
Índice de Isolamento Sonoro 

DL≥8 dB (NP EN 1793-1, de 2000) 

DLR≥20 dB (EN 1793-2, de 1997) 

Receptores a proteger R10.1; R10.2; R10.3; R10.4; R10.5; R10.6 

A barreira deverá verificar os seguintes 
requisitos 

Características mecânicas e de segurança que cumpram o 
estabelecido, respectivamente, na EN 1794-1 e EN 1794-2, de 
1998. 
A altura da barreira, depois de instalada, não poderá ser 
inferior às alturas especificadas. 
A barreira deverá ser instalada de forma a não existirem 
quaisquer frinchas, quer entre os diferentes painéis, quer entre 
os painéis e as estruturas de montagem, quer entre as 
estruturas de montagem e o solo ou outras superfícies de 
assentamento. 
A barreira deverá ser compatibilizada com as infra-estruturas 
já existentes ou previstas, nomeadamente viadutos, muros, 

drenagens, etc, obviando perdas de eficácia acústica. 
Caso seja necessário tocar nas infra-estruturas existentes, as 
mesmas deverão ser repostas. 
O material constituinte da barreira acústica deverá permitir 
adequadas condições de segurança e adequadas condições de 

desempenho acústico, nomeadamente DLR≥20 dB e DL≥8 dB 

(Recomenda-se que a Barreira seja constituída por “cassetes” 
metálicas com material absorvente sonoro de alta densidade no 
interior). 
Caso se julgue necessária a interposição de painéis de acrílico, 
por razões de impacte visual, os mesmos deverão verificar 
DLR≥20 dB, e a sua área total não deverá ser superior a 10% da 
área global da Barreira. 
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2.6. Barreira Acústica BP5 

 

Apresentam-se, no quadro seguinte, as características definidas para a Barreira 

Acústica BP5. A sua localização em planta e em perfis transversais, e os Mapas de 

Ruído com e sem a sua influência, são apresentados em Apêndice nos Desenhos 

A5, B5 e C4. 

 

Quadro 6 – Características da Barreira Acústica BP5 

Ano de Implantação Início de exploração 

Altura (h) 3.5 a 5 m 

Extensão; Área 55 m (h=3.5), 3 m (h=4), 180 (h=5), 82 (h=4); 1432.5 m2 

Localização km 15+785 a km 15+840 (h=3.5), à direita da via 
km 15+840 a km 15+843 (h=4), à direita da via 
km 15+843 a km 16+020 (h=5), à direita da via 
km 16+020 a km 16+100 (h=4), à direita da via 

Tipo de Barreira Barreira Altamente Absorvente dos dois lados 

Índice de Absorção Sonora 
Índice de Isolamento Sonoro 

DL≥11 dB (NP EN 1793-1, de 2000) 

DLR≥20 dB (EN 1793-2, de 1997) 

Receptores a proteger R16.1; R16.2; R16.3; R16.4; R16.5 

A barreira deverá verificar os seguintes 
requisitos 

Características mecânicas e de segurança que cumpram o 
estabelecido, respectivamente, na EN 1794-1 e EN 1794-2, de 
1998. 
A altura da barreira, depois de instalada, não poderá ser 
inferior às alturas especificadas. 
A barreira deverá ser instalada de forma a não existirem 

quaisquer frinchas, quer entre os diferentes painéis, quer entre 
os painéis e as estruturas de montagem, quer entre as 
estruturas de montagem e o solo ou outras superfícies de 

assentamento. 
A barreira deverá ser compatibilizada com as infra-estruturas 
já existentes ou previstas, nomeadamente viadutos, muros, 
drenagens, etc, obviando perdas de eficácia acústica. 
Caso seja necessário tocar nas infra-estruturas existentes, as 
mesmas deverão ser repostas. 
O material constituinte da barreira acústica deverá permitir 
adequadas condições de segurança e adequadas condições de 

desempenho acústico, nomeadamente DLR≥20 dB e DL≥11 dB 

(Recomenda-se que a Barreira seja constituída por elementos 
muito absorventes ou com modificadores de difracção de topo, 
para que a sua eficácia seja superior à modelada). 
Por razões de segurança de circulação dos veículos em 
condições de vento forte e devido ao denominado “choque 
acústico”, associados a uma transição brusca dos veículos da 
zona de barreira para a zona sem barreira, recomenda-se que o 
início da barreira seja prolongado para além do quilómetro 
indicado na localização, por forma a que ocorra uma variação 
gradual, desde a altura indicada até uma altura de 2 metros. 
Caso se julgue necessária a interposição de painéis de acrílico, 
por razões de impacte visual, os mesmos deverão verificar 
DLR≥20 dB, e a sua área total não deverá ser superior a 10% da 
área global da Barreira. 
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2.7. Barreira Acústica BP6 

 

Apresentam-se, no quadro seguinte, as características definidas para a Barreira 

Acústica BP6. A sua localização em planta e em perfis transversais, e os Mapas de 

Ruído com e sem a sua influência, são apresentados em Apêndice nos Desenhos 

A6, B6 e C5. 

 

Quadro 7 – Características da Barreira Acústica BP6 

Ano de Implantação Início de exploração 

Altura (h) 3.5 e 4.5 m 

Extensão; Área 50 m (h=3.5), 140 m (h=4.5); 805 m2 

Localização km 17+060 a km 17+200 (h=4.5), à esquerda da via 
km 17+200 a km 17+250 (h=3.5), à esquerda da via 

Tipo de Barreira Barreira Absorvente do lado da via 

Índice de Absorção Sonora 
Índice de Isolamento Sonoro 

DL≥8 dB (NP EN 1793-1, de 2000) 

DLR≥20 dB (EN 1793-2, de 1997) 

Receptores a proteger R20.2 

A barreira deverá verificar os seguintes 
requisitos 

Características mecânicas e de segurança que cumpram o 
estabelecido, respectivamente, na EN 1794-1 e EN 1794-2, de 
1998. 
A altura da barreira, depois de instalada, não poderá ser 
inferior às alturas especificadas. 
A barreira deverá ser instalada de forma a não existirem 
quaisquer frinchas, quer entre os diferentes painéis, quer entre 
os painéis e as estruturas de montagem, quer entre as 

estruturas de montagem e o solo ou outras superfícies de 
assentamento. 
A barreira deverá ser compatibilizada com as infra-estruturas 

já existentes ou previstas, nomeadamente viadutos, muros, 
drenagens, etc, obviando perdas de eficácia acústica. 
Caso seja necessário tocar nas infra-estruturas existentes, as 
mesmas deverão ser repostas. 
O material constituinte da barreira acústica deverá permitir 
adequadas condições de segurança e adequadas condições de 

desempenho acústico, nomeadamente DLR≥20 dB e DL≥8 dB 

(Recomenda-se que a Barreira seja constituída por “cassetes” 
metálicas com material absorvente sonoro de alta densidade no 
interior). 
Por razões de segurança de circulação dos veículos em 
condições de vento forte e devido ao denominado “choque 
acústico”, associados a uma transição brusca dos veículos da 
zona de barreira para a zona sem barreira, recomenda-se que o 
início da barreira seja prolongado para além do quilómetro 
indicado na localização, por forma a que ocorra uma variação 
gradual, desde a altura indicada até uma altura de 2 metros. 
Caso se julgue necessária a interposição de painéis de acrílico, 
por razões de impacte visual, os mesmos deverão verificar 
DLR≥20 dB, e a sua área total não deverá ser superior a 10% da 
área global da Barreira. 
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2.8. Barreira Acústica BP7 

 

Apresentam-se, no quadro seguinte, as características definidas para a Barreira 

Acústica BP7. A sua localização em planta e em perfis transversais, e os Mapas de 

Ruído com e sem a sua influência, são apresentados em Apêndice nos Desenhos 

A7, B7 e C6. 

 

Quadro 8 – Características da Barreira Acústica BP7 

 

Ano de Implantação Início de exploração 

Altura (h) 3 

Extensão; Área 116 m; 348 m2 

Localização km 17+540 a km 17+650, à direita da via 

Tipo de Barreira Barreira Absorvente dos dois lados 

Índice de Absorção Sonora 
Índice de Isolamento Sonoro 

DL≥8 dB (NP EN 1793-1, de 2000) 

DLR≥20 dB (EN 1793-2, de 1997) 

Receptores a proteger R22.2; R22.3 

A barreira deverá verificar os seguintes 
requisitos 

Características mecânicas e de segurança que cumpram o 
estabelecido, respectivamente, na EN 1794-1 e EN 1794-2, de 
1998. 
A altura da barreira, depois de instalada, não poderá ser 
inferior às alturas especificadas. 
A barreira deverá ser instalada de forma a não existirem 
quaisquer frinchas, quer entre os diferentes painéis, quer entre 
os painéis e as estruturas de montagem, quer entre as 
estruturas de montagem e o solo ou outras superfícies de 
assentamento. 
A barreira deverá ser compatibilizada com as infra-estruturas 

já existentes ou previstas, nomeadamente viadutos, muros, 
drenagens, etc, obviando perdas de eficácia acústica. 
Caso seja necessário tocar nas infra-estruturas existentes, as 

mesmas deverão ser repostas. 
O material constituinte da barreira acústica deverá permitir 
adequadas condições de segurança e adequadas condições de 

desempenho acústico, nomeadamente DLR≥20 dB e DL≥8 dB 
(Recomenda-se que a Barreira seja constituída por “cassetes” 
metálicas com material absorvente sonoro de alta densidade no 
interior). 
Caso se julgue necessária a interposição de painéis de acrílico, 
por razões de impacte visual, os mesmos deverão verificar 

DLR≥20 dB, e a sua área total não deverá ser superior a 10% da 
área global da Barreira. 
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2.9. Barreira Acústica BP8 

 

Apresentam-se, no quadro seguinte, as características definidas para a Barreira 

Acústica BP8. A sua localização em planta e em perfis transversais, e os Mapas de 

Ruído com e sem a sua influência, são apresentados em Apêndice nos Desenhos 

A8, B8 e C7. 

 

Quadro 9 – Características da Barreira Acústica BP8 

Ano de Implantação Início de exploração 

Altura (h) 4 e 4.5 m 

Extensão; Área 115 m (h=4), 225 (h=4.5); 1472.5 m2 

Localização km 17+935 a km 18+050 (h=4), à esquerda da via 
km 18+050 a km 18+275 (h=4.5), à esquerda da via 

Tipo de Barreira Barreira Absorvente dos dois lados 

Índice de Absorção Sonora 
Índice de Isolamento Sonoro 

DL≥8 dB (NP EN 1793-1, de 2000) 

DLR≥20 dB (EN 1793-2, de 1997) 

Receptores a proteger R24.1; R24.2; R24.3 

A barreira deverá verificar os seguintes 
requisitos 

Características mecânicas e de segurança que cumpram o 
estabelecido, respectivamente, na EN 1794-1 e EN 1794-2, de 
1998. 
A altura da barreira, depois de instalada, não poderá ser 
inferior às alturas especificadas. 
A barreira deverá ser instalada de forma a não existirem 
quaisquer frinchas, quer entre os diferentes painéis, quer entre 
os painéis e as estruturas de montagem, quer entre as 

estruturas de montagem e o solo ou outras superfícies de 
assentamento. 
A barreira deverá ser compatibilizada com as infra-estruturas 

já existentes ou previstas, nomeadamente viadutos, muros, 
drenagens, etc, obviando perdas de eficácia acústica. 
Caso seja necessário tocar nas infra-estruturas existentes, as 
mesmas deverão ser repostas. 
O material constituinte da barreira acústica deverá permitir 
adequadas condições de segurança e adequadas condições de 

desempenho acústico, nomeadamente DLR≥20 dB e DL≥8 dB 

(Recomenda-se que a Barreira seja constituída por “cassetes” 
metálicas com material absorvente sonoro de alta densidade no 
interior). 
Por razões de segurança de circulação dos veículos em 
condições de vento forte e devido ao denominado “choque 
acústico”, associados a uma transição brusca dos veículos da 
zona de barreira para a zona sem barreira, recomenda-se que o 
início e o fim da barreira sejam prolongados para além dos 
quilómetros indicados na localização, por forma a que ocorra 
uma variação gradual, desde a altura indicada até uma altura 
de 2 metros. 
Caso se julgue necessária a interposição de painéis de acrílico, 
por razões de impacte visual, os mesmos deverão verificar 
DLR≥20 dB, e a sua área total não deverá ser superior a 10% da 
área global da Barreira. 
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2.10. Barreira Acústica BP9 

 

Apresentam-se, no quadro seguinte, as características definidas para a Barreira 

Acústica BP9. A sua localização em planta e em perfis transversais, e os Mapas de 

Ruído com e sem a sua influência, são apresentados em Apêndice nos Desenhos 

A9, B9 e C7. 

 

Quadro 10 – Características da Barreira Acústica BP9 

Ano de Implantação Início de exploração 

Altura (h) 4 e 4.5 m 

Extensão; Área 51 m (h=4), 226 m (h=4.5), 56 m (h=4.5), 332 m (h=4); 1901 m2 

Localização km 18+010 a km 18+060 (h=4), à direita da via 

km 18+060 a km 18+285 (h=4.5), à direita da via 
km 18+295 a km 18+350 (h=4.5), à direita da via 
km 18+350 a km 18+680 (h=4), à direita da via 

Tipo de Barreira Barreira Altamente Absorvente dos dois lados 

Índice de Absorção Sonora 
Índice de Isolamento Sonoro 

DL≥11 dB (NP EN 1793-1, de 2000) 

DLR≥20 dB (EN 1793-2, de 1997) 

Receptores a proteger R25.1; R25.2; R25.3; R25.4; R25.5 

A barreira deverá verificar os seguintes 
requisitos 

Características mecânicas e de segurança que cumpram o 
estabelecido, respectivamente, na EN 1794-1 e EN 1794-2, de 
1998. 
A altura da barreira, depois de instalada, não poderá ser 
inferior às alturas especificadas. 
A barreira deverá ser instalada de forma a não existirem 
quaisquer frinchas, quer entre os diferentes painéis, quer entre 
os painéis e as estruturas de montagem, quer entre as 
estruturas de montagem e o solo ou outras superfícies de 
assentamento. 
A barreira deverá ser compatibilizada com as infra-estruturas 

já existentes ou previstas, nomeadamente viadutos, muros, 
drenagens, etc, obviando perdas de eficácia acústica. 
Caso seja necessário tocar nas infra-estruturas existentes, as 
mesmas deverão ser repostas. 
O material constituinte da barreira acústica deverá permitir 

adequadas condições de segurança e adequadas condições de 

desempenho acústico, nomeadamente DLR≥20 dB e DL≥11 dB 
(Recomenda-se que a Barreira seja constituída por elementos 
muito absorventes ou com modificadores de difracção de topo, 
para que a sua eficácia seja superior à modelada). 
Por razões de segurança de circulação dos veículos em 
condições de vento forte e devido ao denominado “choque 
acústico”, associados a uma transição brusca dos veículos da 
zona de barreira para a zona sem barreira, recomenda-se que o 

início e o fim da barreira sejam prolongados para além dos 
quilómetros indicados na localização, por forma a que ocorra 
uma variação gradual, desde a altura indicada até uma altura 
de 2 metros. 
Caso se julgue necessária a interposição de painéis de acrílico, 
por razões de impacte visual, os mesmos deverão verificar 
DLR≥20 dB, e a sua área total não deverá ser superior a 10% da 
área global da Barreira. 
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