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1. INTRODUÇÃO 
 

1.1. Identificação e objetivos da monitorização 

O presente relatório visa a realização de um estudo acústico, na envolvente imediata da habitação de um 

reclamante, após a implementação de uma medida de minimização de ruído, em conformidade com as Normas 

NP ISO 1996, Partes 1 e 2 (2011), com o Regulamento Geral do Ruído (D.L. n.º 9/2007) e com a metodologia 

descrita no “Guia prático para medições de ruído ambiente”, editado em outubro de 2011, pela APA, mediante a 

avaliação dos níveis sonoros relativos ao ruído com origem na obra de construção do IP4 (A4) - Túnel do Marão. 

A campanha de monitorização decorreu no dia 1 de abril de 2015, tendo sido selecionado um dos dias mais 

críticos em termos da influência sonora no ponto em avaliação. 

A obra de construção do IP4 (A4) - Túnel do Marão está dispensada de realizar medições de ruído por força da 

aplicação do artigo 15.º do RGR, dado que a LER foi emitida apenas para o período de um mês. Contudo, e a 

título meramente indicativo, os valores obtidos serão comparados com os limites legais estabelecidos na 

legislação em vigor, para atividades ruidosas temporárias, a fim de avaliar o impacte associado às atividades de 

construção e verificar a eficiência de medidas de minimização adotadas, bem como a necessidade de implementar 

novas medidas de minimização. 

 

1.2. Âmbito 

O presente relatório de monitorização do ambiente sonoro enquadra-se no âmbito do Plano de Monitorização 

Ambiental (PMA), aprovado em novembro de 2014, o qual foi elaborado com base no RECAPE (Volume III / V – 

Plano Geral de Monitorização Ambiental), datado de agosto de 2009, relativo ao projeto de Construção do 

Túnel do Marão, na Declaração de Impacte Ambiental e nas observações da Comissão de Avaliação ao RECAPE 

e nos relatórios da monitorização ambiental anteriores. 

 

1.3. Enquadramento Legal 

O relatório de monitorização é desenvolvido nos termos da legislação em vigor, dando cumprimento ao Decreto-

Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 47/2014, de 24 de março, que revogou o 

Decreto-lei n.º 69/2000, de 3 de maio, correspondente ao regime jurídico de Avaliação de Impacte Ambiental, 

alterado e republicado pelo Decreto-Lei nº 197/2005, de 8 de Novembro, nomeadamente ao previsto no n.º 3 do 

artigo 26.º relativo à Monitorização. Este artigo estabelece que a monitorização do projeto, da responsabilidade do 
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proponente, deve ser realizada nos termos fixados na DIA ou na decisão sobre a conformidade ambiental do 

projeto de execução, ou, na falta destes, de acordo com o EIA ou o RECAPE apresentados pelo proponente, ou 

com os elementos referidos no n.º 1 do artigo 16.º ou no n.º 7 do artigo 20.º, e remeter à autoridade de AIA os 

respetivos relatórios ou outros documentos que retratem a evolução do projeto ou eventuais alterações do mesmo 

A estrutura do Relatório é definida na Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril, que regulamenta as normas técnicas 

para a sua elaboração, com as adaptações necessárias a este caso concreto. 

 

São tidas também em consideração na elaboração do Relatório todos os diplomas legais aplicáveis, assim como 

normas técnicas e critérios publicados pelo Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território e do 

Desenvolvimento Regional, destacando-se neste caso o Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro e Declaração de 

Retificação n.º 18/2007, de 16 de Março, o qual estabelece o regime de prevenção e controlo da poluição sonora, 

visando a salvaguarda da saúde humana e o bem-estar das populações, destinando-se a prevenir e controlar o 

ruído nos locais onde existam ou estejam previstos recetores sensíveis e estabelece o seguinte: 

 

Artigo 3.º - Definições 

Atividade ruidosa 
temporária 

 

A atividade que, não constituindo um ato isolado, tenha carácter não permanente e que produza 
ruído nocivo ou incomodativo para quem habite ou permaneça em locais onde se fazem sentir os 
efeitos dessa fonte de ruído tais como obras de construção civil, competições desportivas, 
espetáculos, festas ou outros divertimentos, feiras e mercados. 

Avaliação Acústica  Verificação da conformidade de situações específicas de ruído com os limites fixados. 

Fonte de Ruído  
Ação, atividade permanente ou temporária, equipamento, estrutura ou infraestrutura que produza 
ruído nocivo ou incomodativo para quem habite ou permaneça em locais onde se faça sentir o seu 
efeito. 

Indicador de Ruído  
Parâmetro físico-matemático para a descrição do ruído ambiente que tenha uma relação com um 
efeito prejudicial na saúde ou no bem-estar humano. 

Indicador de Ruído 
Diurno-Entardecer-
Noturno (Lden) 

 

Indicador de ruído, expresso em dB(A), associado ao incómodo global, dado pela expressão: 
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Indicador de Ruído 
Diurno (Ld) 

 
Nível sonoro médio de longa duração, conforme definido na Norma NP 1730-1:1996, ou na versão 
atualizada correspondente, determinado durante uma série de períodos diurnos representativos de 
um ano. 

Indicador de Ruído 
Entardecer (Le) 

 
Nível sonoro médio de longa duração, conforme definido na Norma NP 1730-1:1996, ou na versão 
atualizada correspondente, determinado durante uma série de períodos do entardecer 
representativos de um ano. 

Indicador de Ruído 
Noturno (Ln) 

 
Nível sonoro médio de longa duração, conforme definido na Norma NP 1730-1:1996, ou na versão 
atualizada correspondente, determinado durante uma série de períodos noturnos representativos de 
um ano. 
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Período de 
referência 

 

O intervalo de tempo a que se refere um indicador de ruído, de modo a abranger as atividades 
humanas típicas, delimitadas nos seguintes termos: 

► Período diurno – das 7 às 20 horas; 

► Período de entardecer – das 20 às 23 horas; 

► Período noturno – das 23 às 7 horas 

Recetor Sensível  Edifício habitacional, escolar, hospitalar ou similar ou espaço de lazer, com utilização humana. 

Ruído de vizinhança  

O ruído associado ao uso habitacional e às atividades que lhe são inerentes, produzido diretamente 
por alguém ou por intermédio de outrem, por coisa à sua guarda ou animal colocado sob a sua 
responsabilidade, que, pela sua duração, repetição ou intensidade, seja suscetível de afetar a saúde 
pública ou a tranquilidade da vizinhança. 

Ruído Ambiente  
Ruído global observado numa dada circunstância num determinado instante, devido ao conjunto de 
fontes sonoras que fazem parte da vizinhança próxima ou longínqua do local considerado. 

Zona Mista  
Área definida em plano municipal de ordenamento do território cuja ocupação seja afeta a outros 
usos, existentes ou previstos, para além dos referidos na definição de Zona Sensível. 

Zona Sensível  

Área definida em plano municipal de ordenamento do território como vocacionada para uso 
habitacional, ou para escolas, hospitais ou similares, ou espaços de lazer, existentes ou previstos, 
podendo conter pequenas unidades de comércio e de serviços destinadas a servir a população local, 
tais como cafés e outros estabelecimentos de restauração, papelarias e outros estabelecimentos de 
comércio tradicional, sem funcionamento no período noturno. 

 

Artigo 14.º - Atividades ruidosas temporárias 

É proibido o exercício de atividades ruidosas temporárias na proximidade de: 

a) Edifícios de habitação, aos sábados, domingos e feriados e nos dias úteis entre as 20 e as 8 horas; 

b) Escolas, durante o respetivo horário de funcionamento; 

c) Hospitais ou estabelecimentos similares. 

 

Artigo 15.º - Licença especial de ruído 

1 - O exercício de atividades ruidosas temporárias previsto no artigo anterior pode ser autorizado, em casos 

excecionais e devidamente justificados, mediante emissão de licença especial de ruído pelo respetivo município, 

que fixa as condições de exercício da atividade relativas aos aspetos referidos no número seguinte. 

2 - A licença especial de ruído é requerida pelo interessado com a antecedência mínima de 15 dias úteis 

relativamente à data de início da atividade, indicando: 

a) Localização exata ou percurso definido para o exercício da atividade; 

b) Datas de início e termo da atividade; 

c) Horário; 

d) Razões que justificam a realização da atividade naquele local e hora; 

e) As medidas de prevenção e de redução do ruído propostas, quando aplicável; 
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f) Outras informações consideradas relevantes. 

(…) 

5 - A licença especial de ruído, quando emitida por um período superior a um mês, fica condicionada ao respeito 

nos recetores sensíveis do valor limite do indicador LAeq do ruído ambiente exterior de 60 dB(A) no período do 

entardecer e de 55 dB(A) no período nocturno. 

6 - Para efeitos da verificação dos valores referidos no número anterior, o indicador LAeq reporta-se a um dia para o 

período de referência em causa. 

(…) 

8 - A exigência do cumprimento dos valores limite previstos no n.º 5 do presente artigo pode ser dispensada pelos 

municípios no caso de obras em infraestruturas de transporte, quando seja necessário manter em exploração a 

infraestrutura ou quando, por razões de segurança ou de carácter técnico, não seja possível interromper os 

trabalhos. 

9 - A exigência do cumprimento dos valores limite previstos no n.º 5 do presente artigo pode ser ainda 

excecionalmente dispensada, por despacho dos membros do Governo responsáveis pela área do ambiente e dos 

transportes, no caso de obras em infraestruturas de transporte cuja realização se revista de reconhecido interesse 

público. 

1.4. Apresentação da Estrutura do Relatório 

O relatório de monitorização dá cumprimento ao previsto nas normas técnicas constantes do Anexo V da Portaria 

n.º 330/2001, de 2 de Abril, descrevendo-se: 

1. Introdução 

 Identificação e objetivos da monitorização 

 Âmbito do relatório de monitorização 

 Enquadramento legal 

 Apresentação da estrutura do relatório 

 Auditoria técnica do relatório 

2. Antecedentes 

 Considerações gerais 

 Medidas previstas para prevenir ou reduzir os impactes objeto de monitorização 

 Reclamações relativas ao fator ambiental objeto de monitorização 

3. Descrição do programa de monitorização 

 Identificação dos parâmetros a monitorizar e locais de amostragem 

 Métodos e equipamentos de recolha de dados 

 Método de tratamento de dados 
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 Relação dos dados com características do projeto ou do ambiente exógeno ao projeto 

 Critérios de avaliação de dados 

4. Resultados do programa de monitorização 

 Apresentação, discussão, interpretação e avaliação dos resultados face aos critérios definidos 

 Avaliação da eficácia das medidas de minimização adotadas para prevenir ou reduzir os impactes 

objeto de monitorização 

 Comparação com os dados obtidos em fase de RECAPE 

5. Conclusões 

 

1.5. Autoria Técnica do Relatório 

Recolha e tratamento de dados 
Eng.º Fábio Pinto 

Técnico de Laboratório 

ADESUS, Lda. 

Labdesus – Laboratório de Ensaios 

Certificado de Acreditação n.º L0448 

Elaboração do relatório 
Eng.ª Susana Costa 

Técnica Ambiental 
Agri-Pro Ambiente Consultores S.A. 

Verificação e aprovação do 

relatório 

Eng.ª Márcia Fernandes 

Coordenação do Departamento 
de Monitorização, Gestão e 
Qualidade Ambiental 

Agri-Pro Ambiente Consultores S.A. 
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2. ANTECEDENTES 

2.1. Considerações Gerais 

O lanço do IP4 entre Amarante e Vila Real foi sujeito em 2005, em fase de Estudo Prévio (EP), a procedimento de 

Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), tendo sido emitida uma Declaração de Impacte Ambiental (DIA) favorável 

condicionada à Solução 2 até ao Nó de Parada de Cunhos. 

 

Este lanço de autoestrada (AE) veio a constituir a Concessão Túnel do Marão (Decreto-Lei n.° 86/2008, de 28 de 

maio), a qual foi atribuída à empresa Autoestrada do Marão, S.A. para conceção, construção, aumento do número 

de vias, financiamento, exploração e conservação, com cobrança de portagem aos utentes. 

 

O lanço deu origem a quatro Projetos de Execução (Geraldes/Padronelo/Nó de Ligação ao IP4/Campeã/Parada 

de Cunhos) e a dois Relatórios de Conformidade Ambiental do Projeto de Execução (RECAPE), sendo que um 

respeita ao primeiro sublanço e o outro aos três últimos sublanços, nos quais se insere o Túnel do Marão, mais 

concretamente no Sublanço Nó de Ligação ao IP4 / Campeã. 

 

Os trabalhos de escavação do Túnel do Marão iniciaram-se em julho de 2009, encontrando-se suspensos desde 

22 de junho de 2011. Conforme indicado no processo de concurso, desde essa data, foram realizados 

exclusivamente trabalhos de manutenção e preservação da obra já executada, e de monitorização da 

instrumentação instalada. 

 

Em 26 de fevereiro de 2014, o Conselho de Administração da EP – Estradas de Portugal, S.A., tomou a decisão 

de avançar com o procedimento de concurso público para a execução dos trabalhos de conceção, projeto e 

construção da conclusão do Túnel do Marão, integrando o troço do IP4 (A4) entre Amarante e Vila Real, 

designado por “IP4 (A4) - TÚNEL DO MARÃO” (procedimento n. 1060/2014), localizado nos distritos do Porto e 

Vila Real, concelhos de Amarante e Vila Real. 

 

No âmbito desta empreitada foi elaborado um novo Plano de Monitorização Ambiental (PMA) tendo em 

consideração a análise efetuada ao Volume III / V – Plano Geral de Monitorização Ambiental do RECAPE, datado 

de agosto de 2009, o qual inclui as recomendações da Declaração de Impacte Ambiental e as observações da 

Comissão de Avaliação ao RECAPE, as conclusões dos relatórios de monitorização efetuados na anterior 

empreitada e ainda as medidas decorrentes do projeto proposto. 
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2.2. Medidas Previstas para Prevenir ou Reduzir os Impactes Objeto de Monitorização 

As medidas preconizadas na DIA, relativamente ao fator Ambiente Sonoro, e consideradas no âmbito da presente 

empreitada são as seguintes: 

 Medida 116 - A localização dos estaleiros e os percursos de obra, deverão ser definidos tendo em conta, 

sempre que possível, o seu afastamento de recetores com utilização sensível. Caso se verifique a 

proximidade de recetores sensíveis na envolvência do estaleiro, deverão ser projetados e implantados 

materiais isolantes e absorventes na vedação do estaleiro. 

 

O Anexo Gestão Ambiental GA, integrado no Caderno no Encargos, datado de setembro de 2008, no seu ponto 5, 

na componente do Ambiente Sonoro, estabelece ainda um conjunto de medidas a adotar durante a fase de 

construção, que visam minimizar os impactes no ambiente sonoro local, tendo sido implementadas as seguintes: 

 a) cumprir a legislação em vigor relativamente ao ruído designadamente Decreto-Lei n.º 9/2007 de 17 de 

Janeiro, o Decreto-Lei n.º 221/2006 de 8 de Novembro, bem como outra que seja aprovada e que entre 

em vigor. 

 b) cumprir as Diretivas Comunitárias em vigor relativamente ao ruído, nomeadamente a Diretiva n.º 

2002/49/CE, de 25 de Junho, relativa à Avaliação e Gestão de Ruído Ambiente. 

 c) cumprir as Diretrizes e Critérios sobre esta matéria emitidos pela Agência Portuguesa do Ambiente, e 

entidades que a antecederam. 

 d) adotar medidas que visem minimizar o aumento dos níveis de ruído nos estaleiros e nas zonas 

adjacentes à obra (especialmente com usos sensíveis), tendo em atenção as consequências que daí 

poderão advir para a população e o ambiente em geral, nomeadamente: racionalizar a circulação de 

veículos e de maquinaria de apoio à obra; assegurar a manutenção e a revisão periódica de todos os 

veículos e de toda a maquinaria de apoio à obra; possuir a certificação da classe de nível da potência 

sonora emitida por toda a maquinaria (móvel e imóvel) de apoio à obra; insonorizar a maquinaria de apoio 

à obra que gere mais ruído, recorrendo, por exemplo, à utilização de silenciadores em maquinaria com 

sistemas de combustão interna ou de pressão de ar (por exemplo, compressores, perfuradores, 

guindastes); organizar todos os veículos e toda a maquinaria de apoio à obra que operem ao ar livre, de 

modo a reduzir na fonte a geração de ruído e a visar o maior afastamento possível das fachadas dos 

edifícios localizados nas zonas adjacentes à obra; selecionar e utilizar, sempre que possível, veículos e 

maquinaria de apoio à obra projetados para evitar e controlar a geração de ruído; selecionar, sempre que 

possível, técnicas e processos construtivos que gerem menos ruído; definir um horário de trabalho 

adequado, com a limitação da execução ou da frequência de atividades de construção que gerem elevado 

ruído (por exemplo, circulação de veículos pesados de apoio à obra, trabalhos que recorram à utilização 

de maquinaria de apoio à obra ruidosa) apenas no período diurno (das 8 às 20 horas) e nos dias úteis, e 
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tendo em atenção o estabelecido no Regulamento Geral do Ruído; avisar (por escrito, lamentando o 

incómodo gerado e explicando o motivo) a população residente e existente nas zonas adjacentes à obra, 

caso se recorra a técnicas e processos construtivos que gerem elevado ruído. 

 e) adotar medidas de proteção individual dos trabalhadores mais expostos ao ruído durante as atividades 

de construção, de acordo com as normas legais em vigor e as especificações técnicas estabelecidas. 

 f) implementar as medidas previstas no EIA ou RECAPE e Projetos das Medidas de Minimização (se estes 

existirem), DIA ou outros pareceres emitidos por entidades externas. 

 

2.3. Reclamações Relativas ao Fator Ambiental Objeto de Monitorização 

Até à presente data foi registada uma reclamação relativa ao ruído.  

Na sequência desta reclamação foi realizado um estudo acústico, em fevereiro de 2015, o qual permitiu verificar 

em todos os períodos de referência, um acréscimo sonoro superior aos limites legais estipulados para atividades 

ruidosas temporárias.  

Com o objetivo de reduzir os níveis sonoros obtidos, foi definida e implementada em obra uma medida de 

minimização adicional, a qual consistiu na colocação de uma chapa metálica revestida a lã de vidro à saída do 

sistema de ventilação, servindo a presente campanha de monitorização para avaliar sobre a eficácia da medida 

implementada. 
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3. DESCRIÇÃO DO PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO 

3.1. Local de Medição e Fontes Sonoras 

Para a avaliação das caraterísticas acústicas existentes foram realizadas campanhas de medição dos níveis 

sonoros apercebidos atualmente na envolvente da habitação do reclamante. 

 

Local de medição / localização do microfone 

O local de medição encontra-se identificado no Quadro 1 e localizado na Figura 1. As medições foram efetuadas 

num ponto exterior, junto à habitação do reclamante, com o microfone afastado 3,5 m da fachada e a 4 m acima 

do solo e direcionado para a fonte de ruído. No quadro seguinte referem-se as características qualitativas do ruído 

registadas in situ. 

Quadro 1 – Local de Medição e Fontes Sonoras Observadas Durante as Medições 

Locais de Medição 
Ocupação do solo 

envolvente 
Período de 
Referência 

Proveniência do ruído detetado 

Fontes externas Equipamentos em análise 

P1 

Habitação do 
reclamante, 
localizada no Bairro 
do Fojo, freguesia 
da Campeã, 
Concelho de Vila 
Real 

41˚16´48´´N 
7˚52´03´´W 

O terreno envolvente 
caracteriza-se pela 
presença, além de 

núcleos habitacionais, 
de espaços florestais 

Diurno 

Tráfego rodoviário na 
EN15, ruído de 
vizinhança 

Movimentação de 
máquinas, Ruído da 

ventilação do túnel, tráfego 
relativo à entrada na obra  

Entardecer 

Noturno 

 

Figura 1 - Localização do Ponto de Avaliação Acústica 

Ponto 1 
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Funcionamento da Fonte Sonora, Medições e Intervalos de Tempo das Medições 

No local da obra próximo dos edifícios de habitação está prevista, durante todo o mês de abril, a realização de 

trabalhos com utilização de equipamentos mecânicos “ruidosos”, tendo sido selecionado o dia 1 de abril de 2015 

para a realização de medições, por ser um dos dias críticos em termos da influência sonora no ponto de avaliação. 

 

À data das medições encontravam-se em funcionamento simultâneo diversos equipamentos mecânicos utilizados 

na obra com emissões mais elevadas de ruído e localizados na zona da obra com menor distanciamento ao ponto 

de medição. No quadro seguinte destacam-se as atividades de obra mais significativas, em termos de emissão de 

ruído para o exterior, à data das medições. 

Quadro 2 - Atividades de obra a decorrer à data das medições 

Período de referência diurno Período de referência entardecer Período de referência noturno 

Funcionamento do estaleiro 
Circulação de veículos ligeiros e pesados 
Trabalhos de impermeabilização e revestimento 
definitivo 
Trabalhos de escavação e suporte primário no 
túnel 

Funcionamento do estaleiro 
Circulação de veículos ligeiros e pesados 
Descarga de material no depósito temporário 
Trabalhos de impermeabilização e revestimento 
definitivo 
Trabalhos de escavação e suporte primário no 
túnel 

Funcionamento do estaleiro 
Circulação de veículos pesados entre o 
depósito temporário e o interior do túnel 
Descarga de material no depósito temporário 
Trabalhos de impermeabilização e revestimento 
definitivo 
Trabalhos de escavação e suporte primário no 
túnel 

 

Relativamente aos intervalos de tempo de medição foram efetuadas 3 medições em cada período de referência, 

cada uma com uma duração de 15 minutos; e iniciadas às 17h57, 18h12 e 18h27 do período diurno; 22h13, 22h28 

e 22h43 do período entardecer e, 23h10, 23h26 e 23h42 do período noturno. 

 

Ainda de referir que no local avaliado, para além da obra, que se revela ser a fonte dominante, é ainda percetível 

ruído de tráfego rodoviário longínquo na EN15. 

 

No Anexo I apresenta-se a LER emitida pela Câmara Municipal de Vila Real relativa ao mês de abril. 

 

3.2. Períodos de Referência e Parâmetros Analisados 

O ensaio contemplou medições nos 3 períodos de referência consagrados no RGR: diurno, entardecer e noturno.  

O parâmetro utilizado para efetuar a caracterização do ambiente sonoro, em cada um dos períodos de referência, 

foi o nível sonoro contínuo equivalente, ponderado A, LAeq. 
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3.3. Métodos e Equipamentos Utilizados na Recolha de Dados 

As medições foram realizadas no dia 1 de abril de 2015, com condições atmosféricas de tempo seco e vento fraco 

a moderado. 

 

Na recolha de dados acústicos foram seguidas as recomendações descritas no Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de 

janeiro, nas Normas NP ISO 1996:2011, considerando também o documento “Guia Prático para Medições de 

Ruído Ambiente”, da APA e o procedimento interno “PE 019_RA-AT EdA rev1”. 

 

Procedimentos de Medição 

- A pedido do Cliente, o ensaio contemplou medições nos três períodos de referência consagrados no RGR 

- diurno, entardecer e noturno. 

- A localização do ponto de medição foi a mais próxima possível da habitação do reclamante e da sua 

fachada mais exposta à fonte em avaliação. 

- A monitorização do ambiente sonoro decorreu num dia crítico tendo em conta as atividades ruidosas 

calendarizadas para esse dia e sua proximidade aos recetores sensíveis. 

- Utilizaram-se períodos mínimos de amostragem de 15 minutos, de modo a que fosse obtida a 

estacionaridade dos níveis sonoros e, também, de modo a contemplar as variações que pudessem surgir no 

ambiente acústico do local. 

- Ao realizar medições no exterior supõe-se que o som se propaga em campo livre, ou seja, sem reflexões 

importantes. Deste modo, torna-se vital, evitar a presença de reflexões criadas durante a medição. Deste modo, a 

medição realizou-se a 4 m do solo e a distâncias, de estruturas refletoras, superiores a 3,5m. 

- Todas as medições foram efetuadas através da malha de ponderação A e ponderação temporal F, tal 

como descrito na legislação. 

- Previamente ao início das medições, foi verificado o bom funcionamento do sonómetro, bem como os 

respetivos parâmetros de configuração. 

- No início e no final da série de medições foi verificada a calibração do sonómetro, de acordo com as 

especificações do fabricante, a fim de detetar e corrigir eventuais desvios. O valor obtido no final do conjunto de 

medições não pode diferir do inicial mais do que 0,5 dB(A). Quando esta diferença é excedida, o conjunto de 

medições não é considerado válido. 

- Ruídos espúrios suscetíveis de influenciar o rigor da medição foram eliminados. 

- As medições de ruído foram efetuadas em condições meteorológicas de propagação favoráveis. 

- As características qualitativas do ruído e demais dados de interesse foram recolhidos e registados in situ. 
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Equipamentos de Medição 

O equipamento utilizado nas medições acústicas foi o seguinte: 

 

Quadro 3 – Instrumentação Utilizada 

Equipamento 

Características Rastreabilidade 

Marca Modelo N.º Série 
Organismo de 

Verificação 
Metrológica 

Boletim de 
Verificação / 
Calibração 

Data de 
verificação / 
calibração 

Próxima 
calibração/ 
verificação 

Sonómetro Integrador 

Classe 1 
Brüel e 
Kjaer 

2250 3007080 ISQ 245.70/15.34446 2015-02-03 fevereiro de 2016 

Calibrador Brüel e 
Kjaer 

4231 2567408 ISQ CACV470/14 2014-05-14 maio de 2015 

Estação 

meteorológica 
kestrel 4000 628350 

TAP 
Aerometrologie 

n.º 09225/14 
n.º A1424100 

2014-07-28 
2014-09-03 

julho de 2016 
setembro de 2016 

 
 
Foi utilizado um tripé para garantir a estabilidade da medição isolando o mais possível de vibrações que 

pudessem contaminar os valores medidos. O microfone foi protegido com um protetor de vento de forma garantir a 

sua segurança do microfone não existindo influência no resultado final, dado o critério se baseia numa diferença 

de níveis. 

 

Para além destes equipamentos, foram ainda utilizados os seguintes programas informáticos: 

- Software interno de análise sonora, para aquisição e transferência dos dados acústicos recolhidos para 

PC; 

- Microsoft Excel para tratamento dos dados importados e realização dos cálculos necessários. 

 

 

3.4. Condições Meteorológicas e Dados de Tráfego 

A representatividade das medições deverá incluir, para além do regime de ocorrência dos acontecimentos 

acústicos, as condições meteorológicas típicas do local. Condições atípicas poderão conduzir a valores diferentes 

dos que habitualmente caracterizam o local em avaliação. 
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Durante as medições o céu encontrava-se pouco nublado, com condições atmosféricas de tempo seco e vento 

fraco a moderado. Em todas as medições foram verificadas condições de propagação favoráveis. As condições 

meteorológicas registadas nos períodos de referência avaliados encontram-se no Quadro 4. As medições de 

temperatura, pressão, humidade relativa e velocidade do vento foram efetuadas com um equipamento 

devidamente calibrado por laboratórios acreditados para o efeito.  

 
Quadro 4 – Intervalos Horários das Medições Efetuadas, Condições Meteorológicas e Contagens de Tráfego 

Ponto de 

Medição 

Período de 

Referência 

Dados da medição Condições meteorológicas 

Contagens de 

Tráfego 

Rodoviário 

Data 
Intervalo 
(hh:mm) 

T (ºC) 
Pressão 

(mb) 
Hr (%) 

v.v. (m/s) 
(média) 

Dir. 

Estrada local 

V.L. V.P. 

P1 

Diurno 

2015-04-01 17:57 – 18:12 

18,7 933,2 39,4 2,0 O→E 2 32 2015-04-01 18:12 – 18:27 

2015-04-01 18:27 – 18:42 

Entardecer 

2015-04-01 22:13 – 22:28 

13,8 934,0 47,4 0,5 O→E 1 2 2015-04-01 22:28 – 22:43 

2015-04-01 22:43 – 22:59 

Noturno 

2015-04-01 23:10 – 23:25 

13,5 934,0 48,3 0,5 O→E 0 0 2015-04-01 23:26 – 23:42 

2015-04-01 23:42 – 23:58 

n.d. – não definida 

 

 

3.5. Métodos de Tratamento de Dados 

Para determinar o valor de LAeq,T, determinado para um dia de obra, é necessário efetuar o cálculo da média 

logarítmica das várias medições recolhidas durante o intervalo de tempo de medição e para cada ponto de 

medição. 

 









 



n

i

L

TAeq

iTAeq

n
L

1

10
,

,

10
1

log10  

em que, 

 n representa o número de medições 

 (LAeq, T) i representa o valor do nível sonoro correspondente à medição i 

 

Para efeitos da verificação dos valores limite, o indicador LAeq,T reporta-se a um dia para o período de referência 

em causa, pelo que não devem ser efetuadas médias de valores obtidos em diferentes dias. 



 

 

 

RELATÓRIO DE MONITORIZAÇÃO AMBIENTAL 
 

AMBIENTE SONORO 
 

IP4 (A4) - Túnel do Marão (em regime de Conceção / 
Construção) 

 

Junho de 
2015 

 
 

Pagina 16 de 21 
 

 

RMon19 – Ambiente Sonoro 

 

3.6. Relação dos Dados com as Características do Projeto ou do Ambiente Exógeno ao Projeto 

No que respeita ao ambiente exógeno na área a intervencionar salienta-se como principais fontes de ruído na 

envolvente das áreas a intervencionar a EN15 e o IP4. 

 

3.7. Critérios de Avaliação de Dados 

A conformidade dos resultados com o RGR é verificada, durante a fase de obra, pela análise do cumprimento dos 

valores limite estabelecidos no n.º 5 do artigo 15.º ou na licença especial de ruído. 
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4. RESULTADOS DO PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO 

4.1. Apresentação, Discussão, Interpretação e Avaliação dos Resultados 

As medições acústicas foram efetuadas em posições representativas do recetor com interesse para a presente 

avaliação, tendo em conta as características normais de dispersão dos campos sonoros em presença. 

 

No Quadro 5 são apresentados os valores do nível sonoro ambiente registados no local selecionado, em cada um 

dos períodos de referência (diurno, entardecer e noturno). 

 

Quadro 5 - Níveis sonoros LAeq,T registados in situ 

Descrição da Zona Ponto de Medição Acústica Nível sonoro LAeq,T dB(A)(2) 

Tipo de Ocupação 
Coordenadas 

(Lisboa) 
N.º (1) D E N 

Habitação do reclamante, localizada 
no Bairro do Fojo, freguesia da 
Campeã, Concelho de Vila Real, 
inserida num aglomerado 
habitacional 

41˚16´48´´N 
7˚52´03´´W 

P1 

65,1 63,8 63,8 

64,8 63,8 63,9 

64,9 63,8 63,7 

1
 – Ver localização do “Ponto de Medição Acústica” na Figura 1. 

2
 – Nível sonoro LAeq,T registado in situ, nos períodos de referência: D – Diurno; E – Entardecer; N – Noturno. 

 

 

No Quadro 6 apresentam-se os valores dos indicadores de ruído LAeq,T, para os períodos de referência diurno, 

entardecer e noturno. 

Quadro 6 - Indicadores de Ruído 

Descrição da Zona Ponto de Medição Acústica Nível sonoro LAeq,T dB(A)(2) 

Tipo de Ocupação 
Coordenadas 

(Lisboa) 
LAeq,(7-20) LAeq,(7-20) LAeq,(20-23) LAeq,(23-7) 

Habitação do reclamante, localizada 
no Bairro do Fojo, freguesia da 
Campeã, Concelho de Vila Real, 
inserida num aglomerado 
habitacional 

41˚16´48´´N 
7˚52´03´´W 

P1 64,9 63,8 63,8 

1
 – Ver localização do “Ponto de Medição Acústica” na Figura 1. 

2
 – Os valores indicados resultam da ponderação das várias medições efetuadas em cada período de referência. 
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No Quadro 7 apresentam-se os valores médios obtidos para os indicadores de ruído LAeq,T para o local de 

interesse, bem como, a título indicativo, os valores limite impostos no RGR e as conclusões caso a atividade 

estivesse sujeita ao seu cumprimento. Note-se que a LER foi emitida por um período de um mês, não estando 

portanto a atividade sujeita ao cumprimento dos valores limite de ruído para os períodos entardecer  

(LAeq,T 60 dB(A)) e noturno (LAeq,T 55 dB(A)). 

 

Quadro 7 – Quadro comparativo dos valores obtidos com os limites definidos  
no Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro (RGR) 

Valores estabelecidos no RGR [dB(A)] Ponto de 
Medição 

Acústica (1) 

Valores obtidos [dB(A)] Avaliação do cumprimento 
dos limites legais, caso a LER 
fosse emitida por um período 

superior a um mês LAeq,(7-20) LAeq,(20-23) LAeq,(23-7) LAeq,(7-20) LAeq,(20-23) LAeq,(23-7) 

A legislação 
não 

estabelece 
um limite 

para o 
período de 
referência 

diurno 

60 55 P1 65 64 64 

No período do entardecer o 
valor limite é ultrapassado em 4 

dB(A). 
No período noturno o valor 
limite é ultrapassado em 9 

dB(A). 

1 
– Ver localização dos “Pontos de Medição Acústica” na Figura 1. 

 

 

4.2. Avaliação da Eficácia das Medidas de Minimização Adotadas 

Com a realização desta campanha podemos concluir que a medida implementada contribuiu para a redução dos 

níveis sonoros no recetor sensível avaliado, não sendo contudo suficiente para atingir os níveis sonoros 

estabelecidos na legislação em vigor. 

Acresce referir que a obra está dispensada do cumprimento dos limites legais devido à emissão da LER por um 

período não superior a um mês. No entanto, serão realizadas novas medições de modo a aferir os níveis de ruído 

gerados pelos trabalhos da empreitada, bem como será prestada especial atenção às atividades da obra e sua 

organização no tempo e espaço, no sentido de provocar o mínimo de interferência com a população. 
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5. CONCLUSÕES 
 

A medição de ruído efetuada permitiu aferir o seguinte: 

 no período de referência diurno, apesar do RGR não definir um limite legal, a APA considera, como medida 

preventiva, que o estabelecimento de um LAeq diurno não superior a 65 dB(A) poderá atenuar um incómodo 

generalizado. O valor de LAeq,(7H-20H) determinado para um dia da obra (tido como dia crítico) não ultrapassa o limite 

recomendado pela APA, verificando-se o cumprimento do mesmo; 

 no período de referência do entardecer o valor de LAeq,(20H-23H) determinado para um dia da obra (tido como dia 

crítico) é superior em 4 dB(A) ao valor limite aplicável (60 dB(A)), verificando-se o incumprimento do requisito acústico 

estabelecido no RGR; 

 no período de referência noturno o valor de LAeq,(23H-7H) determinado para um dia da obra (tido como dia 

crítico) é superior em 9 dB(A) ao valor limite aplicável (55 dB(A)), verificando-se o incumprimento do requisito acústico 

estabelecido no RGR. 

 

Apenas de referir que a atividade avaliada possui LER, emitida para o período do mês de abril e apresentada no 

Anexo I, não estando a atividade sujeita ao cumprimento dos valores limite de ruído para os períodos entardecer 

(LAeq,(20H23H) 60 dB(A)) e noturno (LAeq,(23H-7H) 55 dB(A)), definidos no Decreto-Lei n.º9/2007, de 17 de janeiro. No 

entanto, serão realizadas novas medições de modo a aferir os níveis de ruído gerados pelos trabalhos da 

empreitada, bem como será prestada especial atenção às atividades da obra e sua organização no tempo e 

espaço, no sentido de provocar o mínimo de interferência com a população. 
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7. ANEXOS 
 

Anexo I – LER 

 

Anexo II – Relatório de ensaio emitido por entidade acreditada 
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ANEXO I – LER 
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ANEXO II – Relatório de Ensaio Emitido por Entidade Acreditada 
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