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Ligação Ferroviária de Alta Velocidade Lisboa/Madri d. 

Subtroço Lisboa/Moita via TTT no corredor Chelas/Ba rreiro. 

Apoio na fase de elaboração do projecto de 

execução relativo ao descritor Vibrações  

Parque de Material e Oficinas (PMO) 

 

 

1 1 1 1 ----    INTRODUÇÃOINTRODUÇÃOINTRODUÇÃOINTRODUÇÃO    

Em Abril de 2009, a Rede Ferroviária de Alta Velocidade (RAVE) solicitou a colaboração do 

Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC) para a implementação das directivas 

definidas na Declaração de Impacte Ambiental (DIA). A DIA foi emitida para o estudo prévio do 

subtroço Lisboa/Moita, via Terceira Travessia do Tejo (TTT), no corredor Chelas/Barreiro 

(modos ferroviário e rodoviário), inserida na ligação ferroviária de Alta Velocidade Lis-

boa/Madrid. Esta colaboração restringe-se exclusivamente ao descritor Vibrações e consistiu 

em dar apoio à elaboração dos elementos a entregar na fase de Relatório de Conformidade 

Ambiental do Projecto de Execução (RECAPE), solicitados pela DIA.  

Antes de se dar o início às obras de construção do Parque de Material e Oficinas (PMO), 

afecto à futura rede ferroviária de alta velocidade, ligação Lisboa/Madrid, e ao serviço de 

ligação ao futuro aeroporto de Alcochete, devem ser realizadas campanhas de referência, de 

modo a caracterizar a situação actual. Com este objectivo, decorreram, nos dias 26 e 27 de 

Novembro, em vários pontos da Linha do Norte e da Linha de Cintura, campanhas pontuais de 

medição de vibrações. Considerando os valores obtidos nestas campanhas, como de 

referência, fazem-se considerações sobre os níveis de vibrações existentes actualmente e 

sobre o nível de vibrações que poderá ocorrer, quer na fase de construção, quer na fase de 
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exploração dos projectos indicados. Devido à grande extensão da linha, a zona de intervenção 

do PMO abrange unicamente 3 pontos de medição. 

No presente documento apresenta-se o Programa de Monitorização de Vibrações que deverá 

ser concretizado no decurso do desenvolvimento do projecto de construção do PMO. 

Neste projecto prevêem-se algumas actividades que devem ser objecto de monitorização, 

nomeadamente: 

• demolições; 

• compactações; 

• execução de fundações e de contenções. 

 

2 - ENQUADRAMENTOENQUADRAMENTOENQUADRAMENTOENQUADRAMENTO 

A análise da componente de vibração durante todo o processo de implementação da nova 

linha de Alta Velocidade deverá ser efectuada tendo em conta o tipo de fonte geradora. As 

fontes geradoras de vibrações/ruído podem ser muito diversas, originando a propagação pelo 

ar (ruído) ou pelo solo (vibrações). De uma forma simples, as vibrações podem ser divididas 

em dois grupos quanto à sua duração e forma: 

• ImpulsivasImpulsivasImpulsivasImpulsivas – vibrações quase instantâneas, como as provocadas por explosões, pela 

cravação de estacas, etc. 

• ContinuadasContinuadasContinuadasContinuadas – vibrações com alguma duração temporal, como as provocadas pelo 

funcionamento de um motor, ruído ambiente, etc. 

As vibrações que se propagam pelo solo provocam dois tipos de fenómenos ao atingir o 

edificado: 

• ruído devido à vibração dos elementos constituintes dos edifícios. Este nível de ruído 
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depende fortemente dos materiais que foram utilizados na sua construção, podendo 

provocar incomodidade nas pessoas quando são atingidos valores significativos, que 

estão devidamente referidos na bibliografia. 

• danos na aparência ou na estrutura, que dependem do nível de vibrações que estas 

atingem, do tipo de edifício e do solo circundante. 

Estes fenómenos são também muito dependentes da qualidade de construção e da sua idade. 

A avaliação das vibrações deve ser efectuada em função do tipo de vibração, impulsiva ou 

continuada, e das suas consequências, incomodidade e afectação do edificado. Se os efeitos 

das vibrações não provocarem incomodidade, fica também automaticamente verificada a 

integridade do edificado, uma vez que o nível de vibrações que pode provocar incomodidade é 

inferior ao que provocaria danos nas estruturas. 

O método de avaliação passa pela medição do nível de vibrações e pela sua comparação com 

valores limites estipulados preferencialmente na legislação. No entanto, só existe legislação 

portuguesa relativa a danos provocados no edificado por vibrações impulsivas – 

NP2074:1983. Relativamente às outras situações, pode-se recorrer à bibliografia especializa-

da, complementada com normas de outros países europeus. Tem sido corrente adoptar os 

critérios apresentados no curso “Aspectos Regulamentares e Normativos no domínio do Ruído 

e Vibrações”, que decorreu no LNEC em 2002. Dependendo do tipo de vibração, deverá ser 

avaliada a velocidade eficaz (valor RMS da componente vertical, ou horizontal, se esta for 

mais significativa), para vibrações continuadas, e o módulo do vector velocidade, para 

vibrações impulsivas. 

 

2.1 2.1 2.1 2.1 ----    Vibrações Vibrações Vibrações Vibrações impulsivasimpulsivasimpulsivasimpulsivas    

Para este tipo de vibrações, a norma portuguesa estabelece os valores máximos admissíveis 
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relativos a danos no edificadodanos no edificadodanos no edificadodanos no edificado. O valor correspondente ao módulo do vector velocidade é 

calculado de acordo com a expressão: 

10 /rv mm sα β γ= ⋅ ⋅ ⋅  Eq. 1 

 

onde:  

α - é um coeficiente que tem em conta o tipo de solo de fundação (Quadro 1); 

β - coeficiente que tem em conta o tipo de edifício (Quadro 2); e 

γ - coeficiente que tem em conta o número médio de solicitações diárias (Quadro 3). 

Os valores destes coeficientes podem ser obtidos através dos Quadros 1 a 3.  

 

Quadro 1 – Valores do coeficiente α 

Características do terreno αααα    

Rochas e solos coerentes rijos 2 

Solos coerentes muito duros, duros e de consistência 

média; solos incoerentes compactos, areias e misturas 

areia-seixo bem graduadas compactas, areias 

uniformes compactas 

1 

Solos incoerentes soltos, areias e misturas areia-seixo 

bem graduadas soltas, areias uniformes soltas; solos 

coerentes moles e muito moles 

0,5 

 

Quadro 2 – Valores do coeficiente β 

Tipo de construção ββββ    

Construções que exigem cuidados especiais 0,5 

Construções correntes 1 

Construções reforçadas 3 

 



 

 
Procs. Int. 0402/541/519; 0502/541/825  5 

Quadro 3 – Valores do coeficiente γ 

Número médio diário de solicitações γγγγ    

<3 1 

>3 0,7 

 

Nos Quadros 4 e 5 são apresentados os valores limites de velocidade resultantes da 

combinação dos parâmetros constantes na norma portuguesa. 

Quadro 4 – Valores máximos de velocidade de vibração admissíveis em 
mm/s, no caso de menos de 3 solicitações diárias (γ  = 1) 

   Características do terreno ( αααα) 

   
Mole ou 

solto 
Médio ou compac-

to 
Rijo  

   0,5 1 2 

Sensíveis 0,5 2,5 5 10 

Correntes 1 5 10 20 
Tipo de 

construção 
(ββββ) Reforçadas  3 15 30 60 

 

Quadro 5 – Valores máximos de velocidade de vibração admissíveis em 
mm/s, no caso de mais de 3 solicitações diárias (γ  = 0,7) 

   Características do terreno ( αααα) 

   
Mole ou 

solto 
Médio ou 
compacto 

Rijo 

   0,5 1 2 

Sensíveis 0,5 1,75 3,5 7 

Correntes  1 3,5 7 14 
Tipo de 

construção 
(ββββ) Reforçadas  3 10,5 21 42 

 

2.2 2.2 2.2 2.2 ----    VibraçõesVibraçõesVibraçõesVibrações c c c continuadasontinuadasontinuadasontinuadas    

A NP1673:1980 está desactualizada e encontra-se em revisão há algum tempo com base na 

ISO2631:1997. Entretanto, tem sido corrente adoptar os critérios definidos no curso do LNEC 

anteriormente referido [LNEC, 2002], e transcritos nos Quadros 6 e 7. 



 

 
6  Procs. Int. 0402/541/519; 0502/541/825 

 

Quadro 6 – Valores de velocidade eficaz (vef) que podem provocar inco-
modidade  

Velocidade eficaz (mm/s) Sensação 

vef < 0,11 Nula 

0,11 < vef < 0,28 Perceptível e suportável para uma pequena 
duração 

0,28 < vef < 1,10 Nítida e incómoda, podendo afectar as condições 
de trabalho 

1,10 < vef 
Muito nítida e muito incómoda, degradando as 

condições de trabalho 

 

Quadro 7 – Valores de velocidade eficaz (vef) que podem provocar danos 
no edificado 

Velocidade eficaz (mm/s) Efeitos 

vef < 3,5 Praticamente nulos 

3,5 < vef < 7,0 Queda de cal, especialmente em edifícios antigos 

7,0 < vef < 21,0 Fendilhação ligeira dos revestimentos 

21,0 < vef < 42,0 Fendilhação acentuada nos revestimentos e na alvenaria 

42,0 < vef 
Danos consideráveis e possibilidade de fendilhação das 

estruturas de betão armado 

 

3 3 3 3 ----    Campanha realizada em 26 e 27 de Novembro de 2009Campanha realizada em 26 e 27 de Novembro de 2009Campanha realizada em 26 e 27 de Novembro de 2009Campanha realizada em 26 e 27 de Novembro de 2009    

3.1 3.1 3.1 3.1 ----    IntroduçãoIntroduçãoIntroduçãoIntrodução    

Nos dias 26 e 27 de Novembro de 2009 foram feitas campanhas de medição de vibrações 

com o objectivo de caracterizar a situação de referência nos locais onde irão decorrer os 

projectos atrás indicados. Na sequência, indicam-se os equipamentos utilizados e a metodolo-

gia adoptada e apresentam-se os resultados, referindo-se o processamento matemático a que 

foram sujeitos para permitir a sua interpretação. 

As medições foram efectuadas utilizando transdutores triaxiais de acelerações, da marca 
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Geosys, modelo GSR-16 e GSR-18. Estes transdutores estão encerrados numa caixa, 

conjuntamente com a bateria, o sistema de digitalização, o pré-processamento analógico e 

digital do sinal e a memória de armazenamento. Esta caixa tem terminais para ligação à 

corrente eléctrica e a um computador. A caixa tem ainda um visor LCD, que apresenta alguns 

dados sobre os registos efectuados e a memória disponível (Fig. 1). 

 

 
Fig. 1 – Aspecto do transdutor triaxial de aceleração, Geosig GSR-16 (retirado de 

www.geosig.com). 

 

O GSR-16 incorpora um digitalizador de 16 bits, e o GSR-18 possui um digitalizador de 18 

bits, que convertem o sinal analógico (contínuo) do sensor para um formato digital (sinal 

discretizado por pontos). O número de bits do digitalizador está directamente relacionado com 

o número máximo de pontos em que o sinal é discretizado e, portanto, com a resolução. Em 

condições normais de operação, os aparelhos encontram-se permanentemente a amplificar, 

filtrar e digitalizar o sinal dos sensores. Quando são cumpridas as condições de disparo 

(trigger) predefinidas, o sistema regista em memória as acelerações dos três canais. Os 

sensores dos GSR são do tipo force-balanced, ou seja, são constituídos por um pêndulo 

dinamicamente equilibrado por um campo magnético. A variação da intensidade do campo 
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magnético origina uma corrente eléctrica que é convertida em unidades de aceleração (g ou 

mg). O campo de medida é, em alguns dos sismómetros, seleccionável de entre o conjunto 

{±0,5; ±1; ±2} g. A digitalização é feita a 16 ou a 18 bits, pelo que, atendendo a que a escala é 

centrada em zero e são registados valores positivos e negativos, a resolução obtida (LSB – 

Least Significant Bit) é: 

GSR-16 (16 bits) - 152
R

LSB =  Eq. 2 

GSR-18 (18 bits) - 172
R

LSB =  Eq. 3 

, 
 

onde R é o campo de medida.  

A taxa de amostragem do GSR-16 é seleccionável de entre um conjunto de 9 valores, que 

variam dos 50 aos 1000 Hz. A frequência de amostragem seleccionada deve respeitar a 

frequência mais alta do sinal a registar e ser tal que permita o armazenamento dos registos na 

memória disponível. 

Os equipamentos usados permitem os seguintes tipos de condições de armazenamento de 

registo em memória: 

− disparo causado pelo cumprimento de um de dois critérios: 

− o sinal de qualquer um dos sensores ultrapassa um determinado limiar de 

aceleração, definido para cada canal; 

− é excedido um determinado valor da razão sinal/ruído; 

− disparo imposto por janelas temporais; 

− disparo imposto por software (com computador ligado ao sismómetro). 
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3.2 3.2 3.2 3.2 ----    Metodologia de ensaio Metodologia de ensaio Metodologia de ensaio Metodologia de ensaio     

As medições obedeceram à normalização portuguesa e europeia aplicável e foram efectuadas 

com equipamento homologado e com calibração efectuada por entidades acreditadas. 

Em cada ponto, cada campanha decorreu durante um período mínimo de 1 hora, com 

medições de ruído ambiente e da passagem de comboios, isto é, nas condições normais de 

exploração. Considerando a intensidade e a duração das actividades que se pretendiam 

registar, para se obter uma leitura representativa dos seus efeitos, foram realizados registos 

individuais de 120 segundos. 

A implantação dos sismógrafos foi efectuada de modo a que o eixo x fosse colocado paralelo 

à direcção da linha férrea que se pretendia monitorizar. Os sensores foram devidamente 

solidarizados aos locais de observação (Fig. 2). 

 

 
Fig. 2 – Implantação do sismómetro num ponto de observação  
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3.3 3.3 3.3 3.3 ----    Tratamento das sériesTratamento das sériesTratamento das sériesTratamento das séries    

As séries resultantes das aquisições dos ensaios foram tratadas recorrendo a programas de 

cálculo automático, criados para processamento digital dos sinais resultantes da circulação 

ferroviária. 

No caso de utilização de sismómetros para registo das vibrações, as séries, obtidas no 

campo, estão sob a forma de acelerações. Partindo desta grandeza, é possível, através de 

tratamento matemático, obter outras grandezas físicas, nomeadamente, as velocidades e os 

deslocamentos. 

Um dos problemas do registo in situ prende-se com a existência de factores externos, cujo 

efeito se designa por ruído, que influenciam os resultados. Com o objectivo de diminuir a sua 

influência nas séries, recorre-se a filtros, que poderão ser analógicos, incorporados na própria 

cadeia de aquisição, ou digitais, aplicados às séries digitalizadas. 

Nas campanhas realizadas foi utilizado um filtro digital, escolhendo, dentro das várias 

possibilidades, aquele que melhor se adequava ao caso em estudo. Considerou-se, com base 

na experiência relatada na bibliografia, que a componente de frequências geradas pela 

passagem de comboios e com interesse para os estudos em causa se situa abaixo de 250 Hz. 

Assim, a escolha recaiu na utilização de um filtro passa-baixo [Smith, 1999], em que se 

eliminam todas as frequências acima dos 250 Hz (frequência de corte). Além disso, neste 

caso, atendendo à frequência de amostragem, os registos acima daquela frequência são 

desprovidos de significado físico. 

Devido à inexistência de legislação em Portugal para a análise de vibrações devidas à 

passagem de comboios, recorreu-se a bibliografia específica para este tipo de situação. Nesta 

bibliografia, frequentemente, apresentam-se valores limites de velocidades admissíveis, sendo 

necessário, portanto, integrar as acelerações obtidas. Uma vez que a integração foi feita no 
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domínio do tempo, foi necessário corrigir os valores, retirando para isso a linha de tendência, 

que resulta da integração. Para a determinar recorreu-se, uma vez mais, a um filtro de média 

móvel de 50 pontos. A mesma operação deve ser feita sobre os valores das velocidades, para 

se calcularem os deslocamentos e permitir, assim, obter os diagramas de todas as grandezas: 

acelerações, velocidades e deslocamentos. 

Como referido, a determinação dos valores RMS (root mean square) das várias grandezas 

(acelerações, velocidades e deslocamentos) é do maior interesse na análise dos sinais. Os 

valores RMS são uma medida da potência do sinal, muito usada, nomeadamente, na acústica. 

Estes valores dependem da janela temporal considerada, pelo que, de acordo com a 

bibliografia específica para este tipo de solicitação, o cálculo do máximo valor de RMS pode 

ser feito para janelas temporais de 1 segundo, centrada no valor máximo registado [HMMH, 

1996]. 

Outra análise importante consiste na determinação dos valores RMS, das várias grandezas, 

distribuídos por bandas de 1/3 de oitava. A análise de frequências de um som pode ser feita 

dividindo as componentes da frequência em bandas com larguras bem definidas, a que se 

chamam bandas de oitavas. A banda de frequência de uma oitava, ou de 1/3 de oitava, é 

definida pela frequência central da banda, fc, e pelos extremos, inferior, f1, e superior, f2. Em 

cada banda, o nível de pressão sonora é considerado igual ao valor da pressão da frequência 

central da banda. As seguintes expressões mostram as relações existentes entre as 

frequências características da banda: 

21 fffc ⋅=  Eq. 4 
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Para o caso das bandas de uma oitava: 

12 2 ff =  Eq. 5 

Para o caso das bandas de 1/3 de oitava: 

3
12 2 ff =  Eq. 6 

Esta análise permite a identificação das frequências mais relevantes produzidas pela 

passagem de comboios.  

 

3.4 3.4 3.4 3.4 ----    Caracterização da situação de referênciaCaracterização da situação de referênciaCaracterização da situação de referênciaCaracterização da situação de referência    

Como se referiu, nos dias 26 e 27 de Novembro de 2009 foram realizadas medições em vários 

locais, próximos da Linha do Norte e da Linha de Cintura, tendo abrangido situações de 

passagem de comboios durante o dia e ruído ambiente. As medições efectuadas correspon-

dem ao tráfego normal em ambas as linhas, isto é, não se preconizou quaisquer condições 

especiais, quer em termos do material circulante, quer em termos da velocidade de circulação. 

Foram efectuadas campanhas de medições em 3 pontos, cujas localizações se indicam no 

Quadro 8, sendo alguns os locais onde irão decorrer as actividades relativas à construção do 

PMO. 

 

Quadro 8 – Localização dos pontos onde foram efectuadas medições 

Ponto Localização e características das edificações locais Figura 

1 Rua do Passeio do Báltico (edifícios até 7 pisos) 3 

2 
Rua do Vale Formoso de Baixo (cruzamento com a Av. Marechal Gomes da Costa - 

edifícios até 9 pisos) 
3 

3 Rua do Vale Formoso de Baixo (edifícios até 2 pisos) 4 
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Fig. 3 – Localização dos pontos 1 e 2 onde foram realizadas medições para a 
caracterização da situação de referência 

 

 
Fig. 4 – Localização do ponto 3 onde foram realizadas medições para a 

caracterização da situação de referência 

 

 

No Quadro 9 apresentam-se os valores máximos das velocidades efectivas (após tratamento), 

para cada um dos locais analisados. 
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Quadro 9 – Valores máximos das velocidades efectivas para cada um 
dos locais analisados (valores RMS) 

Velocidade (mm/s) 
Locais 

Comboio Ruído ambiente 

1 0,137 0,005 

2 0,028 0,007 

3 0,027 0,004 

 

Como se pode observar, a passagem de comboios nos vários locais aumenta o valor das 

vibrações relativamente à situação de ruído ambiente. De referir que os locais se encontram a 

distâncias diferentes da linha e que as medições se referem a diversos tipos de comboios, 

fazendo com que os valores, registados aquando a passagem destes, se apresentem 

bastante diferentes. Refira-se que os valores medidos de ruído ambiente são aqueles que 

dizem respeito ao presente projecto e, pelo contrário, os relativos à passagem dos comboios 

serão tratados numa fase posterior, aquando do estudo da linha de alta velocidade. 

Tendo em conta os valores obtidos, far-se-á uma reflexão sobre os impactes que as fases de 

construção e de exploração poderão ter nas áreas a intervir. 

 

4 4 4 4 ----    IIIImpactesmpactesmpactesmpactes    

4.1 4.1 4.1 4.1 ----    Fase de construçãoFase de construçãoFase de construçãoFase de construção    

Durante a fase de construção da estrutura ferroviária e das infraestruturas de apoio à mesma, 

espera-se que venham a ocorrer vibrações importantes, nomeadamente, decorrentes de 

actividades que envolvam demolições de elementos estruturais, compactações ou a execução 

de fundações e de estruturas de suporte. Devido à incerteza associada aos efeitos vibratórios 
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que este tipo de trabalhos poderá impor nas zonas adjacentes à obra, pode recorrer-se à 

normalização internacional existente, que permite estimar, pelo menos em primeira aproxima-

ção, a variação das amplitudes de vibração com a distância, em função do tipo de equipamen-

to utilizado nos trabalhos (Fig. 5). 
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Fig. 5 – Variação das amplitudes de vibração com a distância (norma inglesa BS 
5228, Part 4) e indicação dos valores limite de vef [LNEC, 2002] 

 

Atendendo às condições geotécnicas do local e às soluções previstas para os trabalhos de 

construção, prevê-se que as vibrações resultantes possam atingir níveis que provoquem 

incomodidade às populações, pelo que se propõe a implantação do plano de monitorização 

apresentado no presente relatório, por forma a controlar esses valores. 

Durante a fase de construção, os níveis de vibração (vef) não deverão ultrapassar, para cada 

período do dia (diurno e nocturno), os valores registados na campanha de referência. No 

entanto, durante o período diurno, pontualmente, por curtos períodos, podem-se verificar 

valores mais elevados, sem ultrapassar a velocidade de vibração eficaz de 1,1 mm/s. 
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4.2 4.2 4.2 4.2 ----    Fase de Fase de Fase de Fase de exploraçãoexploraçãoexploraçãoexploração    

Na fase de serviço, as fontes geradoras de vibrações são as actividades de manutenção 

previstas no PMO. As vibrações previstas, para a fase de serviço, serão semelhantes às 

medidas durante as campanhas de ensaios já realizadas, relativas ao ruído ambiente, uma 

vez que as fontes geradoras inseridas no PMO serão de pouca intensidade não se prevendo 

um aumento do campo vibratório. 

 

5 5 5 5 ----    Medidas de mitigaçãoMedidas de mitigaçãoMedidas de mitigaçãoMedidas de mitigação    

5.1 5.1 5.1 5.1 ----    Fase de construçãoFase de construçãoFase de construçãoFase de construção    

Atendendo às condições geotécnicas do local e às previstas para os trabalhos de construção, 

prevê-se que as vibrações resultantes tenham um carácter localizado, mas que possam ser 

superiores às existentes. Assim, durante a realização dessas actividades construtivas, devem 

seguir-se as indicações inseridas no plano de monitorização. Este procedimento irá permitir 

realizar uma avaliação dos impactes presentes na fase de construção e decidir da necessida-

de de aplicação de medidas de mitigação. 

 

5.2 5.2 5.2 5.2 ----    Fase de Fase de Fase de Fase de exploraçãoexploraçãoexploraçãoexploração    

A implementação do PMO, não vai alterar os níveis de vibração já existentes pelo que não 

serão necessárias quaisquer medidas de mitigação. 
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6 6 6 6 ----    Programa de Monitorização de VibraçõesPrograma de Monitorização de VibraçõesPrograma de Monitorização de VibraçõesPrograma de Monitorização de Vibrações    

6.1 6.1 6.1 6.1 ----    GeneralidadesGeneralidadesGeneralidadesGeneralidades    

O Programa de Monitorização de Vibrações prevê a monitorização de vibrações durante a 

realização de algumas actividades construtivas relevantes relativas à implementação do 

projecto do PMO. 

Para além dos locais indicados para a realização da monitorização, prevê-se que possa surgir 

a necessidade de realizar outras medições, caso se verifiquem situações de incomodidade na 

proximidade das obras. 

Atendendo à dispersão espacial e temporal dos trabalhos, o adjudicatário terá de adequar e 

disponibilizar atempadamente os meios para concretização da monitorização das vibrações às 

situações específicas das obras. O presente programa de monitorização deve, assim, ser 

entendido como uma orientação para o adjudicatário. 

 

6.2 6.2 6.2 6.2 ----    Parâmetros Característicos da VibraçãoParâmetros Característicos da VibraçãoParâmetros Característicos da VibraçãoParâmetros Característicos da Vibração    

As medições deverão ser efectuadas em acelerações ou em velocidades, devendo em 

qualquer das situações, serem determinados os parâmetros de velocidade para comparar 

com os valores de referência descritos na legislação ou na bibliografia aplicável a este tipo de 

situação.  

 

6.3 6.3 6.3 6.3 ----    Localização dos Pontos de Medição e CampanhasLocalização dos Pontos de Medição e CampanhasLocalização dos Pontos de Medição e CampanhasLocalização dos Pontos de Medição e Campanhas    

As campanhas de monitorização de vibrações relativas ao PMO deverão incidir sobre 14 

locais (Fig. 6 a 8): 

• 1+2 – edifício de habitação e respectiva cave de estacionamento; 
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• 3+4 – escola e edifício industrial Ester Janz; 

• 5 – edifício industrial Sociedade Barata; 

• 6 – edifícios industriais/serviços Calzedonia / Ibergo; 

• 7 – edifício XEROX; 

• 8 – plataforma da via férrea, sob a obra de arte da Av. Marechal Gomes da Costa / 

lado poente do vão central; 

• 9 – edifício circular SACOR; 

• 10 – hospital CUF Descobertas; 

• 11 – casas de habitação da Travessa do Poço / travessa particular; 

• 12 – casas de habitação na Rua do Vale Formoso de Baixo; 

• 13 – casas de habitação na Rua do Vale Formoso de Baixo; 

• 14 – prédio da Rua do Vale Formoso de Baixo. 

Nas Figuras 6 a 8 assinalam-se, a título indicativo, os locais de medição a adoptar em função 

da localização das actividades passíveis de provocar vibrações e em consonância com os 

projectos referidos. Estes locais poderão ser substituídos ou complementados por outros, 

desde que representem locais sensíveis e mais próximos das fontes de vibrações, sujeitos 

sempre à aprovação da REFER EPE. 
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Fig. 6 – Locais para monitorização de vibrações (1/3) 

 

 
Fig. 7 – Locais para monitorização de vibrações (2/3) 

 

 
Fig. 8 – Locais para monitorização de vibrações (3/3) 

 

Em qualquer dos casos, terão de ser efectuadas campanhas de monitorização de vibrações 

em 2 períodos distintos: 
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− caracterização de referência prévia à fase de construção; 

− monitorização durante a fase de construção. 

 

i)i)i)i) Caracterização de referência Caracterização de referência Caracterização de referência Caracterização de referência prévia à prévia à prévia à prévia à fase de construçãofase de construçãofase de construçãofase de construção 

Antes do início das obras, deverão ser realizadas campanhas de referência, nos mesmos 

períodos em que se preveja que se venham a desenrolar as actividades relevantes a 

monitorizar na fase de construção dos projectos.  

Essas campanhas deverão conter registos contínuos (os triggers deverão estar desactivados) 

ao longo de um período de 1 hora.  

O tratamento dos resultados destas campanhas será a base para o estabelecimento dos 

níveis de disparo (triggers) indicados para o segundo período de monitorização (monitorização 

durante a fase de construção). 

 

ii)ii)ii)ii) Monitorização durante a fase de construçãoMonitorização durante a fase de construçãoMonitorização durante a fase de construçãoMonitorização durante a fase de construção 

A monitorização, em cada ponto, deverá ser efectuada ao longo de um período mínimo de 

1 hora, com níveis de disparo (trigger) dos sensores estabelecidos em função da campanha 

de referência, anteriormente indicada.  

As campanhas de medição deverão ser efectuadas ao longo da obra, durante o período de 

realização das actividades relevantes, devendo-se ajustar os locais das referidas campanhas 

às frentes onde estas actividades se desenvolvam. 

 

6.4 6.4 6.4 6.4 ----    Equipamentos e Técnicas de MediçãoEquipamentos e Técnicas de MediçãoEquipamentos e Técnicas de MediçãoEquipamentos e Técnicas de Medição    

Deverão ser usados sensores de aceleração ou de velocidade autónomos para registo de 
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grandezas, com uma taxa de aquisição igual ou superior a 500 Hz. 

No primeiro período – caracterização de referência prévia à fase de construção – será apenas 

efectuada uma medição por local. 

Deverão ser efectuadas duas medições em cada local, durante o período em que se 

realizarão actividades consideradas relevantes, isto é, no segundo período – monitorização 

durante a fase de construção –, o que totalizará um máximo de 28 medições/semana. 

As medições devem obedecer à normalização portuguesa e europeia aplicável e serem 

efectuadas com equipamento homologado e com calibração efectuada por entidades 

acreditadas.  

As campanhas de monitorização devem ser efectuadas por entidades acreditadas para o 

efeito. 

 

6.5 6.5 6.5 6.5 ----    Valores Limite e NormasValores Limite e NormasValores Limite e NormasValores Limite e Normas    

Os valores limite a considerar são os constantes na NP 2074, para danos estruturais e 

vibrações impulsivas, e nas recomendações do LNEC (Aspectos Regulamentares e Normati-

vos no domínio do Ruído e Vibrações – 2002), para outro tipo de fontes geradoras de 

vibrações, sendo definidos no presente documento os valores limites aceitáveis para a fase de 

construção devido à execução das actividades actualmente previstas no projecto. 

 

6.6 6.6 6.6 6.6 ----    RelatóriosRelatóriosRelatóriosRelatórios    

Deverão ser produzidos 2 tipos de Relatórios:  

• Relatórios Intercalares Semanais;  

• Relatórios de Campanha, por período considerado. 
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Todos os Relatórios a elaborar deverão cumprir as directrizes constantes do Anexo V da 

Portaria nº 330/2001, relativas a relatórios de monitorização. 

Os Relatórios Intercalares Semanais devem ser entregues semanalmente à Fiscalização, 

contendo, nomeadamente, os seguintes elementos: 

• descrição das actividades relevantes efectuadas e respectiva duração; 

• locais de medição; 

• resultados dos níveis de vibração medidos e devidamente tratados, com a necessária 

comparação com os critérios definidos no presente documento; 

• conclusões e recomendações. 

As actividades relevantes a monitorizar durante a fase de construção serão, pelo menos, as 

anteriormente identificadas para a fase de construção do PMO. 

Os Relatórios de Campanha devem ser entregues até 15 dias após o terminus de cada 

período monitorizado (caracterização de referência prévia à fase de construção e monitoriza-

ção durante a fase de construção), à Fiscalização, contendo, nomeadamente, os seguintes 

elementos: 

• descrição do período considerado e respectiva duração; 

• descrição das actividades relevantes efectuadas nesse período e respectiva duração; 

• locais de medição; 

• resultados dos níveis de vibração medidos e devidamente tratados, com a necessária 

comparação com os critérios definidos no presente documento; 

• medidas/recomendações adoptadas; 

• conclusões. 
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7 7 7 7 ----    ConclusõesConclusõesConclusõesConclusões    

A campanha de medições realizada serviu para avaliar o nível de vibrações existentes no local 

para os diversos cenários considerados. O cenário de interesse ao presente projecto, diz 

respeito unicamente à medição de ruído, porque as vibrações provenientes da linha férrea 

serão objecto de projecto autónomo.  

Os valores máximos medidos não deverão ser muito diferentes dos futuramente registados 

após a implementação do PMO, uma vez que as operações previstas não englobam a 

movimentação de maquinaria pesada, referindo-se unicamente a trabalhos de limpeza e a 

pequenas manutenções. 

Durante a fase de construção, e tendo em consideração os trabalhos previstos, será 

necessário proceder à monitorização de alguns locais considerados mais sensíveis, de forma 

a avaliar o nível de vibração produzido, para comparar com os valores existentes. Em função 

dos valores registados, durante as diversas actividades de construção, poderá ser necessário 

proceder a alguns ajustes para que os valores de velocidade de vibração produzidos estejam 

dentro dos limites preconizados no presente documento. 
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