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1. INTRODUÇÃO 

O presente estudo tem como objetivo a caracterização da situação de referência dos níveis de ruído e 

vibração existentes antes da entrada em obra, referente ao projeto de execução dos novos viadutos do 

Campo Grande e que considera ainda o prolongamento para nascente do cais existente da Estação do 

Campo Grande, alteração de projeto posterior à emissão da DIA. 

O objetivo deste estudo é assim avaliar qualitativamente e quantitativamente os valores de ruído e vibrações 

que se verificam atualmente na vizinhança dos locais onde se prevê a ocorrência de obras e simultaneamente 

nos locais que estejam previsivelmente mais expostos durante a fase de exploração. 

O seu conhecimento permitirá também posteriormente identificar desvios da situação atual durante as 

monitorizações que decorrerão em fase de obra e de exploração.  

2. ENQUADRAMENTO 

A zona a intervencionar tem uma extensão aproximada de 600m entre o lado poente da Estação de 

Metropolitano do Campo Grande e o local onde o atual viaduto encontra o solo, na vizinhança da Escola 

Alemã e da Torre Vicentina (ver Figura 1). 

Abrange também do lado nascente da estação do Campo Grande, a zona de prolongamento do cais 

existente em 16,5 m e ainda a envolvente aos pórticos de fixação dos viadutos existentes que sofrerão obras 

de reforço. 

 

Figura 1 – Localização do Projeto 
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O ambiente sonoro sentido na área em análise apresenta valores elevados, típicos de uma zona com muito 

tráfego rodoviário ao qual acresce o tráfego ferroviário do Metropolitano e o aéreo, sendo por isso um 

ambiente sonoro significativamente perturbado. Existem atualmente recetores que estão sujeitos a níveis de 

ruído acima dos limites legais com particular enfase no período noturno. A Câmara Municipal de Lisboa 

definiu toda a área como zona mista o que significa que os limites a cumprir em termos de indicadores de 

ruído são Lden< 65 dBA, e Ln < 55 dBA. Lden é um indicador que representa a média ponderada no tempo 

do ruído durante 24h. Ln, é o indicador que representa a média durante o período noturno (23h às 7h). 

A Figura 2 mostra um excerto do atual Mapa de Ruído de Lisboa na zona de projeto, para o parâmetro Lden. 

O mapa é apresentado de acordo com escalões de ruído aos quais está associada uma cor, a legenda define 

cada escalão. Assim, como se pode observar grande parte da área do projeto está com valores acima dos 

65dBA (carmim) ou superiores a 70 dBA (violeta). 

 

(fonte: CML, abril 2021) 

Figura 2 – Excerto do Mapa de Ruído de Lisboa, parâmetro Lden 

Uma situação semelhante passa-se com o parâmetro Ln, que é apresentado na Figura 3, neste caso a 

situação é mais crítica uma vez que toda área de interesse para o projeto se encontra com níveis de Ln 

superiores a 60 dBA (vermelho), quando no máximo deveria estar a 55 dBA. 
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(fonte: CML, abril 2021) 

Figura 3 – Excerto do Mapa de Ruído de Lisboa, parâmetro Ln 

Em termos de vibrações não existe um mapeamento exaustivo como o que sucede no caso do ruído, é, no 

entanto, previsível que havendo uma linha férrea e uma circulação de pesados bastante intensa os níveis de 

vibração possam ser consideráveis nos locais mais próximos destas fontes. O presente estudo pretende 

colmatar esta lacuna com recurso a medições que serão apresentadas nas secções seguintes. 

Resumidamente pode afirmar-se que a zona em estudo é bastante solicitada em termos de poluição sonora 

estando sujeita a ruído de tráfego rodoviário, ferroviário e aéreo e nos três casos, com volumes de tráfego 

elevados. Em termos de campos de vibração, é de esperar que estes estejam também a ser 

significativamente influenciados pelos tráfegos, rodoviário e ferroviário.  

2.1 ENQUADRAMENTO LEGAL 

2.1.1 Ruído 

O estudo realizado teve como base a legislação atual, Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro, alterado pela 

Declaração de Retificação n.º 18/2007, de 16 de março, relativo ao Regulamento Geral de Ruido. 

Sendo assim, nos pontos relevantes para o estudo em questão, temos: 
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Artigo 3º 

Definições: 

Para efeitos do presente Regulamento, entende-se por: 

a) «Actividade ruidosa permanente» a actividade desenvolvida com carácter permanente, ainda que sazonal, 

que produza ruído nocivo ou incomodativo para quem habite ou permaneça em locais onde se fazem sentir os 

efeitos dessa fonte de ruído, designadamente laboração de estabelecimentos industriais, comerciais e de 

serviços; 

c) «Avaliação acústica» a verificação da conformidade de situações específicas de ruído com os limites fixados; 

(...) 

l)  «Indicador de ruído diurno (Ld) ou (Lday)» o nível sonoro médio de longa duração, conforme definido na 

Norma NP 1730-1:1996.  

m)  «Indicador de ruído do entardecer (Le) ou (Levening)» o nível sonoro médio de longa duração, conforme 

definido na Norma NP 1730-1:1996.  (...) 

 n)  «Indicador de ruído nocturno (Ln) ou (Lnight)» o nível sonoro médio de longa duração, conforme definido na 

Norma NP 1730-1:1996. (...) 

(...) 

p) «Período de referência» o intervalo de tempo a que se refere um indicador de ruído, de modo a abranger as 

actividades humanas típicas, delimitado nos seguintes termos: 

i) Período diurno—das 7 às 20 horas; 

ii) Período do entardecer—das 20 às 23 horas; 

iii) Período nocturno—das 23 às 7 horas; 

q) «Receptor sensível» o edifício habitacional, escolar, hospitalar ou similar ou espaço de lazer, com utilização 

humana; 

s) «Ruído ambiente» o ruído global observado numa dada circunstância num determinado instante, devido ao 

conjunto das fontes sonoras que fazem parte da vizinhança próxima ou longínqua do local considerado; 

t) «Ruído particular» o componente do ruído ambiente que pode ser especificamente identificada por meios 

acústicos e atribuída a uma determinada fonte sonora; 
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u) «Ruído residual» o ruído ambiente a que se suprimem um ou mais ruídos particulares, para uma situação 

determinada; 

v) «Zona mista» a área definida em plano municipal de ordenamento do território, cuja ocupação seja afecta a 

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

x) «Zona sensível» a área definida em plano municipal de ordenamento do território como vocacionada para 

uso habitacional, ou para escolas, hospitais ou similares, ou espaços de lazer, existentes ou previstos, podendo 

conter pequenas unidades de comércio e de serviços destinadas a servir a população local, tais como cafés e 

outros estabelecimentos de restauração, papelarias e outros estabelecimentos de comércio tradicional, sem 

funcionamento no período nocturno; 

z) «Zona urbana consolidada» a zona sensível ou mista com ocupação estável em termos de edificação. 

(...) 

Note-se que a norma referida neste artigo, a NP 1730-1:1996, foi atualizada pela NP ISO 1996 (partes 1 e 2) 

de 2019. 

Artigo 11º 

Valores limite de exposição: 

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

limite de exposição: 

a) As zonas mistas não devem ficar expostas a ruído ambiente exterior superior a 65 dB(A), expresso 

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

b) As zonas sensíveis não devem ficar expostas a ruído ambiente exterior superior a 55 dB(A), expresso 

pelo indicador Lden, e superior a 45 dB(A), expresso pelo indicador Ln; 

2—Os receptores sensíveis isolados não integrados em zonas classificadas, por estarem localizados fora dos 

perímetros urbanos, são equiparados, em função dos usos existentes na sua proximidade, a zonas sensíveis ou 

mistas, para efeitos de aplicação dos correspondentes valores limite fixados no presente artigo. 

3—Até à classificação das zonas sensíveis e mistas a que se referem os n
os

 2 e 3 do artigo 6º, para efeitos de 

verificação do valor limite de exposição, aplicam-se aos receptores sensíveis os valores limite de Lden igual ou 

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

(...) 
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Critério de incomodidade: 

ANEXO I 

(a que se refere o artigo 13.˚) 

Parâmetros para a aplicação do critério de incomodidade 

1 — O valor do LAeq do ruído ambiente determinado durante a ocorrência do ruído particular deve ser corrigido 

de acordo com as características tonais ou impulsivas do ruído particular, passando a designar-se por nível de 

avaliação, LAr, aplicando a seguinte fórmula: 

LAr = LAeq+K1+K2 

em que K1 é a correção tonal e K2 é a correção impulsiva. 

Estes valores são K1=3 dB(A) ou K2=3 dB(A) se for detetado que as componentes tonais ou impulsivas, 

respetivamente, são características específicas do ruído particular, ou são K1=0 dB(A) ou K2=0 dB(A) se estas 

componentes não forem identificadas. Caso se verifique a coexistência de componentes tonais e impulsivas a 

correção a adicionar é de K1+K2=6 dB(A). 

O método para detetar as características tonais do ruído dentro do intervalo de tempo de avaliação, consiste 

em verificar, no espetro de um terço de oitava (nas bandas centradas entre 50 e 10.000 Hz, inclusive e como 

adjacentes), se o nível sonoro de uma banda excede o das adjacentes em 5 dB(A) ou mais, caso em que o ruído 

deve ser considerado tonal. 

O método para detetar as características impulsivas do ruído dentro do intervalo de tempo de avaliação, 

consiste em determinar a diferença entre o nível sonoro contínuo equivalente, LAeq, medido em simultâneo com 

característica impulsiva e fast. Se esta diferença for superior a 6 dB(A), o ruído deve ser considerado impulsivo. 

2 — Aos valores limite da diferença entre o LAeq do ruído ambiente que inclui o ruído particular corrigido (LAr) e 

o LAeq do ruído residual, estabelecidos na alínea b) do n.º 1 do artigo 13.º, deve ser adicionado o valor D 

indicado na tabela seguinte. O valor D é determinado em função da relação percentual entre a duração 

acumulada de ocorrência do ruído particular e a duração total do período de referência. 

 

Valor da relação percentual (q) entre a 

Duração acumulada de ocorrência do ruído 

particular e a duração total do período de 

referência 

D, em dB(A) 

q « 12,5% 4 

12,5% ‹ q « 25% 3 

25% ‹ q « 50% 2 

50% ‹ q « 75% 1 

q › 75% 0 
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3 — Exceções à tabela anterior — para o período noturno não são aplicáveis os valores de D=4 e D=3, 

mantendo-se D=2 para valores percentuais inferiores ou iguais a 50 %. Excetua-se desta restrição a aplicação 

de D=3 para atividades com horário de funcionamento até às 24 horas. 

4 — Para efeitos da verificação dos valores fixados na alínea b) do n.º 1 e no n.º 5 do artigo 13.o, o intervalo de 

tempo a que se reporta o indicador LAeq corresponde ao período de um mês, devendo corresponder ao mês 

mais crítico do ano em termos de emissão sonora da(s) fonte(s) de ruído em avaliação no caso de se notar 

marcada sazonalidade anual. 

Atualmente a área em estudo está definida como Zona Mista o que implica o cumprimento dos seguintes 

limites máximos: 65 dB(A) para o parâmetro Lden e 55 dBA para o parâmetro Ln.  

Em face do exposto, as disposições regulamentares relativas ao ruído cujo cumprimento importa garantir na 

fase de exploração, são as seguintes: 

 n.º 1, alínea a) do Art.º 11.º do Decreto-Lei n.º 9/2007: 

Lden ≤ 65 dB(A); 

Ln ≤ 55 dB(A). 

Na fase de exploração e apenas para ruído que não seja de tráfego:  

 n.º 1 alínea b) do Art.º 13.º do Decreto-Lei n.º 9/2007 
(1)

: 

LAr – LAeq(ruído residual) ≤ 5 dB(A) entre as 07h e as 20h; 

LAr – LAeq (ruído residual) ≤ 4 dB(A) entre as 20h e as 23h; 

LAr – LAeq (ruído residual) ≤ 3 dB(A) entre as 23h e as 07h. 

Caso alguma das condições referidas não se verifique, devido ao funcionamento da obra e dos estaleiros, 

deverá ser prevista a implementação de medidas que permitam alcançar o seu cumprimento. 

                                                      

 

(1) “ O disposto na alínea b) do n.º 1 não se aplica, em qualquer dos períodos de referência, para um valor do indicador LAeq do ruído 

ambiente no exterior igual ou inferior a 45 dB(A) ou para um valor do indicador LAeq do ruído ambiente no interior dos locais de receção 

igual ou inferior a 27 dB(A), considerando o estabelecido nos n.os 1 e 4 do anexo I.” 
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Atividades ruidosas temporárias: 

No que diz respeito a “Atividades ruidosas temporárias”, onde se englobam os trabalhos de construção civil a 

executar na fase da obra, o RGR estabelece o seguinte: 

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 actividades ruidosas temporárias pode ser autorizado, em casos excepcionais e devidamente 

justificados, mediante emissão de licença especial de ruído pelo respectivo município, que fixa as condições de 

exercício da actividade relativas aos aspectos 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 actividade, indicando: 

a) Localização exacta ou percurso definido para o exercício da actividade; 

b) Datas de início e termo da actividade; 

c) Horário; 

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

e) As medidas de prevenção e de redução do ruído propostas, quando aplicável; 

f) Outras informações consideradas relevantes. 

3 – Se a licença especial de ruído for requerida prévia ou simultaneamente ao pedido de emissão do alvará de 

licença ou autorização das operações urbanísticas previstas nas alíneas a) e b) do artigo 2.º do presente 

decreto-lei, tal licença deve ser emitida na mesma data do alvará. 

4 – Se a licença especial de ruído requerida nos termos do número anterior não for emitida na mesma data do 

alvará, esta considera-se tacitamente deferida. 
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5 – A licença especial de ruído, quando emitida por um período superior a um mês, fica condicionada ao 

respeito nos receptores sensíveis do valor limite do indicador L (índice Aeq) 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 L(índice Aeq) reporta-se a 

um dia para o período de referência em causa. 

7 – Não carece de licença especial de ruído: 

a) O exercício de uma actividade ruidosa temporária promovida pelo município, ficando sujeita aos valores 

limites fixados no n.º 5; 

b) As actividades de conservação e manutenção ferroviária, salvo se as referidas operações forem executadas 

durante mais de 10 dias na proximidade do mesmo receptor. 

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 infra-estruturas de transporte, quando seja necessário manter em 

exploração a infra-estrutura 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 

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

dos transportes, no caso de obras em infra-estruturas de transporte cuja realização se revista de reconhecido 

interesse público. 

 

A DIA, adicionalmente, estabelece ainda na Medida II-10 que sejam cumpridos os seguintes limites para os 

parâmetros LAeq(noturno) , LAeq(entardecer) e LAeq(diurno) durante a obra: 

 LAeq(noturno) deverá ser menor ou igual a 55 dB(A); 

 LAeq(entardecer) deverá ser menor ou igual a 60 dB(A); 

 LAeq(diurno)  deverá ser menor ou igual a 65 dB(A). 
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2.1.2 Vibrações 

No que diz respeito a Vibrações não existe atualmente legislação que limite o nível de vibrações junto de 

recetores sensíveis. Como critérios majorantes têm sido usadas a notas técnicas do LNEC que estabelecem os 

níveis máximos a que podem estar sujeitas as habitações em função da resposta do ser humano a vibrações 

e da segurança estrutural das habitações. Em termos de critérios existe atualmente a norma NP 2074:2015 

“Avaliação da influência de vibrações impulsivas em estruturas” que não foi considerada na fase de 

caracterização de referência mas que será usada na monitorização de fase obra e de exploração. É ainda 

considerado o documento elaborado pelo LNEC especificamente para as empreitadas do Metropolitano de 

Lisboa. 

Assim os critérios do LNEC a adotar para avaliar a influência das vibrações em fase de construção e fase de 

exploração estão agrupados da seguinte forma: 

 Avaliação da reação do ser humano às vibrações definidos como critérios de incomodidade 

 Avaliação dos possíveis danos causados no edificado devido a vibrações contínuas ou impulsivas, 

definidos como Critérios de Danos nas Edificações 

O Critério de Incomodidade elaborado pelo LNEC e presente no documento produzido por este Laboratório 

para o Metro de Lisboa consiste na majoração de valores de velocidade eficaz de acordo com grau de reação 

do ser humano, e está apresentado no quadro seguinte. 

Quadro 1 – Valores limites de conforto para o valor eficaz da velocidade de vibração; locais sensíveis, 

em casa ou no escritório 

vrms (mm/s) Sensação 

vrms ≤ 0,11 Nenhuma 

0,11 < vrms ≤ 0,3 Percetível, suportável para curta duração 

0,3 < vrms ≤1,1 Evidente, afetando as condições de trabalho 

vrms > 1,1 Muito percetível, dificultando ou impedindo o trabalho 

 

Para o critério de Danos nas Edificações os critérios usados consideram o fenómeno de vibrações 

continuadas e ainda o de vibrações impulsivas que tipicamente ocorrem em zonas de obra. Assim para 

avaliação do impacte tendo como base vibrações continuadas o critério proposto pelo LNEC estabelece o 

seguinte critério com base na velocidade média eficaz.  
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Quadro 2 – Danos – Valores da velocidade global efectiva vrms no local  

vrms  ( mm/s ) Efeitos  

vrms  < 3,5 praticamente nulos  

3,5 ≤  vrms  < 7 queda de cal em edifícios antigos  

7≤   vrms  < 21 fendilhação ligeira nos revestimentos  

21≤   vrms  < 42 fendilhação acentuada nos revestimentos e alvenarias  

42 ≤ vrms danos consideráveis, possível fendilhação da estrutura de betão armado  

Nota – Componente vertical, ou horizontal, se esta for mais significativa. 

Os danos devidos a vibrações impulsivas serão avaliados, pelo critério do LNEC que estabelece os seguintes 

limites máximos para a velocidade máxima de vibração de acordo com a tipologia do edificado. 

Quadro 3 – Limites do valor máximo do módulo da velocidade de vibração, |Vmax|; base da edificação 

(mm/s)  

Tipo de construção 

Tipos de solo 

incoerentes soltos  

e coerentes moles 

incoerentes compactos  

e coerentes duros e 

médios 

coerentes rijos 

sensíveis 1,75  -  2,5 3,5  -  5 7  -  10 

correntes 3,5  -  5 7  -  10 14  -  20 

de betão armado 10, 5  -  15 21   -  30 42  -  60 

Nota – Os primeiros valores valem para um número diário de solicitações superior a três, os segundos para três ou menos.  

Os valores medidos serão enquadrados de acordo com estes três critérios de avaliação, e para todos os 

recetores analisados.  
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3. CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE SONORO E NÍVEIS DE VIBRAÇÃO 

Nesta secção estão apresentados os resultados das medições efetuadas junto dos recetores mais suscetíveis 

de sentir o ruído de obra e da exploração da infraestrutura.  

A Figura 4 mostra esquematicamente as zonas onde existem recetores sensíveis e onde se prevê existir ruído 

de obra e/ou exploração. Assim de acordo com a figura, tem-se: 

Fontes de ruído / vibração: 

 Os dois viadutos indicados a castanho, sendo o mais extenso (norte) aquele que se aproxima mais de 

recetores e que deverá gerar maiores níveis de ruído tanto na fase de construção como de 

exploração, estando prevista a construção de 14 pilares. Para o viaduto mais pequeno (sul) serão 

construídos apenas de 4 pilares e proceder-se-á à demolição de parte do existente. Verifica-se a 

proximidade a um edifício de escritórios (NOS). 

 Estaleiro social indicado a verde na figura, representa a zona de escritórios de apoio à obra e não 

deverá constituir uma fonte de ruído significativa. Existe proximidade para edifícios de habitação e 

duas escolas (Escola Alemã e Colégio Mira Rio). 

 Estaleiro industrial indicado a azul claro, que será usado como local de parqueamento de máquinas, 

depósito de materiais de obra, não é expectável uma emissão de ruído com significado. Existe 

proximidade com a Escola Alemã e com a Torre Vicentina. 

 A zona de expansão da estação de Metropolitano a nascente, indicada na figura a amarelo, neste 

local vão ocorrer obras para prolongar o cais existente da estação (cais central e sul) e reforço dos 

pórticos de fixação dos pilares dos viadutos existentes a nascente da estação. Não se preveem níveis 

de ruído elevados. Existe proximidade com edifícios de habitação, serviços e comercio. 

Zonas de recetores sensíveis: 

 Zona da Escola Alemã, indicada a laranja na figura, onde estão incluídos vários edifícios que 

albergam atividades letivas, uma biblioteca e um auditório como estruturas sensíveis. 

 Colégio Mira Rio, indicada na figura a violeta, onde estão incluídos vários edifícios que albergam 

atividades letivas. 

 Torre Vicentina, indicada na figura a azul escuro, edifício de habitação com 12 andares. 

 Prédios na Rua Professor Vítor Fontes, indicados na figura a vermelho, consiste em 7 prédios com 6 

andares cada. 

 Zona nascente da estação, indicada na figura a amarelo que inclui a norte, na Rua Fernando Curado 

Ribeiro um prédio com 12 andares, com escritórios, habitação e uma escola de línguas, e na zona sul 

na Rua Actor António Silva, um edifício de 15 andares com escritórios e habitação. 
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Figura 4 – Localização de recetores, fontes de ruído e estaleiros 

O Edifício NOS, recetor 6R, não se enquadra na definição de recetor sensível, no entanto encontra-se 

localizado na proximidade de uma zona de obra onde irão ocorrer demolições, construção de novos pilares 

(viaduto VL1) e fica, em fase de exploração, na proximidade deste viaduto, mas tal como já acontece 

atualmente, com o viaduto que passará a estacionamento. 

A caracterização da situação de referência foi efetuada inicialmente durante a fase de elaboração do Estudo 

Prévio, em julho de 2020, e depois recentemente em fase de Projeto de Execução, em maio de 2021. Todas 

as medições foram elaboradas por Laboratório acreditado para medição de ruído ambiente. 

No Anexo A estão apresentados os relatórios técnicos relativos às medições efetuadas (2020 e 2021). 

3.1 RESULTADOS DAS MEDIÇÕES - RUÍDO 

No Quadro 4 estão localizados os pontos onde foram efetuadas as medições de ruído, as linhas sombreadas 

dizem respeito às medições efetuadas na fase de Estudo Prévio (2020), as restantes são relativas à fase de 

Projeto de Execução (2021). Em cada campanha foram realizadas 3 medições por ponto, por dia e por 

período e repetidas em dia diferente.  

Cada medição teve a duração mínima de 15 minutos e houve o cuidado de escolher alturas do dia diferentes 

para melhor caracterizar o ambiente sonoro. Por cada ponto foram feitas medições que no total somam 90 

minutos durante o período diurno+ 90 minutos durante o período do entardecer + 90 minutos durante o 

período noturno. Todas as medições foram efetuadas a 4 m de altura (à exceção do ponto 5R), tendo sido 

feita a recolha do parâmetro LAeq relativo a cada período em 1/3 de oitava, malha de ponderação de 

frequência A, e ponderação de tempo Fast e Impulse. Não foram identificadas componentes tonais ou 

impulsivas durante as medições. 

Edifício NOS 
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Quadro 4 – Locais de Medição de Ruído 

Ponto 
Altura de medição  

(m) 

Coordenadas globais Descrição do ponto de  

monitorização Lat. Long. 

1R 4 38°45'35.65"N 9° 9'48.34"W 
Edifícios de habitação na R. Professor 

Vítor Fontes 

2R 4 38°45'34.28"N 9° 9'51.06"W Colégio Mira Rio 

3R 4 38°45'33.95"N 9° 9'45.00"W Torre Vicentina (nascente) 

4R 

(Estudo Prévio) 
4 38°45'33.94"N 9° 9'46.45"W Torre Vicentina (poente) 

5R 6 38°45'31.04"N 9° 9'47.01"W Escola Alemã (Biblioteca) 

6R 4 38°45'35.04"N 9° 9'29.98"W Edifício NOS (poente) 

7R 4 38°45'39.37"N 9° 9'23.88"W Edifício R. Fernando Curado Ribeiro 

8R 4 38°45'36.90"N 9° 9'23.14"W Edifício R. Ator António Silva 

9R  

(Estudo Prévio) 
4 38°45'32.83"N 9°9'47.65"W 

Escola Alemã (Parque de 

estacionamento) 

 

 

Figura 5 – Localização de Recetores - Medição de Ruído  

 

Os resultados obtidos, depois de calculadas as médias, estão apresentadas no Quadro 5, as linhas 

sombreadas dizem respeito às medições efetuadas na fase de Estudo Prévio (2020) as restantes relativas à 

fase de Projeto de Execução (2021). 
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Quadro 5 – Valores de Ruído Medidos 

Ponto 
Indicadores de ruído em dBA Descrição do ponto de 

monitorização Ld Le Ln Lden 

1R 55,7 53,5 48,3 57,1 
Edifícios de habitação na R. 

Professor Vitor Fontes 

2R 59,6 56,4 52,4 61,0 Colégio Mira Rio 

3R 64,9 63,0 56,3 65,9 Torre Vicentina (nascente) 

4R 

Estudo Prévio 
62,0 59,0 56,0 64,0 Torre Vicentina (poente) 

5R 58,3 58,2 55,4 62,5 Escola Alemã (Biblioteca) 

6R 64,3 64,4 57,5 66,5 Edifico NOS (poente) 

7R 65,9 64,7 60,7 68,6 
Edifício R. Fernando Curado 

Ribeiro 

8R 65,4 63,7 55,8 66,1 Edifício R. Ator António Silva 

9R 

Estudo Prévio 
56,0 53,0 52,0 59,0 

Escola Alemã (Parque de 

estacionamento) 

 

A análise dos resultados permite concluir que: 

 Os pontos 3R, 4R, 6R, 7R, e 8R verificam para o parâmetro Ln, valores superiores aos máximos legais 

para o tipo de zona em que se inserem (zona mista Ln>55 dBA). 

 Os pontos 3R, 6R, 7R e 8R verificam para o parâmetro Lden, valores superiores aos máximos legais 

para o tipo de zona em que se inserem (zona mista Lden >65 dBA). 

 Os pontos 1R, 2R, 5R e 9R verificam para ambos os parâmetros em análise (Ln e Lden), valores dentro 

dos limites legais para o tipo da zona em que se inserem. 

 Os pontos 3R e 4R são semelhantes e estão localizados a poucos metros de distância um do outro, 

mas o ponto 3R está em linha de vista com mais fontes de ruído. 

 As habitações na Rua Fernando Curado Ribeiro, Torre Vicentina e Rua Actor António Silva são as que 

verificam valores de ruído mais elevados, todas elas com valores acima do limite legal para zonas 

mistas. 
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É importante referir que tanto as medições efetuadas em 2020, como as que foram efetuadas em 2021, 

refletem o ruído que se verificou nas datas em que estas foram feitas e em contexto de pandemia. Os valores 

de tráfego rodoviário, ferroviário e aéreo estão seguramente abaixo dos valores que terão ocorrido em 2019, 

antes da pandemia. Assim é de esperar que num futuro próximo os valores de ruído venham a ser superiores 

aos medidos nestas duas companhas. Este aspeto é particularmente relevante dado que grande parte dos 

recetores já se encontra sujeito a níveis indesejáveis. 

3.2 RESULTADOS DAS MEDIÇÕES - VIBRAÇÕES 

No Quadro 6 estão localizados os pontos onde foram efetuadas as medições de vibração, as linhas 

sombreadas dizem respeito às medições efetuadas na fase de Estudo Prévio (2020) as restantes relativas à 

fase de Projeto de Execução (2021). Nas medições efetuadas em 2021 em cada ponto foram feitas medições 

durante o dia e durante a noite, sendo que os valores apresentados são o máximo de cada uma das duas 

medições. 

A duração das medições variou consoante o ponto tendo estas durado entre 30min e 60 min. Durante as 

medições nestes pontos houve a preocupação de caracterizar os níveis de vibração residuais e com a 

passagem das composições do metropolitano. As medições foram efetuadas em contínuo com recolha de 

dados com uma resolução temporal inferior a 1s. Desta forma a identificação dos eventos geradores de 

vibração é clara permitindo uma comparação com a situação de vibração residual. 

A campanha foi exaustiva tendo-se efetuado medições a 4 cotas diferentes do edifício da Torre Vicentina (o 

mais próximo do projeto) e em locais diferentes para melhor caracterizar a distribuição espacial de vibrações 

pela estrutura do edifício.  

Em cada local foi recolhido o valor médio RMS de velocidade e ainda os valores máximos. Dado que a 

medição foi registada de forma contínua será possível ainda alguma análise subsequente que venha a 

mostrar-se necessária, através da utilização dos dados existentes (por ex: aumento e decaimento do nível de 

vibrações ao longo do tempo durante a passagem de uma composição).  

As medições foram registadas em 1/3 de oitava entre os 1Hz e 200 HZ, sendo que a sensibilidade da cadeia 

de medição se situa nos seguintes valores de aceleração, 0,02 mm/s
2
 e os 5,6 mm/s

2 
. 

Cada medição teve a duração necessária por forma a garantir que estas incluíam os eventos mais relevantes 

e simultaneamente recolher dados médios.  
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Quadro 6 – Locais de Medição dos Níveis de Vibração 

Ponto 
Coordenadas globais 

Descrição do ponto de monitorização 
Lat. Long. 

1V 38°45'32.89"N 9° 9'45.81"W Escola Alemã- muro de limite da escola em frente ao ginásio 

2V 38°45'34.10"N 9° 9'45.32"W Torre Vicentina nascente – garagem, junto ao pilar nascente 

3V 38°45'34.04"N 9° 9'46.24"W Torre Vicentina poente – garagem, junto ao pilar poente 

4V 38°45'35.20"N 9° 9'29.94"W Edifício da NOS do lado poente 

5V 38°45'33.65"N 9° 9'44.99"W Torre Vicentina – entrada da garagem 

6V 38°45'33.43"N 9° 9'46.17"W 
Torre Vicentina – Parque de estacionamento perto da entrada da garagem, 

junto ao muro que delimita o espaço ocupado pelo viaduto-túnel 

7V 38°45'34.10"N 9° 9'45.96"W Torre Vicentina – Sala de condomínio, no piso rés-do-chão, junto ao pilar 

8V 38°45'34.10"N 9° 9'45.96"W 
Torre Vicentina – Sala de condomínio, no piso rés-do-chão, a meio vão da 

sala 

9V 38°45'34.22"N 9° 9'45.50"W 
Torre Vicentina – Quarto sul/nascente do apartamento C do piso 7º, no 

parapeito da janela virada a sul 

10V 38°45'34.22"N 9° 9'45.50"W 
Torre Vicentina – Quarto sul/nascente do apartamento C do piso 7º, a meio 

vão da parede, medição de velocidade horizontal 

Note-se que os pontos 7V e 8V têm as mesmas coordenadas por terem sido efetuados no mesmo 

compartimento, a Figura 6 tem a sua localização dentro da sala de condomínio. Para os pontos 9V e 10V 

também se verificam as mesmas coordenadas pela mesma razão anteriormente definida (ver Figura 6) com o 

detalhe da sua localização. 

 

Figura 6 – Localização dos Pontos 7V, 8V, 9V e 10V 
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A Figura 7 e Figura 8 mostram a localização dos pontos sobre fotografia aérea. 

 

Figura 7 – Localização das medições de vibração, zona da Torre Vicentina e Escola Alemã 

 

 

Figura 8 – Localização das medições de vibração, zona do edifício NOS 
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Os resultados obtidos, depois de calculadas as médias estão apresentadas no Quadro 7, as linhas 

sombreadas dizem respeito às medições efetuadas na fase de Estudo Prévio (2020) as restantes relativas à 

fase de Projeto de Execução (2021). 

Quadro 7 – Valores de Vibração Medidos 

Ponto 

Parâmetros medidos 

Descrição do ponto 
Vrms (mm/s) 

Vmax 

(mm/s) 

1V 0,0265 0,4366 
Escola Alemã- muro de limite da escola em frente 

ao ginásio 

2V 0,0026 0,01 
Torre Vicentina nascente – garagem, junto ao pilar 

nascente 

3V 0,0088 0,037 
Torre Vicentina poente – garagem, junto ao pilar 

poente 

4V 0,0155 0,4918 Edifício da NOS do lado poente 

5V 0,0186 0,065 Torre vicentina – entrada da garagem 

6V 0,0296 0,117 

Torre Vicentina – Parque de estacionamento perto 

da entrada da garagem, junto ao muro que 

delimita o espaço ocupado pelo viaduto-túnel 

7V 0,0163 0,069 
Torre vicentina – Sala de condomínio, no piso rés-

do-chão, junto ao pilar 

8V 0,0456 0,162 
Torre vicentina – Sala de condomínio, no piso rés-

do-chão, a meio vão da sala 

9V 0,0123 0,041 

Torre Vicentina – Quarto sul/nascente do 

apartamento C do piso 7º, no parapeito da janela 

virada a sul 

10V 0,018 0,059 

Torre Vicentina – Quarto sul/nascente do 

apartamento C do piso 7º, a meio vão da parede, 

medição de velocidade horizontal 

Nota: Vrms, corresponde à média dos valores máximos medidos durante o evento emergente, e Vmax ao valor de pico de 

velocidade. 

A análise dos resultados permite concluir que: 

 Todos os valores de Vrms se encontram abaixo de 0,11 mm/s, que é o valor, que de acordo com o 

critério de incomodidade do LNEC é o limiar máximo de conforto em termos de vibração (ver 

Quadro 1) 

 Todos os valores de Vrms se encontram abaixo de 3,5 mm/s, que é o valor, que de acordo com o 

critério de danos em habitações do LNEC é o limiar máximo que sugere a inexistência de danos ou 

estes serem praticamente nulos (ver Quadro 2) 
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 Todos os valores de Vmax se encontram abaixo de 1,75 mm/s, que, de acordo com o critério LNEC, é o 

valor máximo recomendado em termos de velocidade máxima na base do edificado quando este é 

sensível e os solos são soltos ou coerentes e moles (ver Quadro 3, pior condição que no presente 

caso nem se deverá verificar). 

É importante referir que, tanto as medições efetuadas em 2020 como as que foram efetuadas em 20,21 

refletem os níveis de vibração verificadas nas datas em que estas foram feitas e em contexto de pandemia. 

Os valores de tráfego rodoviário ferroviário e aéreo estariam nestas campanhas seguramente abaixo dos 

valores que se verificaram em 2019 antes da pandemia. Assim é de esperar que à medida que, num futuro 

próximo, a situação dita “normal” seja retomada, os valores de vibração possam vir a ser superiores aos 

medidos nestas duas companhas.  
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Anexo A 

Relatórios Técnicos relativos às Medições Efetuadas (2020 e 2021) 



Este relatório só pode ser produzido na íntegra, excepto quando haja autorização expressa do NoiseLab. Os resultados indicados referem-se exclusivamente aos itens ensaiados.

NoiseLab, Lda.  Rua dos Salineiros, nº 7 – 2860-642 Sarilhos Pequenos  NIF:508758270   Pág. 1 de 15 

www.noiselab.pt   /   noiselab@noiselab.pt    /  Telm.1 913524161    /    Telm.2 931457816 

(Mod. RE2-Ensaios de avaliação de ruído ambiente – Critério de Exposição-Rev 9) 

Referência do Relatório: OF 048_20 RAMB Rlt01Vrs02 

Cliente:  
Acústica XXI - Projectos de Engenharia Acústica, Lda. 

Avenida dos Estados Unidos da América, Nº125, 6º Esq. 
1700-172 Lisboa 

Local do Ensaio: 
Edifícios mais próximos da 

Em dois recetores localizados na envolvente da linha do Metro (linha amarela) próximo 
da estação do Campo Grande, Lisboa. 

 Datas das Medições:  
21 a 23 de julho de 2020 

Data do Relatório: 04 de agosto de 2020 

Total de Páginas: 15 
(excluindo Anexos Externos identificados) 

Avaliação Acústica 

Caracterização da Situação Atual 

Ruído Ambiente 

Nomeadamente:  

o Medição de níveis de pressão sonora. Determinação do nível sonoro médio de longa duração

Seguindo os métodos de ensaios das normas e documentos: 

NP ISO 1996-1: 2011, NP ISO 1996-2: 2011, 

PT05:15-11-2019     
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1. Descrição e Objectivo da Avaliação

Foi solicitada pelo cliente uma avaliação acústica de ruído ambiente, para caracterização dos valores limite de 

exposição do ambiente sonoro atual na envolvente da linha do Metro (linha amarela) próximo da estação do 

Campo Grande, Lisboa. A atividade da linha (circulação de carruagens) segundo informação disponível, ocorre 

entre as 06:30 e as 01:00. 

A localização dos recetores foi definida previamente pelo cliente, os dois recetores alvo de monitorização 

encontram-se junto a edificado de uso sensível, o ponto P1 junto a edifício habitacional e o ponto P2 junto ás 

instalações do Colégio Alemão. 

Foram identificadas nos pontos de avaliação considerados como fontes de ruído predominantes a circulação do 

metro, tráfego de ruído automóvel da Av. Padre Cruz e 2ª Circular (estas vias encontram-se a mais de 100 metros 

dos recetores) e tráfego aéreo embora pontual e com impacto reduzido nos níveis sonoros médios (dados as 

atuais contingências na circulação de tráfego aéreo). 

As imagens seguintes localizam e enquadram os locais descritos anteriormente. 

Fig. 1 – Enquadramento da envolvente da Linha do Metro e dos pontos de medição 

Linha Metro 

Pontos de 
Medição 
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Fig. 2 – Fotos do local de medição P1 

Fig. 4 – Fotos do local de medição P2 

2. Instrumentação utilizada

Para a medição e registo de níveis sonoros, temperatura, humidade relativa e velocidade do vento, foram 

utilizados os seguintes equipamentos: 

• Sonómetro integrador, analisador em tempo real, 01dB, modelo Symphonie SN.5472, e calibrador Rion
modelo NC74 SN.34883969;

• Tripés com 4 m de altura desde o solo ao microfone, e de 3.0 m para a estação meteorológica;

• Estação Meteorológica Barani AN21 Atmos 3 SN. 918763203.

A calibração do sonómetro foi efectuada no início dos ensaios e no final, não tendo apresentado desvios 

superiores ao critério de aceitação. 

3. Amostragem
3.1 Metodologia 

Na medição de níveis de pressão sonora para determinação do nível sonoro médio de longa duração, foram 

seguidos, no essencial, os métodos descritos nas Normas NP ISO 1996-1: 2011, NP ISO 1996-2: 2011, no 

procedimento técnico do NoiseLab PT5:15/11/2019, sendo os resultados interpretados de acordo com o descrito 

no Regulamento Geral do Ruído.  

Linha do 
Metro 

Linha do 
Metro 
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A extrapolação de resultados para longa duração de um ano baseou-se no método de cálculo da Norma ISO 9613 

- 1: 2003, adaptada aos períodos de referência em vigor, nos termos do documento do grupo europeu de trabalho

‘Ar-interim-cm’. Foram também observadas as disposições constantes no “Guia prático para medições de ruído 

ambiente” no contexto do Regulamento Geral do Ruído tendo em conta a NP ISO 1996, datado Outubro 2011. 

No geral foram efetuadas medições de ruído ambiente com a linha em funcionamento e após o seu encerramento 

por forma a caracterizar o período em que a mesma não apresenta atividade (sensivelmente entre as 01H20 e as 

06H30), foram efetuadas pelo menos 3 amostragens de 15 minutos por período e em datas distintas, a 4,0 metros 

de altura relativamente ao solo 

Adiante, nos quadros de Resultados - Enumeração das medições, indicam-se o início e a duração de cada amostra 

recolhida, os valores obtidos foram considerados representativos da zona envolvente, tendo em conta as fontes de 

ruído existentes. 

3.2 Critérios de amostragem 

• Janelas de emissão:

Pretende-se que as amostras recolhidas, sejam representativas do período atual, com o funcionamento 

característico da linha do Metro. 

O critério de amostragem para a recolha de amostras de ruído ambiente foi o da estacionariedade das emissões 

sonoras.  

• Janelas meteorológicas

Verificou-se não ser aplicável a correção Cmet na extrapolação para Níveis de Longa Duração no pontos analisados, 

dada a relação espacial entre o principal emissor e os recetores (distância entre fonte e recetor inferior a 20 metros, 

com a cota das fontes a uma altura média de cerca de 2.5 metros e cota do recetor a 4 metros). 

As condições meteorológicas observadas e registadas foram as seguintes: 

Período 

Referência 

Datas 

21/07/2020 22/07/2020 23/07/2020 

Diurno 
Temp:27ºC; Hr:55%; Vv: 0-1 

m/s pred. de N; Céu limpo 
- 

Temp:24ºC; Hr:57%; Vv: 0-1 m/s 

pred. de N; Céu limpo 

Entardecer 
Temp:23ºC; Hr:65%; Vv: 0-1 

m/s pred. de N; Céu limpo 
- 

Temp:22ºC; Hr:66%; Vv: 0-1 m/s 

pred. de N; Céu limpo 

Noturno 
Temp:20ºC; Hr:68%; Vv: 0-1 

m/s pred. de N; Céu limpo 

Temp:19ºC; Hr:69%; Vv: 0-1 m/s 

pred. de N; Céu limpo 

Temp:19ºC; Hr:68%; Vv: 0-1 m/s 

pred. de N; Céu limpo 

As medições nesses pontos foram efetuadas em condições homogéneas de propagação no período diurno, no 

período do entardecer e noturno. 
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4. Resultados
4.1 Enumeração das medições  

De seguida apresentam-se os resultados obtidos para a caracterização do ruído ambiente para os vários períodos 

de referência. 

Ponto P1 

Período Diurno (07h-20h) 

Das Tonais: 

 18:36 Não

às Impulsivas:

 18:54 Não

Das Tonais: 

 18:50 Não

às Impulsivas:

 19:04 Não

Das Tonais: 

 19:04 Não

às Impulsivas:

 19:20 Não

Das Tonais: 

 10:59 Não

às Impulsivas:

 11:15 Não

Das Tonais: 

 11:15 Não

às Impulsivas:

 11:35 Não

Das Tonais: 

 11:35 Não

às Impulsivas:

 12:02 Não

61,9

Ruído da circulação carruagens na Linha do 

Metro; Ruído tráfego rodoviário ao longe; Ruído 

pontual de circução de tráfego rodoviário em vias 

mais próximas.

21/07/20 61,8 63,1

Ruído da circulação carruagens na Linha do 

Metro; Ruído tráfego rodoviário ao longe; Ruído 

pontual de circução de tráfego rodoviário em vias 

mais próximas.

Med.2 21/07/20 63,3 65,5

Ruído da circulação carruagens na Linha do 

Metro; Ruído tráfego rodoviário ao longe; Ruído 

pontual de circução de tráfego rodoviário em vias 

mais próximas.

Ruído Ambiente

ObservaçõesID Data
Intervalo de 

medição

LAeq fast 

[dB(A)]

LAeq imp.

[dB(A)]

Componentes 

Penalizantes

Med.1 21/07/20 61,8 63,2

Ruído da circulação carruagens na Linha do 

Metro; Ruído tráfego rodoviário ao longe; Ruído 

pontual de circução de tráfego rodoviário em vias 

mais próximas.

Med.6 23/07/20 62,2 64,0

Ruído da circulação carruagens na Linha do 

Metro; Ruído tráfego rodoviário ao longe; Ruído 

pontual de circução de tráfego rodoviário em vias 

mais próximas.

Med.5 23/07/20 61,6 63,2

Ruído da circulação carruagens na Linha do 

Metro; Ruído tráfego rodoviário ao longe; Ruído 

pontual de circução de tráfego rodoviário em vias 

mais próximas.

Med.4 23/07/20 60,4

Med.3
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Ponto P1 

Período do Entardecer (20h-23h) 

Das Tonais: 

 21:31 Não

às Impulsivas:

 21:46 Não

Das Tonais: 

 21:46 Não

às Impulsivas:

 22:00 Não

Das Tonais: 

 22:00 Não

às Impulsivas:

 22:20 Não

Das Tonais: 

 20:35 Não

às Impulsivas:

 20:52 Não

Das Tonais: 

 20:50 Não

às Impulsivas:

 21:07 Não

Das Tonais: 

 21:07 Não

às Impulsivas:

 21:21 Não

Med.6 23/07/20 59,3 60,8

Ruído da circulação carruagens na Linha do 

Metro; Ruído tráfego rodoviário ao longe; Ruído 

pontual de circução de tráfego rodoviário em vias 

mais próximas.

Med.5 23/07/20 59,5 60,9

Ruído da circulação carruagens na Linha do 

Metro; Ruído tráfego rodoviário ao longe; Ruído 

pontual de circução de tráfego rodoviário em vias 

mais próximas.

Med.4 23/07/20 59,2 60,7

Ruído da circulação carruagens na Linha do 

Metro; Ruído tráfego rodoviário ao longe; Ruído 

pontual de circução de tráfego rodoviário em vias 

mais próximas.

Med.3 21/07/20 58,0 59,5

Ruído da circulação carruagens na Linha do 

Metro; Ruído tráfego rodoviário ao longe; Ruído 

pontual de circução de tráfego rodoviário em vias 

mais próximas.

ID Data
Intervalo de 

medição

LAeq fast 

[dB(A)]

LAeq imp.

[dB(A)]

Componentes 

Penalizantes

Med.1 21/07/20 59,5 61,3

Ruído da circulação carruagens na Linha do 

Metro; Ruído tráfego rodoviário ao longe; Ruído 

pontual de circução de tráfego rodoviário em vias 

mais próximas.

Ruído Ambiente

Med.2 21/07/20 58,5

Observações

60,0

Ruído da circulação carruagens na Linha do 

Metro; Ruído tráfego rodoviário ao longe; Ruído 

pontual de circução de tráfego rodoviário em vias 

mais próximas.
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Ponto P1 

Período Nocturno (23h-07h) 

Das Tonais: 

 00:10 Não

às Impulsivas:

 00:28 Não

Das Tonais: 

 00:30 Não

às Impulsivas:

 00:50 Não

Das Tonais: 

 00:50 Não

às Impulsivas:

 01:10 Não

Das Tonais: 

 01:34 Não

às Impulsivas:

 01:50 Não

Das Tonais: 

 01:50 Não

às Impulsivas:

 02:05 Não

Das Tonais: 

 02:05 Não

às Impulsivas:

 02:22 Não

Das Tonais: 

 23:15 Não

às Impulsivas:

 23:30 Não

Das Tonais: 

 23:30 Não

às Impulsivas:

 23:44 Não

Das Tonais: 

 23:44 Não

às Impulsivas:

 23:58 Não

Med.8 23/07/20 59,9 61,3

Ruído da circulação carruagens na Linha do 

Metro; Ruído tráfego rodoviário ao longe; Ruído 

pontual de circução de tráfego rodoviário em vias 

mais próximas.

Med.9 23/07/20 58,3 59,8

Ruído da circulação carruagens na Linha do 

Metro; Ruído tráfego rodoviário ao longe; Ruído 

pontual de circução de tráfego rodoviário em vias 

mais próximas.

Med.6 22/07/20 48,5 49,8

Ruído tráfego rodoviário ao longe; Ruído pontual 

de circução de tráfego rodoviário em vias mais 

próximas.

Med.7 23/07/20 58,9 60,7

Ruído da circulação carruagens na Linha do 

Metro; Ruído tráfego rodoviário ao longe; Ruído 

pontual de circução de tráfego rodoviário em vias 

mais próximas.

Med.5 22/07/20 48,9 50,2

Ruído tráfego rodoviário ao longe; Ruído pontual 

de circução de tráfego rodoviário em vias mais 

próximas.

Med.4 22/07/20 49,6 50,9

Ruído tráfego rodoviário ao longe; Ruído pontual 

de circução de tráfego rodoviário em vias mais 

próximas.

Med.3 22/07/20 56,3 58,0

Ruído da circulação carruagens na Linha do 

Metro; Ruído tráfego rodoviário ao longe; Ruído 

pontual de circução de tráfego rodoviário em vias 

mais próximas.

ID Data
Intervalo de 

medição

LAeq fast 

[dB(A)]

LAeq imp.

[dB(A)]

Componentes 

Penalizantes

Med.1 22/07/20 56,9 61,9

Ruído da circulação carruagens na Linha do 

Metro; Ruído tráfego rodoviário ao longe; Ruído 

pontual de circução de tráfego rodoviário em vias 

mais próximas.

Ruído Ambiente

Med.2 22/07/20 58,4

Observações

60,0

Ruído da circulação carruagens na Linha do 

Metro; Ruído tráfego rodoviário ao longe; Ruído 

pontual de circução de tráfego rodoviário em vias 

mais próximas.
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Ponto P2 

Período Diurno (07h-20h) 

Das Tonais: 

 17:35 Não

às Impulsivas:

 17:50 Não

Das Tonais: 

 17:50 Não

às Impulsivas:

 18:05 Não

Das Tonais: 

 18:05 Não

às Impulsivas:

 18:20 Não

Das Tonais: 

 12:12 Não

às Impulsivas:

 12:30 Não

Das Tonais: 

 12:50 Não

às Impulsivas:

 13:05 Não

Das Tonais: 

 13:05 Não

às Impulsivas:

 13:20 Não

Med.6 23/07/20 55,4 57,1

Ruído da circulação carruagens na Linha do 

Metro; Ruído tráfego rodoviário ao longe; Ruído 

pontual de circução de tráfego rodoviário em vias 

mais próximas.

Med.5 23/07/20 54,4 56,1

Ruído da circulação carruagens na Linha do 

Metro; Ruído tráfego rodoviário ao longe; Ruído 

pontual de circução de tráfego rodoviário em vias 

mais próximas.

Med.4 23/07/20 56,3

Med.3

Ruído Ambiente

ObservaçõesID Data
Intervalo de 

medição

LAeq fast 

[dB(A)]

LAeq imp.

[dB(A)]

Componentes 

Penalizantes

Med.1 21/07/20 56,0 57,7

Ruído da circulação carruagens na Linha do 

Metro; Ruído tráfego rodoviário ao longe; Ruído 

pontual de circução de tráfego rodoviário em vias 

mais próximas.

21/07/20 56,4 58,2

Ruído da circulação carruagens na Linha do 

Metro; Ruído tráfego rodoviário ao longe; Ruído 

pontual de circução de tráfego rodoviário em vias 

mais próximas.

Med.2 21/07/20 56,8 58,7

Ruído da circulação carruagens na Linha do 

Metro; Ruído tráfego rodoviário ao longe; Ruído 

pontual de circução de tráfego rodoviário em vias 

mais próximas.

59,5

Ruído da circulação carruagens na Linha do 

Metro; Ruído tráfego rodoviário ao longe; Ruído 

pontual de circução de tráfego rodoviário em vias 

mais próximas.
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Ponto P2 

Período do Entardecer (20h-23h) 

Das Tonais: 

 22:05 Não

às Impulsivas:

 22:20 Não

Das Tonais: 

 22:20 Não

às Impulsivas:

 22:36 Não

Das Tonais: 

 22:36 Não

às Impulsivas:

 22:51 Não

Das Tonais: 

 21:54 Não

às Impulsivas:

 22:10 Não

Das Tonais: 

 22:10 Não

às Impulsivas:

 22:25 Não

Das Tonais: 

 22:25 Não

às Impulsivas:

 22:40 Não

Med.1 21/07/20 53,1 54,6

Ruído da circulação carruagens na Linha do 

Metro; Ruído tráfego rodoviário ao longe; Ruído 

pontual de circução de tráfego rodoviário em vias 

mais próximas.

Ruído Ambiente

Med.2 21/07/20 51,3

Observações

52,9

Ruído da circulação carruagens na Linha do 

Metro; Ruído tráfego rodoviário ao longe; Ruído 

pontual de circução de tráfego rodoviário em vias 

mais próximas.

Ruído da circulação carruagens na Linha do 

Metro; Ruído tráfego rodoviário ao longe; Ruído 

pontual de circução de tráfego rodoviário em vias 

mais próximas.

ID Data
Intervalo de 

medição

LAeq fast 

[dB(A)]

LAeq imp.

[dB(A)]

Componentes 

Penalizantes

Med.5 23/07/20 53,3 54,6

Ruído da circulação carruagens na Linha do 

Metro; Ruído tráfego rodoviário ao longe; Ruído 

pontual de circução de tráfego rodoviário em vias 

mais próximas.

Med.4 23/07/20 54,4 56,0

Ruído da circulação carruagens na Linha do 

Metro; Ruído tráfego rodoviário ao longe; Ruído 

pontual de circução de tráfego rodoviário em vias 

mais próximas.

Med.3 21/07/20 52,6 54,3

Med.6 23/07/20 53,4 54,8

Ruído da circulação carruagens na Linha do 

Metro; Ruído tráfego rodoviário ao longe; Ruído 

pontual de circução de tráfego rodoviário em vias 

mais próximas.
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Ponto P2 

Período Nocturno (23h-07h) 

Das Tonais: 

 23:16 Não

às Impulsivas:

 23:30 Não

Das Tonais: 

 23:30 Não

às Impulsivas:

 23:45 Não

Das Tonais: 

 23:45 Não

às Impulsivas:

 00:01 Não

Das Tonais: 

 01:19 Não

às Impulsivas:

 01:35 Não

Das Tonais: 

 01:35 Não

às Impulsivas:

 01:50 Não

Das Tonais: 

 01:50 Não

às Impulsivas:

 02:05 Não

Med.1 21/07/20 53,8 55,5

Ruído da circulação carruagens na Linha do 

Metro; Ruído tráfego rodoviário ao longe; Ruído 

pontual de circução de tráfego rodoviário em vias 

mais próximas.

Ruído Ambiente

Med.2 21/07/20 52,4

Observações

54,0

Ruído da circulação carruagens na Linha do 

Metro; Ruído tráfego rodoviário ao longe; Ruído 

pontual de circução de tráfego rodoviário em vias 

mais próximas.

Ruído da circulação carruagens na Linha do 

Metro; Ruído tráfego rodoviário ao longe; Ruído 

pontual de circução de tráfego rodoviário em vias 

mais próximas.

ID Data
Intervalo de 

medição

LAeq fast 

[dB(A)]

LAeq imp.

[dB(A)]

Componentes 

Penalizantes

Med.5 23/07/20 48,9 50,9

Ruído tráfego rodoviário ao longe; Ruído pontual 

de circução de tráfego rodoviário em vias mais 

próximas.

Med.4 23/07/20 51,3 52,7

Ruído tráfego rodoviário ao longe; Ruído pontual 

de circução de tráfego rodoviário em vias mais 

próximas.

Med.3 21/07/20 54,3 56,3

Med.6 23/07/20 50,8 52,6

Ruído tráfego rodoviário ao longe; Ruído pontual 

de circução de tráfego rodoviário em vias mais 

próximas.
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4.2 Avaliação dos Valores Limite de Exposição – Cálculos preliminares 

Tal como referido anteriormente, tendo em conta a sazonalidade da actividade, no presente relatório só é possível 

apresentar os resultados dos indicadores para a fase do ano em causa. 

Ponto P1 

Período Diurno (07h-20h) Período Entardecer (20h-23h) Período Nocturno (23h-07h) 

Med.1 21/07/20 61,8 Med.1 21/07/20 59,5 Med.1 22/07/20 56,9

Med.2 21/07/20 63,3 Med.2 21/07/20 58,5 Med.2 22/07/20 58,4

Med.3 21/07/20 61,8 Med.3 21/07/20 58,0 Med.3 22/07/20 56,3

Med.4 23/07/20 60,4 Med.4 23/07/20 59,2 Med.4 22/07/20 49,6

Med.5 23/07/20 61,6 Med.5 23/07/20 59,5 Med.5 22/07/20 48,9

Med.6 23/07/20 62,2 Med.6 23/07/20 59,3 Med.6 22/07/20 48,5

- - - - - - Med.7 23/07/20 58,9

- - - - - - Med.8 23/07/20 59,9

- - - - - - Med.9 23/07/20 58,3

Dados para correção Cmet :

hs - Altura fonte [m] hs = 2,5

hr - Altura Mic. [m] hr = 4 Cmet Ld = 0,0

Resultados finais 
(Situação Actual) :    
Lden = 64 dBA

dp - Distância fonte-receptor [m] dp = 15 Cmet Le = 0,0  Ln = 56 dBA

LAeq fast 

Médio 

[dB(A)]
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ID Data

LAeq fast 

Parcial 

[dB(A)]
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ID Data

LAeq fast 
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ID

LAeq fast 

Parcial 

[dB(A)]

Data

Ponto P2 

Período Diurno (07h-20h) Período Entardecer (20h-23h) Período Nocturno (23h-07h) 

Med.1 21/07/20 56,0 Med.1 21/07/20 53,1 Med.1 21/07/20 53,8

Med.2 21/07/20 56,8 Med.2 21/07/20 51,3 Med.2 21/07/20 52,4

Med.3 21/07/20 56,4 Med.3 21/07/20 52,6 Med.3 21/07/20 54,3

Med.4 23/07/20 56,3 Med.4 23/07/20 54,4 Med.4 23/07/20 51,3

Med.5 23/07/20 54,4 Med.5 23/07/20 53,3 Med.5 23/07/20 48,9

Med.6 23/07/20 55,4 Med.6 23/07/20 53,4 Med.6 23/07/20 50,8

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

Dados para correção Cmet :

hs - Altura fonte [m] hs = 2,5

hr - Altura Mic. [m] hr = 4 Cmet Ld = 0,0

Resultados finais 
(Situação Actual) : 
Lden = 59 dBA

dp - Distância fonte-receptor [m] dp = 15 Cmet Le = 0,0  Ln = 52 dBA
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5. Conclusões

No que diz respeito à verificação dos Valores Limite de Exposição, tendo por base a classificação acústica na zona 

de estudo em vigor na presente data (Zona Mista), não são excedidos os valores limite de exposição aplicáveis para 

o indicador Lden (valor regulamentar aplicável 65 dB(A)) em ambos os recetores (P1 e P2 ), no indicador Ln (valor

regulamentar aplicável 55 dB(A)) no ponto de medição P2 é verificada esta condição, não se verificando a mesma 

no ponto P1, sendo portanto apenas, não verificado o disposto no artigo 11º do Regulamento Geral do Ruído 

(RGR), introduzido pelo Decreto-lei nº 9/2007, de 17 de Janeiro no ponto P1 e para o indicador Ln. 

Nota: Os resultados indicados referem-se apenas aos itens ensaiados. 

Sarilhos Pequenos, 04 de agosto de 2020 
Relatório Efetuado por:  

___________________________  
 José Silva  

   (Responsável técnico) 
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6. Definições

Períodos de Referência – “o intervalo de tempo a que se refere um indicador de ruído, de modo a abranger as 

actividades humanas típicas delimitado nos seguintes termos” : - Diurno (07h00min. às 20h00min.); - Entardecer 

(20h00min. às 23h00min.);- Nocturno (23h00min. às 07h00min.). 

Intervalo de tempo de referência (período de referência) - intervalo de tempo a que se pode referir o nível sonoro 

contínuo equivalente ponderado A. 

Amostra - medição ou conjunto de medições efectuadas em determinada janela de emissão e de meteorologia. 

Janela- intervalo de tempo estável. 

Ruído Ambiente – “o ruído global observado numa dada circunstância num determinado instante, devido ao 

conjunto das fontes sonoras que fazem parte da vizinhança próxima ou longínqua do local considerado”. 

Ruído Particular – “componente do ruído ambiente que pode ser especificamente identificada por meios acústicos 

e atribuída a uma determinada fonte sonora”. 

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

determinada; 

Nível Sonoro Contínuo Equivalente, Ponderado A, LAeq, de um ruído num intervalo de tempo - nível sonoro, em 

dB(A), de um ruído uniforme que contém a mesma energia acústica que o ruído referido naquele intervalo de tempo. 

dB(A) 10
1

log10
0

10

)(

10 







=  dT

T
L

T
tLA

Aeq

Com: LA (t), o valor instantâneo do nível sonoro em dB(A); e T , o período de referência em que ocorre o ruído 

particular 

Nível de Avaliação LAr [dBA]: O valor do LAeq do ruído ambiente determinado durante a ocorrência do ruído 

particular deve ser corrigido de acordo com as características tonais ou impulsivas do ruído particular, passando a 

designar-se por nível de avaliação, LAr, aplicando a seguinte fórmula: LAr=LAeq+K1+K2, em que K1 é a correcção 

tonal e K2 é a correcção impulsiva. Ambos os anteriores podem ter o valor 0 ou 3 dB(A), devidamente justificado. 

Critério de incomodidade: diferença entre o valor do indicador LAeq [dBA] do ruído ambiente determinado durante 

a ocorrência do ruído particular da actividade ou actividades em avaliação e o valor do indicador LAeq [dBA]  do 

ruído residual, diferença que não pode exceder 5 dB(A) no período diurno, 4 dB(A) no período do entardecer e de 

3 dB(A) no período nocturno. Este critério não se aplica, em qualquer dos períodos de referência, para um valor do 

indicador LAr [dBA] do ruído ambiente no exterior igual ou inferior a 45 dB(A) ou para um valor do indicador LAr 

[dBA] do ruído ambiente no interior dos locais de recepção igual ou inferior a 27 dB(A). 

Indicador de Ruído Diurno (Ld) ou (Lday)- “o nível sonoro médio de longa duração, conforme definido na norma np 

1730-1:1996, ou na versão actualizada correspondente, determinado durante uma série de períodos diurnos 

representativos de um ano”, expresso em dB(A) ; 
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Indicador de Ruído do Entardecer (Le) ou (Levening)- “o nível sonoro médio de longa duração, conforme definido na 

norma np 1730-1:1996, ou na versão actualizada correspondente, determinado durante uma série de períodos do 

entardecer representativos de um ano” , expresso em dB(A) ; 

Indicador de Ruído Nocturno (Ln) ou (Lnight)- “o nível sonoro médio de longa duração, conforme definido na norma 

np 1730-1:1996, ou na versão actualizada correspondente, determinado durante uma série de períodos nocturnos 

representativos de um ano” , expresso em dB(A) ; 

Indicador de Ruído Diurno-Entardecer-Nocturno (Lden)- “o indicador de ruído, expresso em dB(A), associado ao 

incómodo global, dado pela expressão: 

Coeficientes meteorológicos utilizados para a extrapolação de medições a longa duração,  CMET – Quando 

aplicável (sempre que dp > 10(hs+hr) ≈ (hs+hr)/dp < 0.1), são efectuadas as correcções Cmet, : 

hs – Altura relativa da(s) fonte(s) em metros. 

hr – Altura relativa do microfone em metros. 

dp – Distância linear entre a(s) fonte(s) e o microfone (ou entre a fonte e o receptor) em metros. 

Ld – Cmet diurno = Ld de Longa Duração 

Le - Cmet Entardecer = Le de Longa Duração 

Ln - Cmet noctuno (= 0 !) = Ln de Longa Duração 

Zonas Sensíveis - “a área definida em plano municipal de ordenamento do território como vocacionada para uso 

habitacional, ou para escolas, hospitais ou similares, ou espaços de lazer, existentes ou previstos podendo conter 

pequenas unidades de comércio e de serviços destinadas a servir a população local, tais como café se outros 

estabelecimentos de restauração, papelarias e outros estabelecimentos de comércio tradicional, sem funcionamento 

no período nocturno; 

Zonas Mistas - “a área definida em plano municipal de ordenamento do território, cuja ocupação seja afecta a 

outros usos, existentes ou previstos, para além dos referidos na definição de zona sensível”; 

Zona Urbana Consolidada - “a zona sensível ou mista com ocupação estável em termos de edificação”. 

De referir, que atendendo ao disposto no artº 11º do Regulamento Geral do Ruído (RGR), os limites de exposição 

ao ruído a observar em função do zonamento adoptado, são os seguintes: 

- zonas mistas     Lden ≤ 65 dB(A)   e    Ln ≤ 55 dB(A) 

- zonas sensíveis Lden ≤ 55 dB(A)     e Ln ≤ 45 dB(A)  

- zonas acusticamente não classificadas Lden ≤ 63 dB(A)     e Ln ≤ 53 dB(A)  

7. Anexos

Certificados de Acreditação do Laboratório (externos ao documento principal) 
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1 - MEDIÇÕES REALIZADAS 

1.1 - Enquadramento 

A pedido do cliente, e no âmbito da Caracterização da Situação de Referência do Estudo Prévio do Prolongamento 

entre a Estação Rato (Linha Amarela) e a Estação Cais do Sodré (Linha Verde), incluindo as Novas Ligações nos 

Viadutos do Campo Grande, foram efectuadas medições de vibrações em dois pontos localizados na envolvente do 

Campo Grande em Lisboa, nomeadamente perto da Escola Alemã de Lisboa (Ponto V01) e perto da Estação do 

Metro do Campo Grande, lado Ponte (Ponto V02).  

 
1.2 - Descrição das medições realizadas 

A velocidade de vibração, grandeza física pela qual se avalia a intensidade da vibração, é calculada pela integração 

da aceleração que é medida recorrendo a transdutores de vibração conhecidos por acelerómetros.  

Os dados de partida para análise foram sinais de aceleração recolhidos directamente pelo sistema, sem pré-

processamento (para além da definição da gama de frequências, entre os 1 e os 1000 Hz e do tempo de cada 

amostragem). Os dados são apresentados em velocidade (mm/s), em terços de oitava, em RMS linear (Leq) e ainda 

o nível máximo (LMax), no intervalo de frequências de 1 a 200 Hz (inclusive). 

Opta-se por esta metodologia em detrimento de análise FFT, uma vez que o objectivo principal é determinar com a 

maior exactidão possível a amplitude das várias grandezas, e não discriminação fina dos mesmos em frequência 

(com eventual perda de exactidão da amplitude). 

As medições foram realizadas pelo Noiselab, Laboratório de Engenheiros Acústicos Associados, Lda.. 

1.3 - Equipamento de medição 

Para medição e registo dos níveis de vibração, foram utilizados os seguintes equipamentos: 

● Duas cadeias de medição, cada uma delas constituída por um analisador em tempo real com 2 canais, marca 

01dB, modelo Symphonie, e três acelerómetros monoaxiais, da marca PCB modelo 393B04 (sensibilidade* 1 V/g).  

● Para calibrar as várias cadeias de medição, foi utilizado um calibrador portátil de vibrações - Marca PCB Modelo 

M394C06; 

● A fixação dos acelerómetros às superfícies foi realizada recorrendo a cola termo fusível e/ou colas epóxidas 

rápidas. 
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1.4 - Aquisição de dados 

Para medição dos níveis de vibração, foram utilizadas cadeias de medição de sinal proveniente de transdutores de 

vibração, denominados por acelerómetros, que convertem o fenómeno físico em causa num sinal elétrico que o 

analisador consegue registar, interpretar e quantificar. O sinal de saída destes transdutores corresponde à 

aceleração da vibração, podendo ser posteriormente convertido em velocidade, de forma a poderem ser 

comparados com limites de diferentes origens e unidades de medida. Quando tal é favorável em termos de 

visualização e/ou processamento, os dados das medições podem ser apresentados numa escala logarítmica. 

Para tratamento e exportação de dados são utilizados os softwares dBTRAIT, da 01dB e o Excel da Microsoft. 

1.5 - Identificação dos Pontos de Medição 

Foram efectuadas medições de vibrações em dois pontos localizados na envolvente do Campo Grande em Lisboa, 

nomeadamente perto da Escola Alemã de Lisboa (Ponto V01) e perto da Estação do Metro do Campo Grande, lado 

Ponte (Ponto V02). Nas figuras seguintes é feito o enquadramento espacial dos mesmos. 

 

Figura 01 – Localização dos dois pontos de medição 

 

P V01 

P V02 
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Figura 02 – Vista mais próxima do Ponto V01 

 
Figura 03 – Vista mais próxima do Ponto V02 

 
Figura 04 – Foto do local de medição Ponto V01 

 
Figura 05 – Foto do local de medição Ponto V02 

 
Figura 06 – Pormenor do local de medição Ponto V01 

 
Figura 07 – Pormenor do local de medição Ponto V02 
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2 - RESULTADOS DAS MEDIÇÕES 

De seguida apresentam-se os Espectros de Vibração durante os vários períodos de medição (tipicamente 30 

minutos por ponto e por período, diurno e nocturno) na situação de referência, quer da Aceleração quer da 

Velocidade da vibração, quer valores R.M.S. que de Nível Máximo em bandas e 1/3 de oitava, no intervalo de 

frequências entre 1 a 1000 Hz, e o cálculo dos respetivos valores globais entre 1 e 200 Hz. 

 
2.1 - Ponto V01 - Escola Alemã de Lisboa  

Ponto V01 - Escola Alemã de Lisboa - Medição Diurna  
 

P V01 - Das 17:34:20 às 18:04:20 ; 05-05-2021
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Notas: Direcção X – Perpendicular à Linha do Metro; Direcção Y – Paralela à Linha do Metro; Direcção Z – Vertical. 
Passaram cerca de 10 composições do metropolitano, restantes fontes de vibração eram tráfego rodoviário. 
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Ponto V01 - Escola Alemã de Lisboa - Medição Nocturna  
 

P V01 - Das 23:28:24 às 00:16:20 ; 05-05-24
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Notas: Direcção X – Perpendicular à Linha do Metro; Direcção Y – Paralela à Linha do Metro; Direcção Z – Vertical. 
Passaram cerca de 9 composições do metropolitano, restantes fontes de vibração eram tráfego rodoviário. 
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2.2 - Ponto V02 - Estação do Metro do Campo Grande 

Ponto V02 - Estação do Metro do Campo Grande - Medição Diurna  
 

P V02 - Das 18:27:00 às 18:57:00 ; 05-05-2021
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Notas: Direcção X – Perpendicular à Linha do Metro; Direcção Y – Paralela à Linha do Metro; Direcção Z – Vertical. 
Passaram cerca de 17 composições do metropolitano, restantes fontes de vibração eram equipamentos não 
identificados da estação do metropolitano e tráfego rodoviário. 
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Notas: Direcção X – Perpendicular à Linha do Metro; Direcção Y – Paralela à Linha do Metro; Direcção Z – Vertical. 
Passaram cerca de 14 composições do metropolitano, restantes fontes de vibração eram equipamentos não 
identificados da estação do metropolitano e tráfego rodoviário. 
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3 - COMENTÁRIOS AOS RESULTADOS 

As medições enunciadas foram efectuadas no âmbito da Caracterização da Situação de Referência do Estudo 

Prévio do Prolongamento entre a Estação Rato (Linha Amarela) e a Estação Cais do Sodré (Linha Verde), 

incluindo as Novas Ligações nos Viadutos do Campo Grande.  

Poderão servir de base de comparação em situações futuras, nomeadamente em fase de obra e de nova situação 

de exploração após a conclusão da mesma. 

Comparando, por exemplo, os resultados da velocidade de vibração global (1-200 Hz) (RMS) [mm/s] obtidos nas 

medições de 30 minutos, verifica-se, por exemplo, que estão sempre abaixo do limiar de 0,11 mm/s apartir do qual 

se considera poder haver sensação que origine incomodidade.  

 
4 - EXEMPLOS DE REFERÊNCIAS NORMATIVAS E DOCUMENTAIS 

 Norma ISO 4866, Mechanical vibration and shock – Vibration of Buildings – Guidelines for the 
measurement of vibrations and evaluation of their effects on buildings (ISO 4866:1990). 

 Norma ISO 5348, Mechanical vibrations and shock - Mechanical mounting of accelerometers (ISO 
5348:1997). 

 “Vibrações ambientes. Critérios de danos e de incomodidade. Actualidade e perspectivas futuras.” 
SCHIAPPA DE AZEVEDO F & PATRÍCIO J. 2001. 

Crítérios do Laboratório Nacional de Engenharia Cívil (LNEC): Valores limiares de incomodidade (limites admissíveis). 

 
 

Sarilhos Pequenos, 08 de Junho de 2021 
 

 Medição e Relatório efectuados por:                                                              
   
 
 
   
 
________________________________                                                          
               Paulo Valério  
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1. INTRODUÇÃO 

A poluição sonora é um fator que pode degradar de forma decisiva a qualidade de vida das pessoas que 

estão sujeitas a este tipo de poluição.  

O ruído provoca uma série de efeitos nefastos no ser humano, tais como perturbações do sono, ansiedade, 

alterações na pressão sanguínea e dificuldades de comunicação. O efeito mais imediato é o da 

incomodidade provocada por um som quando este não é desejado, podendo gerar irritabilidade, perda de 

capacidade de concentração e, no caso mais grave, dificuldades na audição, permanentes ou temporárias. 

Uma gestão correta e eficaz do ambiente acústico torna-se, assim, numa prioridade, caso se pretenda 

garantir o sossego e o direito ao descanso das populações. O ambiente deve ser controlado de forma a 

garantir níveis aceitáveis, alterando o menos possível o quotidiano das pessoas.  

O presente estudo reporta-se à fase de construção e estima os níveis de ruído e vibração previstos durante a 

obra, referente ao projeto dos novos viadutos do Campo Grande e considerando ainda o prolongamento 

para nascente do cais existente da Estação do Campo Grande, alteração de projeto posterior à emissão da 

DIA. 

A análise possibilita, assim, efetuar e projetar medidas futuras, se necessárias, que evitem reclamações por 

parte das populações afetadas e, por outro lado, reduzam os custos de futuras medidas corretivas. 
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2. ENQUADRAMENTO DA AVALIAÇÃO 

A empreitada em análise irá gerar previsivelmente potenciais impactes no ambiente sonoro e ao nível das 

vibrações sentidas nos recetores mais próximos do Projeto.  

A par da monitorização é assim conveniente, uma estimativa o mais detalhada possível dos níveis de ruído e 

vibrações expectáveis durante a fase de obra. 

Deste modo, é objetivo deste estudo, e nos termos das Medidas II-10 e II-12 da DIA, estimar 

qualitativamente e quantitativamente os valores de ruído e vibrações na vizinhança dos locais onde se prevê 

a ocorrência das obras. 

A zona a intervencionar localiza-se numa zona com uma extensão aproximada de 600 m entre o lado 

nascente da Estação de Metropolitano do Campo Grande e o local onde o futuro viaduto VL2 encontra o 

solo, na vizinhança da Escola Alemã e da Torre Vicentina (ver Figura 1).  

 

Figura 1 – Localização do Projeto 
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3. ASPETOS LEGAIS 

3.1 RUÍDO 

O estudo realizado teve como base a legislação atual, correspondente ao Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de 

janeiro, alterado pela Declaração de Retificação n.º 18/2007, de 16 de março, relativo ao Regulamento Geral 

de Ruido. Sendo assim, nos pontos relevantes para o estudo em questão, temos: 

Artigo 3º 

Definições 

Para efeitos do presente Regulamento, entende-se por: 

a)  «Actividade ruidosa permanente» a actividade desenvolvida com carácter permanente, ainda que sazonal, 

que produza ruído nocivo ou incomodativo para quem habite ou permaneça em locais onde se fazem sentir os 

efeitos dessa fonte de ruído, designadamente laboração de estabelecimentos industriais, comerciais e de 

serviços; 

c)  «Avaliação acústica» a verificação da conformidade de situações específicas de ruído com os limites fixados; 

(...) 

l)  «Indicador de ruído diurno (Ld) ou (Lday)» o nível sonoro médio de longa duração, conforme definido na 

Norma NP 1730-1:1996.  

m)  «Indicador de ruído do entardecer (Le) ou (Levening)» o nível sonoro médio de longa duração, conforme 

definido na Norma NP 1730-1:1996. , (...) 

 n)  «Indicador de ruído nocturno (Ln) ou (Lnight)» o nível sonoro médio de longa duração, conforme definido na 

Norma NP 1730-1:1996. (...) 

(...) 

p)  «Período de referência» o intervalo de tempo a que se refere um indicador de ruído, de modo a abranger as 

actividades humanas típicas, delimitado nos seguintes termos: 

i) Período diurno—das 7 às 20 horas; 

ii) Período do entardecer—das 20 às 23 horas; 

iii) Período nocturno—das 23 às 7 horas; 

q)  «Receptor sensível» o edifício habitacional, escolar, hospitalar ou similar ou espaço de lazer, com utilização 

humana; 
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s)  «Ruído ambiente» o ruído global observado numa dada circunstância num determinado instante, devido ao 

conjunto das fontes sonoras que fazem parte da vizinhança próxima ou longínqua do local considerado; 

t)  «Ruído particular» o componente do ruído ambiente que pode ser especificamente identificada por meios 

acústicos e atribuída a uma determinada fonte sonora; 

u)  «Ruído residual» o ruído ambiente a que se suprimem um ou mais ruídos particulares, para uma situação 

determinada; 

v)  «Zona mista» a área definida em plano municipal de ordenamento do território, cuja ocupação seja afecta a 

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

x) «Zona sensível» a área definida em plano municipal de ordenamento do território como vocacionada para 

uso habitacional, ou para escolas, hospitais ou similares, ou espaços de lazer, existentes ou previstos, podendo 

conter pequenas unidades de comércio e de serviços destinadas a servir a população local, tais como cafés e 

outros estabelecimentos de restauração, papelarias e outros estabelecimentos de comércio tradicional, sem 

funcionamento no período nocturno; 

z)  «Zona urbana consolidada» a zona sensível ou mista com ocupação estável em termos de edificação. 

(...) 

Note-se que a norma referida neste artigo a NP 1730-1:1996, foi atualizada pela NP ISO 19906 de 2019. 

Artigo 11º 

Valores limite de exposição 

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

limite de exposição: 

a) As zonas mistas não devem ficar expostas a ruído ambiente exterior superior a 65 dB(A), expresso 

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

b) As zonas sensíveis não devem ficar expostas a ruído ambiente exterior superior a 55 dB(A), expresso 

pelo indicador Lden, e superior a 45 dB(A), expresso pelo indicador Ln; 

2—Os receptores sensíveis isolados não integrados em zonas classificadas, por estarem localizados fora dos 

perímetros urbanos, são equiparados, em função dos usos existentes na sua proximidade, a zonas sensíveis ou 

mistas, para efeitos de aplicação dos correspondentes valores limite fixados no presente artigo. 

3—Até à classificação das zonas sensíveis e mistas a que se referem os n
os

 2 e 3 do artigo 6º, para efeitos de 

verificação do valor limite de exposição, aplicam-se aos receptores sensíveis os valores limite de Lden igual ou 

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

(...) 
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Critério de incomodidade: 

ANEXO I 

(a que se refere o artigo 13.˚) 

Parâmetros para a aplicação do critério de incomodidade 

1 — O valor do LAeq do ruído ambiente determinado durante a ocorrência do ruído particular deve ser corrigido 

de acordo com as características tonais ou impulsivas do ruído particular, passando a designar-se por nível de 

avaliação, LAr, aplicando a seguinte fórmula: 

LAr = LAeq+K1+K2 

em que K1 é a correção tonal e K2 é a correção impulsiva. 

Estes valores são K1=3 dB(A) ou K2=3 dB(A) se for detetado que as componentes tonais ou impulsivas, 

respetivamente, são características específicas do ruído particular, ou são K1=0 dB(A) ou K2=0 dB(A) se estas 

componentes não forem identificadas. Caso se verifique a coexistência de componentes tonais e impulsivas a 

correção a adicionar é de K1+K2=6 dB(A). 

O método para detetar as características tonais do ruído dentro do intervalo de tempo de avaliação, consiste 

em verificar, no espetro de um terço de oitava (nas bandas centradas entre 50 e 10.000 Hz, inclusive e como 

adjacentes), se o nível sonoro de uma banda excede o das adjacentes em 5 dB(A) ou mais, caso em que o ruído 

deve ser considerado tonal. 

O método para detetar as características impulsivas do ruído dentro do intervalo de tempo de avaliação, 

consiste em determinar a diferença entre o nível sonoro contínuo equivalente, LAeq, medido em simultâneo com 

característica impulsiva e fast. Se esta diferença for superior a 6 dB(A), o ruído deve ser considerado impulsivo. 

2 — Aos valores limite da diferença entre o LAeq do ruído ambiente que inclui o ruído particular corrigido (LAr) e 

o LAeq do ruído residual, estabelecidos na alínea b) do n.º 1 do artigo 13.o, deve ser adicionado o valor D 

indicado na tabela seguinte. O valor D é determinado em função da relação percentual entre a duração 

acumulada de ocorrência do ruído particular e a duração total do período de referência. 

 

Valor da relação percentual (q) entre a Duração 

acumulada de ocorrência do ruído particular e a 

duração total do período de referência 

D, em dB(A) 

q « 12,5% 4 

12,5% ‹ q « 25% 3 

25% ‹ q « 50% 2 

50% ‹ q « 75% 1 

q › 75% 0 
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Critério de incomodidade: 

ANEXO I 

(a que se refere o artigo 13.˚) 

Parâmetros para a aplicação do critério de incomodidade 
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respetivamente, são características específicas do ruído particular, ou são K1=0 dB(A) ou K2=0 dB(A) se estas 

componentes não forem identificadas. Caso se verifique a coexistência de componentes tonais e impulsivas a 
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3 — Exceções à tabela anterior — para o período noturno não são aplicáveis os valores de D=4 e D=3, 

mantendo-se D=2 para valores percentuais inferiores ou iguais a 50 %. Excetua-se desta restrição a aplicação 

de D=3 para atividades com horário de funcionamento até às 24 horas. 

4 — Para efeitos da verificação dos valores fixados na alínea b) do n.º 1 e no n.º 5 do artigo 13.o, o intervalo de 

tempo a que se reporta o indicador LAeq corresponde ao período de um mês, devendo corresponder ao mês mais 

crítico do ano em termos de emissão sonora da(s) fonte(s) de ruído em avaliação no caso de se notar marcada 

sazonalidade anual. 

Atualmente a área em estudo está definida como Zona Mista o que implica o cumprimento dos seguintes 

limites máximos: 65 dBA para o parâmetro Lden e 55 dBA para o parâmetro Ln.  

Em face do exposto, as disposições regulamentares relativas ao ruído cujo cumprimento importa garantir na 

fase de exploração são as seguintes: 

 n.º 1, alínea a) do Art.º 11.º do Decreto-Lei n.º 9/2007: 

Lden ≤ 65 dB(A); 

Ln ≤ 55 dB(A). 

Para todos os pontos, na fase de exploração e apenas para ruído que não seja de tráfego:  

 n.º 1 alínea b) do Art.º 13.º do Decreto-Lei n.º 9/2007 
1
: 

LAr – LAeq(ruído residual) ≤ 5 dB(A) entre as 07h e as 20h; 

LAr – LAeq(ruído residual) ≤ 4 dB(A) entre as 20h e as 23h; 

LAr – LAeq(ruído residual) ≤ 3 dB(A) entre as 23h e as 07h. 

Caso alguma das condições referidas não se verifique, devido ao funcionamento da obra e dos estaleiros, 

deverá ser prevista a implementação de medidas que permitam alcançar o seu cumprimento. 

  

                                                      

 

1 “ O disposto na alínea b) do n.º 1 não se aplica, em qualquer dos períodos de referência, para um valor do indicador LAeq do ruído 

ambiente no exterior igual ou inferior a 45 dB(A) ou para um valor do indicador LAeq do ruído ambiente no interior dos locais de receção 

igual ou inferior a 27 dB(A), considerando o estabelecido nos n.os 1 e 4 do anexo I.” 
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No que diz respeito a “Atividades ruidosas temporárias”, onde se englobam os trabalhos de construção civil a 

executar na fase da obra, o RGR estabelece o seguinte: 

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 actividades ruidosas temporárias pode ser autorizado, em casos excepcionais e devidamente 

justificados, mediante emissão de licença especial de ruído pelo respectivo município, que fixa as condições de 

exercício da actividade relativas aos aspectos 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 actividade, indicando: 

a) Localização exacta ou percurso definido para o exercício da actividade; 

b) Datas de início e termo da actividade; 

c) Horário; 

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

e) As medidas de prevenção e de redução do ruído propostas, quando aplicável; 

f) Outras informações consideradas relevantes. 

3 - Se a licença especial de ruído for requerida prévia ou simultaneamente ao pedido de emissão do alvará de 

licença ou autorização das operações urbanísticas previstas nas alíneas a) e b) do artigo 2.º do presente 

decreto-lei, tal licença deve ser emitida na mesma data do alvará. 

4 - Se a licença especial de ruído requerida nos termos do número anterior não for emitida na mesma data do 

alvará, esta considera-se tacitamente deferida. 

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

respeito nos receptores sensíveis do valor limite do indicador L(índice Aeq) do ruído ambiente exterior de 60 

dB(A) no período do entardecer e de 55 dB(A) no período nocturno. 
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6 - Para efeitos da verificação dos valores referidos no número anterior, o indicador L(índice Aeq) reporta-se a 

um dia para o período de referência em causa. 

7 - Não carece de licença especial de ruído: 

a) O exercício de uma actividade ruidosa temporária promovida pelo município, ficando sujeita aos 

valores limites fixados no n.º 5; 

b) As actividades de conservação e manutenção ferroviária, salvo se as referidas operações forem 

executadas durante mais de 10 dias na proximidade do mesmo receptor. 

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 infra-estruturas de transporte, quando seja necessário manter em 

exploração a infra-estrutura 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 

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

dos transportes, no caso de obras em infra-estruturas de transporte cuja realização se revista de reconhecido 

interesse público. 

A DIA, adicionalmente, estabelece ainda na Medida II-10 que sejam cumpridos os seguintes limites para os 

parâmetros LAeq(noturno) , LAeq(entardecer) e LAeq(diurno)  durante a obra: 

 LAeq (noturno) deverá ser menor ou igual a 55 dB(A); 

 LAeq (entardecer) deverá ser menor ou igual a 60 dB(A); 

 LAeq (diurno)  deverá ser menor ou igual a 65 dB(A). 

 

3.2 VIBRAÇÕES 

No que diz respeito a Vibrações não existe atualmente Legislação que limite o nível de vibrações junto de 

recetores sensíveis. Como critérios majorantes têm sido usadas as notas técnicas do LNEC que estabelecem 

os níveis máximos a que podem estar sujeitas as habitações em função da resposta do ser humano a 

vibrações e da segurança estrutural das habitações. Assim, os critérios do LNEC a adotar para avaliar a 

influência das vibrações estão agrupados da seguinte forma: 

 Avaliação da reação do ser humano às vibrações definida como Critério de Incomodidade; 

 Avaliação dos possíveis danos causados no edificado devido a vibrações contínuas ou impulsivas, 

definidos como Critérios de Danos nas Edificações. 
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O Critério de Incomodidade elaborado pelo LNEC que é frequentemente usado neste tipo de avaliação e 

que consiste na majoração de valores de velocidade eficaz de acordo com grau de reação do ser humano e 

que está apresentado no quadro seguinte. 

Quadro 1 – Valores limites de conforto para o valor eficaz da velocidade de vibração, vrms; locais 

sensíveis, em casa ou no escritório 

vrms, (mm / s) Sensação 

vrms ≤ 0,11 Nenhuma 

0,11 < vrms ≤ 0,3 Percetível, suportável para curta duração 

0,3 < vrms ≤1,1 Evidente, afetando as condições de trabalho 

vrms > 1,1 Muito percetível, dificultando ou impedindo o trabalho 

Para o Critério de Danos nas Edificações os critérios usados consideram o fenómeno de vibrações 

continuadas e ainda o de vibrações impulsivas que tipicamente ocorrem em zonas de obra. Assim, para 

avaliação do impacte tendo como base vibrações continuadas o critério proposto pelo LNEC estabelece o 

seguinte critério com base na velocidade média eficaz: 

Quadro 2 – Danos – Valores da velocidade global efetiva vrms no local  

vrms  ( mm/s ) Efeitos  

vrms  < 3,5 praticamente nulos  

3,5 ≤  vrms  < 7 queda de cal em edifícios antigos  

7≤   vrms  < 21 fendilhação ligeira nos revestimentos  

21≤   vrms  < 42 fendilhação acentuada nos revestimentos e alvenarias  

42 ≤ vrms danos consideráveis, possível fendilhação da estrutura de betão armado  

Nota – Componente vertical, ou horizontal, se esta fôr mais significativa. 

Os danos devidos a vibrações impulsivas serão avaliados pelo critério do LNEC que estabelece os 

seguintes limites máximos para a velocidade máxima de vibração (pico) de acordo com a tipologia do 

edificado. 

Quadro 3 – Limites do Valor Máximo do Módulo da Velocidade de Vibração, |Vmax|; Base da 

Edificação (mm/s) 

Tipo de construção 

Tipos de solo 

Incoerentes soltos e 

coerentes moles 

Incoerentes compactos e 

coerentes duros e médios 
Coerentes rijos 

sensíveis 1,75  -  2,5 3,5  -  5 7  -  10 

correntes 3,5  -  5 7  -  10 14  -  20 

de betão armado 10, 5  -  15 21   -  30 42  -  60 

Nota – Os primeiros valores valem para um número diário de solicitações superior a três, os segundos para três ou menos.  
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vrms, (mm / s) Sensação 

vrms ≤ 0,11 Nenhuma 

0,11 < vrms ≤ 0,3 Percetível, suportável para curta duração 

0,3 < vrms ≤1,1 Evidente, afetando as condições de trabalho 

vrms > 1,1 Muito percetível, dificultando ou impedindo o trabalho 

Para o Critério de Danos nas Edificações os critérios usados consideram o fenómeno de vibrações 

continuadas e ainda o de vibrações impulsivas que tipicamente ocorrem em zonas de obra. Assim, para 

avaliação do impacte tendo como base vibrações continuadas o critério proposto pelo LNEC estabelece o 

seguinte critério com base na velocidade média eficaz: 

Quadro 2 – Danos – Valores da velocidade global efetiva vrms no local  

vrms  ( mm/s ) Efeitos  

vrms  < 3,5 praticamente nulos  

3,5 ≤  vrms  < 7 queda de cal em edifícios antigos  

7≤   vrms  < 21 fendilhação ligeira nos revestimentos  

21≤   vrms  < 42 fendilhação acentuada nos revestimentos e alvenarias  

42 ≤ vrms danos consideráveis, possível fendilhação da estrutura de betão armado  

Nota – Componente vertical, ou horizontal, se esta fôr mais significativa. 

Os danos devidos a vibrações impulsivas serão avaliados pelo critério do LNEC que estabelece os 

seguintes limites máximos para a velocidade máxima de vibração (pico) de acordo com a tipologia do 

edificado. 

Quadro 3 – Limites do Valor Máximo do Módulo da Velocidade de Vibração, |Vmax|; Base da 

Edificação (mm/s) 

Tipo de construção 

Tipos de solo 

Incoerentes soltos e 

coerentes moles 

Incoerentes compactos e 

coerentes duros e médios 
Coerentes rijos 

sensíveis 1,75  -  2,5 3,5  -  5 7  -  10 

correntes 3,5  -  5 7  -  10 14  -  20 

de betão armado 10, 5  -  15 21   -  30 42  -  60 

Nota – Os primeiros valores valem para um número diário de solicitações superior a três, os segundos para três ou menos.  
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Os valores medidos e estimados serão enquadrados de acordo com estes três critérios de avaliação, e para 

todos os recetores analisados. Esta análise será ainda complementada com as directrizes estabelecidas no 

documento produzido pelo LNEC especificamente para o Metropolitano de Lisboa. 

O critério estabelecido na NP 2074:2015 “Avaliação da influência de vibrações impulsivas em estruturas” que 

define os valores limite do vector velocidade máxima (pico) recomendados em função do tipo de edificação 

e frequência dominante. O Quadro 4 apresenta resumidamente referido critério. 

Quadro 4 – Limites do valor máximo do módulo da velocidade de vibração, |Vmax|; base da 

edificação- NP2074:2015  (mm/s) 

Tipo de estruturas 

Frequência dominante, f em HZ 

f<=10 HZ 10Hz<f<=40 HZ f>40 Hz 

Sensíveis 1.5 3.0 6.0 

Correntes 3.0 6.0 12.0 

Reforçadas 6.0 12.0 40.0 

Na fase de previsão de valores este critério é de difícil aplicabilidade uma vez que os estudos referidos no 

documento do LNEC relativos a operações de construção civil, apresentam apenas valores globais de 

vibração e não a sua decomposição em frequência.  

Durante a fase de monitorização será, no entanto, feita uma análise com base na frequência medida durante 

as operações de construção civil, que permitirá uma avaliação deste critério.  

A recolha de dados será sempre realizada com registo de valores medidos em intervalos de tempo definidos 

pelo utilizador e com análise em frequência o que permite uma análise posterior mais completa se se vier a 

mostrar necessário. 
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4. CARACTERIZAÇÃO DO RUÍDO DE OBRA E NÍVEIS DE VIBRAÇÃO GERADOS 

Nesta secção são apresentadas as previsões de ruído de obra e níveis de vibrações na vizinhança do projeto 

durante a fase de construção.  

A Figura 2 mostra esquematicamente as zonas onde existem recetores sensíveis e onde se prevê poderem 

existir potenciais impactes.  

 

Figura 2 – Localização de recetores, fontes de ruído e estaleiros 

Assim e de acordo com esta figura tem-se: 

a) Fontes de Ruído e Vibração: 

 Os dois viadutos indicados a castanho, sendo o mais extenso (norte – VL2) aquele que se aproxima 

mais de recetores e que deverá gerar maiores níveis de ruído tanto na fase de construção (como de 

exploração), estando prevista a construção de 14 pilares e uma zona de encontro com a trincheira/ 

túnel existente. Para o viaduto mais pequeno (sul – VL1) serão construídos apenas de 4 pilares e 

proceder-se-á à demolição de parte do existente. Verifica-se a proximidade a um edifício de 

escritórios (NOS) ao arranque deste viaduto; 

 Estaleiro social indicado a verde na figura, representa a zona de escritórios de apoio à obra e não 

deverá constituir uma fonte de ruído significativa. Existe proximidade a edifícios de habitação e duas 

escolas (Escola Alemã e Colégio Mira Rio); 

 Estaleiro industrial indicado a azul claro, que será usado como local de parqueamento de máquinas, 

depósito de materiais de obra e recolha de lixos, não é expectável uma emissão de ruído com 

significado. Existe proximidade com a Escola Alemã e com a Torre Vicentina (habitação); 

Edifício NOS 
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 A zona de expansão da estação de Metropolitano a nascente, indicada na figura a amarelo, neste 

local vão ocorrer obras de para prolongar a plataforma existente e reforço dos pilares existentes. 

Não se preveem níveis de ruído elevados. Existe proximidade com edifícios de habitação e serviços. 

b) Zonas de recetores sensíveis 

 Zona da Escola Alemã, indicada a laranja na figura, onde estão incluídos vários edifícios que 

albergam atividades letivas, uma biblioteca e um auditório como estruturas sensíveis; 

 Colégio Mira Rio, indicada na figura a violeta, onde estão incluídos vários edifícios que albergam 

atividades letivas; 

 Torre Vicentina, indicada na figura a azul escuro, edifício de habitação com 12 andares; 

 Prédios na Rua Professor Vítor Fontes, indicados na figura a vermelho, consistem em 7 prédios com 6 

andares cada; 

 Zona nascente da estação, indicado na figura a amarelo que inclui a norte, na Rua Fernando Curado 

Ribeiro um prédio com 12 andares, com escritórios, habitações e uma escola de línguas, e na zona 

sul na Rua Actor António Silva, uma banda de edifícios de 15 andares com escritórios e habitação. 

O Edifício NOS (recetor 6R) não se enquadra na definição de recetor sensível, no entanto encontra-se 

localizado na proximidade de uma zona de obra onde irão ocorrer demolições, construção de novos pilares 

(viaduto VL1) e fica, em fase de exploração, na proximidade deste viaduto, mas tal como já acontece 

atualmente, com o viaduto que passará a estacionamento. 

O ruído de obra é muito variável no tempo e no espaço sendo difícil prever com exatidão os valores gerados 

durantes as inúmeras operações que estão afetas às atividades de construção. A melhor forma de garantir de 

forma rigorosa a manutenção de valores de ruído e vibrações aceitáveis na vizinhança das obras, é efetuar 

campanhas de monitorização de ruído e vibração das obras. Essa monitorização está prevista para esta obra 

com intervalos bimensais para o ruído e trimestrais para as vibrações, conforme o Plano apresentado no 

Anexo 9 do volume Anexos do RECAPE.  

Para elaborar estimativas indicativas de ruído foi necessário recorrer a diversas simplificações baseadas na 

experiência da empresa construtora que irá efetuar a obra. De acordo com os dados fornecidos em termos 

de equipamento, programa de trabalhos, tempos de emergência de cada operação/equipamento foi possível 

estimar os cenários mais gravosos em termos de emissão de ruído, e apenas estes serão avaliados. As ações 

de obra que para esta análise foram descuradas, são essencialmente: 

 Tarefas necessárias à preparação de obras tais como delimitação e montagem dos estaleiros, desvio 

de circulação rodoviária; 

 Obras necessárias ao aumento da extensão da estação a nascente; 
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 Tarefas relacionadas com a montagem/desmonte de elementos cofragem e/ou 

montagem/desmonte de cimbres; 

 Tarefas associadas à instalação de todo material relativo às linhas férreas e equipamentos que a 

assistem. 

De acordo com a informação recolhida, a obra irá ter início no pilar central (P11) do viaduto VL2, localizado 

no separador da Av. Padre Cruz e seguidamente desenvolver-se-á para os lados nascente e poente até 

encontrar a trincheira/túnel existente, a poente e a estação do Campo Grande, a nascente, sendo isto válido, 

neste lado nascente, para ambos os viadutos que aqui serão construídos.  

Em termos simplificados as ações de obra relevantes em termos de geração de ruído são por ordem 

cronológica de execução, as seguintes: 

1. Cravação de estacas (de acordo com o construtor é claramente a operação mais ruidosa) 

2. Construção das fundações 

3. Construção dos pilares e dos capitéis 

4. Construção dos tabuleiros dos viadutos. 

Note-se, mais uma vez, que existem mais fontes de ruído e vibrações que não estão incluídas neste elencar 

de operações mas que deverão ter uma importância residual quando comparadas com estas. 

De acordo com os dados do construtor, as máquinas necessárias junto da zona de construção de cada pilar, 

a sua potência sonora e o seu tempo de funcionamento terão os valores apresentados no quadro seguinte. 

Quadro 5 – Equipamentos em Obra, Potência Sonora e Tempo de Emergência  

Fase da Obra Equipamento 

Potência sonora 

equipamento 

(dBA) 

Tempo de 

emergência 

diário 

(h) 

N.º de 

equipamentos 

Potência sonora 

global de todos os 

equipamentos, 

média para período 

diurno 

(dBA) 

Cravação de 

estacas 

Máq. furação lagartas 

BAUER BG 20 H 
112 4 1 

108.33 Grua lagartas hidr. 

LINK BELT LS 280 
107 4 1 

Compressor 98 8 1 

Construção 

das fundações 

Betoneira 102 4 1 

105.98 
Compressor 98 8 1 

Grua automóvel 30 t 

com balde 
107 8 1 
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de Emergência  

.º de 

equipamentos 

Potência sonora 

global de todos os 

equipamentos, 

média para período 

diurno 

(dBA) 

1 

108.33 
1 

1 

1 

105.98 
1 
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Fase da Obra Equipamento 

Potência sonora 

equipamento 

(dBA) 

Tempo de 

emergência 

diário 

(h) 

N.º de 

equipamentos 

Potência sonora 

global de todos os 

equipamentos, 

média para período 

diurno 

(dBA) 

Construção 

dos pilares e 

dos capitéis 

Betoneira 102 4 1 

105.98 
Compressor 98 8 1 

Grua automóvel 30 t 

com balde 
107 8 1 

Construção do 

tabuleiro 

Betoneira 102 8 1 

107.18 

Compressor 98 8 1 

Autobomba 107 8 1 

Grua automóvel 30 t 

com balde 
107 2 1 

Relativamente às estimativas de geração de ruído é necessário realçar que se optou por simular o cenário 

mais provável que tem as seguintes características: 

 Todos os equipamentos mais ruidosos funcionam durante o tempo de emergência estabelecido no 

quadro anterior, o que é seguramente não o que irá suceder em obra; 

 A potência dos equipamentos foi sempre escolhida como sendo a máxima garantida pelo fabricante, 

sendo que o expectável é que estes funcionem em regimes nominais durante a maioria do tempo; 

em caso de não ser claro se a potência é fornecida em dB ou dBA, optou-se por dBA visto ser mais 

gravoso. 

 Assumiu-se que a geração de ruído é sempre localizada junto dos pilares e de forma concentrada, 

ou seja, o somatório de todas as fontes num só ponto, maximizando assim os níveis de ruído na 

vizinhança desse ponto. Foi efetuada equivalência para uma fonte, a funcionar ininterruptamente 

durante as 13h do período diurno. 

 Dado haver muitos pontos onde se vai desenvolver a obra (fontes de ruído) optou-se por escolher os 

que se localizam mais próximos de recetores mais expostos e ainda um de referência a meio do 

viaduto VL2, e que se identificam da seguinte forma: 

o Zona de Encontro com a trincheira/túnel existente a poente (Enc.-VL2); 

o No lado poente da obra perto da Torre Vicentina, Viaduto VL2, Pilar 14 (P14-VL2); 

o Pilar P9-VL2 no viaduto VL2, o ponto mais próximo do Estádio José de Alvalade (P9-VL2); 

o No lado nascente da obra dos viadutos, o Pilar P1 na Zona do Viaduto VL1 junto à estação 

(VL1- P1) perto do edifício NOS. 
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 A cravação de estacas na será feita de acordo com o método que usa tubo moldador recuperável, no 

entanto na zona de encontro do VL2 a poente a cravação usará o método de trado contínuo que de 

acordo com a construtora implica uma geração de ruído e vibrações significativamente mais 

reduzida. Para as simulações considerou-se que seria sempre o método mais ruidoso. 

 As simulações foram efetuadas a 4 m, devendo ser esta uma altura a que os recetores estão muito 

solicitados em termos de ruído, pois têm melhor visibilidade para as fontes de ruído de obra e ainda 

de tráfego rodoviário associado. Por outro lado, assim permite-se a comparação com os valores 

medidos. 

 Todo o edificado foi considerado acusticamente refletor. 

Julga-se que com estes pressupostos se está a simular um cenário realista em termos de poluição sonora, e 

que poderá servir de indicativo para o impacte que a obra poderá ter. Estas simulações deverão ser 

reajustadas com base em valores de ruído recolhidos em obra, de forma a obter resultados mais detalhados 

e precisos e que poderão eventualmente servir para estimar os valores de ruído nas restantes zonas que 

ainda não entraram em fase de obra. 

Como se pode depreender da leitura do Quadro 5 a construção das fundações e de pilares e capitéis, são 

muito semelhantes em termos de potência sonora e como tal serão englobadas apenas numa fase da obra 

no que diz respeito à geração de ruído. 

Na figura seguinte apresenta-se a planta do projeto com a localização dos diferentes elementos 

constituintes.  
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Figura 3 – Planta de Projeto 
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4.1 RESULTADOS DAS PREVISÕES – RUÍDO 

Os cálculos foram realizados com recurso a uma ferramenta informática de predição e mapeamento de níveis 

sonoros exteriores, devidamente validada para o efeito, e que tem em consideração para o ruído industrial, 

entre outras, as variáveis relativas à localização e altura das fontes ruidosas, diretividade e potência sonora 

das mesmas. 

São ainda considerados os obstáculos à propagação sonora, os fenómenos de reflexão e difração sonora 

associados, o desenvolvimento orográfico e as características de reflexão sonora do terreno sobre o qual 

ocorre a propagação do ruído. 

Os parâmetros de cálculo gerais utilizados na simulação da propagação sonora relativa à fase de construção 

são apresentados no Quadro 6, tendo-se efetuado a calibração do modelo de cálculo de acordo com a 

normalização e recomendações aplicáveis, nomeadamente no que respeita a reflexões da energia sonora, 

grelhas de cálculo, etc. 

Quadro 6 – Parâmetros de Cálculo Utilizados na Simulação da Propagação do Ruído 

PROGRAMA DE CÁLCULO AUTOMÁTICO 

Cadna/A Datakustik 

ALGORÍTMO DE CÁLCULO 

Fontes industriais - Norma “ISO 9613: Acoustics – Attenuation of  sound during propagation outdoors, Part 2: 

General method of calculation”, indicada no Decreto-Lei n.º 146/2006, de 31 de Julho e recomendada pela 

Agência Portuguesa do Ambiente, Potência das fontes concentrada na banda dos 500Hz 

MODELAÇÃO OROGRÁFICA DO TERRENO E IMPLANTAÇÃO DE EDIFÍCIOS COM OCUPAÇÃO SENSÍVEL 

Baseada na altimetria digital dos projetos (pontos de altitude) e nos levantamentos de campo realizados 

CARACTERÍSTICAS DO TERRENO SOBRE O QUAL OCORRE A PROPAGAÇÃO SONORA 

Absorvente sonoro (Coef. de absorção sonora, αméd.  0,8) 

MALHA DE CÁLCULO 

Quadrícula de cálculo: 5m x 5m ; Altura relativa ao solo: 4,0m 

SITUAÇÃO DE ESTUDO  

Fase de obra 

FENÓMENOS DE REFLEXÃO ASSOCIADOS AOS OBSTÁCULOS À PROPAGAÇÃO SONORA 

N.º DE REFLEXÕES: 2 

 

Como resultados das simulações obteve-se a seguinte informação: 

 Previsões nos recetores onde foi efetuada a caracterização da situação de referência; 

 Mapas de ruído da área analisada para o período diurno (LAeq(diurno)) efetuados a 4 m de altura. 
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Os cenários estudados são, em termos de localização, os seguintes: 

 Ruído gerado na zona de encontro do VL2 (Enc.-VL2); 

 Ruído gerado junto ao Pilar 14 do VL2 (P14-VL2); 

 Ruído gerado junto ao Pilar 9 do VL2 (P9-VL2); 

 Ruído gerado na zona do Pilar 1 do VL1 (P1-VL1). 

Em termos temporais são simulados os seguintes cenários: 

 Fase de cravação de estacas; 

 Fase de construção de fundações, pilares e capitéis; 

 Fase de construção dos tabuleiros. 

São assim calculados no total 6 cenários diferentes. Na elaboração de mapas de ruído apenas se considerou 

o cenário mais crítico (fase de cravação de estacas), nas tabelas de resultados foram considerados todos os 

cenários. 

No Quadro 7 e na Figura 4 estão localizados os pontos onde foram efetuadas as medições de ruído, as linhas 

sombreadas dizem respeito às medições efetuadas na fase de Estudo Prévio (2020) as restantes relativas à 

fase de Projeto de Execução (2021), sendo efetuadas previsões nestes pontos para comparação. 

Quadro 7 – Locais de Medição de ruído 

Ponto 
Altura de 

medição (m) 

Coordenadas globais 
Descrição do ponto de monitorização 

Lat. Long. 

1R 4 38°45'35.65"N 9° 9'48.34"W Edifícios de habitação na R. Professor Vítor Fontes 

2R 4 38°45'34.28"N 9° 9'51.06"W Colégio Mira Rio 

3R 4 38°45'33.95"N 9° 9'45.00"W Torre Vicentina (nascente) 

4R 

Estudo prévio 
4 38°45'33.94"N 9° 9'46.45"W Torre Vicentina (poente) 

5R 6 38°45'31.04"N 9° 9'47.01"W Escola Alemã (Biblioteca) 

6R 4 38°45'35.04"N 9° 9'29.98"W Edifico NOS (poente) 

7R 4 38°45'39.37"N 9° 9'23.88"W Edifício R. Fernando Curado Ribeiro 

8R 4 38°45'36.90"N 9° 9'23.14"W Edifício R. Ator António Silva 

9R  

Estudo Prévio 
4 38°45'32.83"N 9° 9'47.65"W Escola Alemã (Parque de estacionamento) 
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Figura 4 – Localização de recetores de medição de ruído 

Os resultados obtidos, depois de efetuadas as previsões, estão apresentados no Quadro 8, Quadro 9 e 

Quadro 10. As linhas sombreadas dizem respeito às medições efetuadas na fase de Estudo Prévio (2020) as 

restantes relativas à fase de Projeto de Execução (2021). O Quadro 8 apresenta os valores de ruído particular 

previstos, ou seja, sem considerar o ruído já existente. O Quadro 9 apresenta o ruído ambiente previsto, 

resultado da soma logarítmica do ruído existente e do particular e o Quadro 10 apresenta os valores de 

impacte, ou seja, o ruído ambiente previsto menos os valores de ruído medidos. 

Nas figuras seguintes são apresentados os mapas de ruído correspondentes aos cenários mais crítico de 

cravação de estacas, considerados para o ruído particular, a 4 m de altura. 
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Nas figuras seguintes são apresentados os mapas de ruído correspondentes aos cenários mais crítico de 

cravação de estacas, considerados para o ruído particular, a 4 m de altura. 
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Quadro 8 – Valores de Ruído Medido e Ruído Particular Previsto 

Ponto 

Ld - Níveis de 

ruído 

medidos 

Cravação de estacas – Laeq (diurno) para 

cada zona de obra 

Construção de fundações, pilares e 

capitéis, LAeq (diurno) para cada zona 

de obra 

Construção do Tabuleiro, LAeq (diurno) 

para cada zona de obra Descrição do Ponto de 

Monitorização 
(Enc.- 

VL2) 

(P14-

VL2) 

(P9-

VL2) 

(P1-

VL1) 

(Enc.- 

VL2) 

(P14-

VL2) 

(P9-

VL2) 

(P1-

VL1) 

(Enc.- 

VL2) 

(P14-

VL2) 

(P9-

VL2) 

(P1- 

VL1) 

1R 55,7 30 25 39,4 31,8 27,6 22,6 37 29,4 28,8 23,8 38,2 30,6 
Edifícios de habitação na 

R. Professor Vítor Fontes 

2R 59,6 38,2 38,4 14,8 12,2 35,8 36 12,4 9,8 37 37,2 13,6 11 Colégio Mira Rio 

3R 64,9 66 63,2 41,3 33,6 63,6 60,8 38,9 31,2 64,8 62 40,1 32,4 
Torre Vicentina 

(nascente) 

4R  

Estudo 

Prévio 

62 61,1 53,3 19,2 12,6 58,7 50,9 16,8 10,2 59,9 52,1 18 11,4 Torre Vicentina (poente) 

5R 58,3 27 30,3 41,9 31,8 24,6 27,9 39,5 29,4 25,8 29,1 40,7 30,6 Escola Alemã (Biblioteca) 

6R 64,3 32,7 33,7 41,3 64,5 30,3 31,3 38,9 62,1 31,5 32,5 40,1 63,3 Edifico NOS (poente) 

7R 65,9 29,2 29,9 37 20,5 26,8 27,5 34,6   18,1 28 28,7 35,8 19,3 
Edifício R. Fernando 

Curado Ribeiro 

8R 65,4 13,8 12,9 30,3 20,2 11,4 10,5 27,9 17,8 12,6 11,7 29,1 19 
Edifício R. Ator António 

Silva 

9R  

Estudo 

Prévio 

56 37,4 38 36,8 28 35 35,6 34,4 25,6 36,2 36,8 35,6 26,8 
Escola Alemã (Parque de 

estacionamento) 
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Quadro 8 – Valores de Ruído Medido e Ruído Particular Previsto 

Ponto 

Ld - Níveis de 

ruído 

medidos 

Cravação de estacas – Laeq (diurno) para 

cada zona de obra 

Construção de fundações, pilares e 

capitéis, LAeq (diurno) para cada zona 

de obra 

Construção do Tabuleiro, LAeq (diurno) 

para cada zona de obra Descrição do Ponto de 

Monitorização 
(Enc.- 

VL2) 

(P14-

VL2) 

(P9-

VL2) 

(P1-

VL1) 

(Enc.- 

VL2) 

(P14-

VL2) 

(P9-

VL2) 

(P1-

VL1) 

(Enc.- 

VL2) 

(P14-

VL2) 

(P9-

VL2) 

(P1- 

VL1) 

1R 55,7 30 25 39,4 31,8 27,6 22,6 37 29,4 28,8 23,8 38,2 30,6 
Edifícios de habitação na 

R. Professor Vítor Fontes 

2R 59,6 38,2 38,4 14,8 12,2 35,8 36 12,4 9,8 37 37,2 13,6 11 Colégio Mira Rio 

3R 64,9 66 63,2 41,3 33,6 63,6 60,8 38,9 31,2 64,8 62 40,1 32,4 
Torre Vicentina 

(nascente) 

4R  

Estudo 

Prévio 

62 61,1 53,3 19,2 12,6 58,7 50,9 16,8 10,2 59,9 52,1 18 11,4 Torre Vicentina (poente) 

5R 58,3 27 30,3 41,9 31,8 24,6 27,9 39,5 29,4 25,8 29,1 40,7 30,6 Escola Alemã (Biblioteca) 

6R 64,3 32,7 33,7 41,3 64,5 30,3 31,3 38,9 62,1 31,5 32,5 40,1 63,3 Edifico NOS (poente) 

7R 65,9 29,2 29,9 37 20,5 26,8 27,5 34,6   18,1 28 28,7 35,8 19,3 
Edifício R. Fernando 

Curado Ribeiro 

8R 65,4 13,8 12,9 30,3 20,2 11,4 10,5 27,9 17,8 12,6 11,7 29,1 19 
Edifício R. Ator António 

Silva 

9R  

Estudo 

Prévio 

56 37,4 38 36,8 28 35 35,6 34,4 25,6 36,2 36,8 35,6 26,8 
Escola Alemã (Parque de 

estacionamento) 

  

 

Construção do Tabuleiro, LAeq (diurno) 

para cada zona de obra Descrição do Ponto de 

Monitorização 
(P9-

VL2) 

(P1- 

VL1) 

38,2 30,6 
Edifícios de habitação na 

R. Professor Vítor Fontes 

13,6 11 Colégio Mira Rio 

40,1 32,4 
Torre Vicentina 

(nascente) 

18 11,4 Torre Vicentina (poente) 

40,7 30,6 Escola Alemã (Biblioteca) 

40,1 63,3 Edifico NOS (poente) 

35,8 19,3 
Edifício R. Fernando 

Curado Ribeiro 

29,1 19 
Edifício R. Ator António 

Silva 

35,6 26,8 
Escola Alemã (Parque de 

estacionamento) 
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Quadro 9 – Valores de Ruído Medido e Ruído Ambiente Previsto 

Ponto 

Ld - Níveis de 

ruído 

medidos  

Cravação de estacas – Laeq (diurno) para 

cada zona de obra 

Construção de fundações, pilares e 

capitéis, LAeq (diurno) para cada zona 

de obra 

Construção do Tabuleiro, LAeq (diurno) 

para cada zona de obra Descrição do Ponto de 

Monitorização 
(Enc.- 

VL2) 

(P14-

VL2) 

(P9-

VL2) 

(P1-

VL1) 

(Enc.- 

VL2) 

(P14-

VL2) 

(P9-

VL2) 

(P1-

VL1) 

(Enc.- 

VL2) 

(P14-

VL2) 

(P9-

VL2) 

(P1- 

VL1) 

1R 55,7 55,7 55,7 55,8 55,7 55,7 55,7 55,8 55,7 55,7 55,7 55,8 55,7 
Edifícios de habitação na 

R. Professor Vítor Fontes 

2R 59,6 59,6 59,6 59,6 59,6 59,6 59,6 59,6 59,6 59,6 59,6 59,6 59,6 Colégio Mira Rio 

3R 64,9 68,5 67,1 64,9 64,9 67,3 66,3 64,9 64,9 67,9 66,7 64,9 64,9 Torre Vicentina (nascente) 

4R  

Estudo 

Prévio 

62 64,6 62,5 62 62 63,7 62,3 62 62 64,1 62,4 62 62 Torre Vicentina (poente) 

5R 58,3 58,3 58,3 58,4 58,3 58,3 58,3 58,4 58,3 58,3 58,3 58,4 58,3 Escola Alemã (Biblioteca) 

6R 64,3 64,3 64,3 64,3 67,4 64,3 64,3 64,3 66,3 64,3 64,3 64,3 66,8 Edifico NOS (poente) 

7R 65,9 65,9 65,9 65,9 65,9 65,9 65,9 65,9 65,9 65,9 65,9 65,9 65,9 
Edifício R. Fernando 

Curado Ribeiro 

8R 65,4 65,4 65,4 65,4 65,4 65,4 65,4 65,4 65,4 65,4 65,4 65,4 65,4 
Edifício R. Ator António 

Silva 

9R  

Estudo 

Prévio 

56 56,1 56,1 56,1 56 56 56 56 56 56 56,1 56 56 
Escola Alemã (Parque de 

estacionamento) 
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Quadro 9 – Valores de Ruído Medido e Ruído Ambiente Previsto 

Ponto 

Ld - Níveis de 

ruído 

medidos  

Cravação de estacas – Laeq (diurno) para 

cada zona de obra 

Construção de fundações, pilares e 

capitéis, LAeq (diurno) para cada zona 

de obra 

Construção do Tabuleiro, LAeq (diurno) 

para cada zona de obra Descrição do Ponto de 

Monitorização 
(Enc.- 

VL2) 

(P14-

VL2) 

(P9-

VL2) 

(P1-

VL1) 

(Enc.- 

VL2) 

(P14-

VL2) 

(P9-

VL2) 

(P1-

VL1) 

(Enc.- 

VL2) 

(P14-

VL2) 

(P9-

VL2) 

(P1- 

VL1) 

1R 55,7 55,7 55,7 55,8 55,7 55,7 55,7 55,8 55,7 55,7 55,7 55,8 55,7 
Edifícios de habitação na 

R. Professor Vítor Fontes 

2R 59,6 59,6 59,6 59,6 59,6 59,6 59,6 59,6 59,6 59,6 59,6 59,6 59,6 Colégio Mira Rio 

3R 64,9 68,5 67,1 64,9 64,9 67,3 66,3 64,9 64,9 67,9 66,7 64,9 64,9 Torre Vicentina (nascente) 

4R  

Estudo 

Prévio 

62 64,6 62,5 62 62 63,7 62,3 62 62 64,1 62,4 62 62 Torre Vicentina (poente) 

5R 58,3 58,3 58,3 58,4 58,3 58,3 58,3 58,4 58,3 58,3 58,3 58,4 58,3 Escola Alemã (Biblioteca) 

6R 64,3 64,3 64,3 64,3 67,4 64,3 64,3 64,3 66,3 64,3 64,3 64,3 66,8 Edifico NOS (poente) 

7R 65,9 65,9 65,9 65,9 65,9 65,9 65,9 65,9 65,9 65,9 65,9 65,9 65,9 
Edifício R. Fernando 

Curado Ribeiro 

8R 65,4 65,4 65,4 65,4 65,4 65,4 65,4 65,4 65,4 65,4 65,4 65,4 65,4 
Edifício R. Ator António 

Silva 

9R  

Estudo 

Prévio 

56 56,1 56,1 56,1 56 56 56 56 56 56 56,1 56 56 
Escola Alemã (Parque de 

estacionamento) 

 

  

 

Construção do Tabuleiro, LAeq (diurno) 

para cada zona de obra Descrição do Ponto de 

Monitorização 
(P9-

VL2) 

(P1- 

VL1) 

55,8 55,7 
Edifícios de habitação na 

R. Professor Vítor Fontes 

59,6 59,6 Colégio Mira Rio 

64,9 64,9 Torre Vicentina (nascente) 

62 62 Torre Vicentina (poente) 

58,4 58,3 Escola Alemã (Biblioteca) 

64,3 66,8 Edifico NOS (poente) 

65,9 65,9 
Edifício R. Fernando 

Curado Ribeiro 

65,4 65,4 
Edifício R. Ator António 

Silva 

56 56 
Escola Alemã (Parque de 

estacionamento) 
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Quadro 10 – Valores de Ruído Medidos e Valores de Impacte Previstos 

Ponto 

Ld - Níveis de 

ruído 

medidos 

Cravação de estacas, LAeq ambiente 

previsto (diurno)- LAeq medido (diurno) 

para cada zona de obra 

Construção de fundações, pilares e , 

LAeq ambiente previsto (diurno)- LAeq 

medido (diurno) para cada zona de 

obra 

Construção do Tabuleiro, LAeq 

ambiente previsto (diurno)- LAeq 

medido (diurno) para cada zona de 

obra 
Descrição do Ponto de 

Monitorização 

(Enc.- 

VL2) 

(P14-

VL2) 

(P9-

VL2) 

(P1-

VL1) 

(Enc.- 

VL2) 

(P14-

VL2) 

(P9-

VL2) 

(P1-

VL1) 

(Enc.- 

VL2) 

(P14-

VL2) 

(P9-

VL2) 

(P1-

VL1) 

1R 55,7 0 0 0,1 0 0 0 0,1 0 0 0 0,1 0 
Edifícios de habitação na 

R. Professor Vítor Fontes 

2R 59,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Colégio Mira Rio 

3R 64,9 3,6 2,2 0 0 2,4 1,4 0 0 3 1,8 0 0 Torre Vicentina (nascente) 

4R  

Estudo 

Prévio 

62 2,6 0,5 0 0 1,7 0,3 0 0 2,1 0,4 0 0 Torre Vicentina (poente) 

5R 58,3 0 0 0,1 0 0 0 0,1 0 0 0 0,1 0 Escola Alemã (Biblioteca) 

6R 64,3 0 0 0 3,1 0 0 0 2 0 0 0 2,5 Edifico NOS (poente) 

7R 65,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Edifício R. Fernando 

Curado Ribeiro 

8R 65,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Edifício R. Ator António 

Silva 

9R  

Estudo 

Prévio 

56 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 
Escola Alemã (Parque de 

estacionamento) 
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Quadro 10 – Valores de Ruído Medidos e Valores de Impacte Previstos 

Ponto 

Ld - Níveis de 

ruído 

medidos 

Cravação de estacas, LAeq ambiente 

previsto (diurno)- LAeq medido (diurno) 

para cada zona de obra 

Construção de fundações, pilares e , 

LAeq ambiente previsto (diurno)- LAeq 

medido (diurno) para cada zona de 

obra 

Construção do Tabuleiro, LAeq 

ambiente previsto (diurno)- LAeq 

medido (diurno) para cada zona de 

obra 
Descrição do Ponto de 

Monitorização 

(Enc.- 

VL2) 

(P14-

VL2) 

(P9-

VL2) 

(P1-

VL1) 

(Enc.- 

VL2) 

(P14-

VL2) 

(P9-

VL2) 

(P1-

VL1) 

(Enc.- 

VL2) 

(P14-

VL2) 

(P9-

VL2) 

(P1-

VL1) 

1R 55,7 0 0 0,1 0 0 0 0,1 0 0 0 0,1 0 
Edifícios de habitação na 

R. Professor Vítor Fontes 

2R 59,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Colégio Mira Rio 

3R 64,9 3,6 2,2 0 0 2,4 1,4 0 0 3 1,8 0 0 Torre Vicentina (nascente) 

4R  

Estudo 

Prévio 

62 2,6 0,5 0 0 1,7 0,3 0 0 2,1 0,4 0 0 Torre Vicentina (poente) 

5R 58,3 0 0 0,1 0 0 0 0,1 0 0 0 0,1 0 Escola Alemã (Biblioteca) 

6R 64,3 0 0 0 3,1 0 0 0 2 0 0 0 2,5 Edifico NOS (poente) 

7R 65,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Edifício R. Fernando 

Curado Ribeiro 

8R 65,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Edifício R. Ator António 

Silva 

9R  

Estudo 

Prévio 

56 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 
Escola Alemã (Parque de 

estacionamento) 

 

 

Construção do Tabuleiro, LAeq 

ambiente previsto (diurno)- LAeq 

para cada zona de 

 
Descrição do Ponto de 

Monitorização 

(P9-

VL2) 

(P1-

VL1) 

0,1 0 
Edifícios de habitação na 

R. Professor Vítor Fontes 

0 0 Colégio Mira Rio 

0 0 Torre Vicentina (nascente) 

0 0 Torre Vicentina (poente) 

0,1 0 Escola Alemã (Biblioteca) 

0 2,5 Edifico NOS (poente) 

0 0 
Edifício R. Fernando 

Curado Ribeiro 

0 0 
Edifício R. Ator António 

Silva 

0 0 
Escola Alemã (Parque de 

estacionamento) 
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A análise dos resultados e mapas apresentados permite concluir que: 

 A fase mais ruidosa será a cravação de estacas; 

 A fase menos ruidosa será a construção das fundações pilares e capitéis; 

 O ponto mais crítico em termos de localização de obra será a zona de encontro do viaduto VL2 com 

a trincheira/túnel existente (Enc.-VL2); 

 Os maiores valores de impacte verificar-se-ão na Torre Vicentina, nos pontos 3R e 4R, onde se prevê 

um aumento de 3,6 dBA e 2,6 dBA respetivamente, e no edifício da NOS no ponto 6R onde se prevê 

um aumento de 3,1 dBA, durante a cravação de estacas. Refira-se que a fase de obra de maior 

impacte, na zona de encontro do VL2 (Enc.-VL2) e durante a cravação de estacas, durará apenas 15 

dias e tal como foi referido será usado um processo de cravação de estacas menos ruidoso (método 

trado contínuo) do que nos restantes pilares, este facto deverá ser confirmado durante as 

campanhas de monitorização. 

 Os valores de impacte nos pontos medidos sugerem que nas vizinhanças da Torre Vicentina e do 

edifício NOS será sentido o impacte das obras. 

 A Torre Vicentina é o recetor mais exposto ao ruído de obra, em particular as fachadas viradas a sul e 

nascente; 

 Prevê-se que nos pontos 3R, 6R, 7R e 8R se verifiquem valores de ruído acima dos 65 dBA, valor 

máximo estabelecido na DIA, no entanto os pontos 7R e 8R já se encontram acima deste valor e o 

impacte das obras será nulo. 

 Além destes locais, não se prevê nenhum impacte significativo em nenhum outro dos locais 

analisados.  

 Não se prevê qualquer tipo de impacte significativo na Escola Alemã; 

 Não se prevê qualquer tipo de impacte significativo no Colégio Mira Rio ou nos prédios da Rua 

Professor Vítor Fontes, respetivamente a poente e a norte do estaleiro social. 

 Não se prevê qualquer tipo de impacte significativo nos prédios na R. Fernando Curado Ribeiro e 

Edifício R. Ator António Silva. 

É importante referir que os valores apresentados neste estudo devem ser verificados e eventualmente 

revistos com base nos valores de recolhidos nas campanhas de monitorização na fase de construção. Dado 

que as obras irão iniciar-se em torno pilar P11-VL2 e este é um local que não tem recetores próximos, será 

muito relevante efetuar medições de ruído e vibrações neste local no início da obra para que, se for 

necessário efetuar ajustes ao modelo de cálculo, estes sejam feitos antes da frente de obra se aproximar dos 

recetores mais sensíveis. 
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A análise dos resultados e mapas apresentados permite concluir que: 

 A fase mais ruidosa será a cravação de estacas; 

 A fase menos ruidosa será a construção das fundações pilares e capitéis; 

 O ponto mais crítico em termos de localização de obra será a zona de encontro do viaduto VL2 com 

a trincheira/túnel existente (Enc.-VL2); 

 Os maiores valores de impacte verificar-se-ão na Torre Vicentina, nos pontos 3R e 4R, onde se prevê 

um aumento de 3,6 dBA e 2,6 dBA respetivamente, e no edifício da NOS no ponto 6R onde se prevê 

um aumento de 3,1 dBA, durante a cravação de estacas. Refira-se que a fase de obra de maior 

impacte, na zona de encontro do VL2 (Enc.-VL2) e durante a cravação de estacas, durará apenas 15 

dias e tal como foi referido será usado um processo de cravação de estacas menos ruidoso (método 

trado contínuo) do que nos restantes pilares, este facto deverá ser confirmado durante as 

campanhas de monitorização. 

 Os valores de impacte nos pontos medidos sugerem que nas vizinhanças da Torre Vicentina e do 

edifício NOS será sentido o impacte das obras. 

 A Torre Vicentina é o recetor mais exposto ao ruído de obra, em particular as fachadas viradas a sul e 

nascente; 

 Prevê-se que nos pontos 3R, 6R, 7R e 8R se verifiquem valores de ruído acima dos 65 dBA, valor 

máximo estabelecido na DIA, no entanto os pontos 7R e 8R já se encontram acima deste valor e o 

impacte das obras será nulo. 

 Além destes locais, não se prevê nenhum impacte significativo em nenhum outro dos locais 

analisados.  

 Não se prevê qualquer tipo de impacte significativo na Escola Alemã; 

 Não se prevê qualquer tipo de impacte significativo no Colégio Mira Rio ou nos prédios da Rua 

Professor Vítor Fontes, respetivamente a poente e a norte do estaleiro social. 

 Não se prevê qualquer tipo de impacte significativo nos prédios na R. Fernando Curado Ribeiro e 

Edifício R. Ator António Silva. 

É importante referir que os valores apresentados neste estudo devem ser verificados e eventualmente 

revistos com base nos valores de recolhidos nas campanhas de monitorização na fase de construção. Dado 

que as obras irão iniciar-se em torno pilar P11-VL2 e este é um local que não tem recetores próximos, será 

muito relevante efetuar medições de ruído e vibrações neste local no início da obra para que, se for 

necessário efetuar ajustes ao modelo de cálculo, estes sejam feitos antes da frente de obra se aproximar dos 

recetores mais sensíveis. 
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4.2 RESULTADOS DAS PREVISÕES - VIBRAÇÕES 

A previsão de vibrações na fase de construção tem margens de erro elevadas, pois estas estão fortemente 

dependentes dos tipos de solo que se encontram e da interação entre máquinas e solo. É, no entanto, 

provável que os locais que previsivelmente terão maior exposição na fase de construção serão a vizinhança 

da Torre Vicentina (junto ao encontro poente do VL2 Enc.-VL2) e vizinhança do edifício NOS (no P1 do VL1, 

junto à estação). Os valores das monitorizações de vibração serão essenciais para avaliar se os níveis são 

aceitáveis ou se será preciso introduzir alguma alteração aos processos construtivos. 

No entanto e com base nos valores recolhidos durante as campanhas de monitorização é efetuada uma 

avaliação e previsão de impactes do campo de vibrações, considerando, para a fase de construção, a 

metodologia descrita no documento do LNEC especificamente desenvolvido para o Metro de Lisboa. 

Esta estimativa inicial, conservativa, indicará os valores que poderão ser verificados na base dos edifícios mais 

expostos à construção. De acordo com um dos documentos sugeridos pelo LNEC para o cálculo das 

vibrações com origem em trabalhos de construção civil (Transit Noise and Vibration Impact Assessment 

Manual, Federal Transit Administration, September 2018), foi feita a estimativa do nível máximo de velocidade 

de vibração (Vrms) e o valor de pico associado a cada uma das operações potencialmente mais geradoras de 

vibração. Este método não considera o amortecimento provocado pelo solo mas apenas a divergência 

geométrica das ondas vibráticas. Assim e apesar de ser muito usado obtém melhores resultados para 

distâncias mais curtas, inferiores a 60m-80m, sendo que para distâncias mais elevadas tem tendência para 

sobrestimar os valores de velocidade. Para o presente caso afigura-se como majorante dos níveis de 

vibração. 

Assim, e após consulta com a empresa construtora, foram identificadas as seguintes operações: 

 Cravação de estacas por perfuração, método de estacas com tubo moldador recuperável (bored 

pilling) que ocorrerá nas fundações de todos os pilares. 

 Cravação de estacas por método de trado contínuo, que ocorrerá no encontro do VL2 (Enc.-VL2). 

 Movimentação de veículos pesados afetos à obra tais como betoneiras, camiões de transporte de 

materiais, grua automóvel, que deverá ocorrer na vizinhança dos pilares. 

 Desmonte de estruturas com recurso a martelo pneumático individual, que servirá para demolição de 

estruturas na zona nascente da estação do Campo Grande (escadarias e outras), e pontualmente nos 

viadutos existentes, nas zonas de ligação aos novos viadutos nos módulos adjacentes à estação. A 

demolição nos viadutos será, no entanto, apenas para desacoplar as proteções laterais nos viadutos 

existentes (consolas, e de modo a permitir a repescagem de armaduras) que uma vez soltas serão 

retidas do local, não devendo por isso ser significativas. 
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De acordo com o referido documento orientador os valores indicativos de velocidade de pico e 

velocidade eficaz (rms) para estas operações está apresentado nos dois quadros seguintes em função 

distância ao equipamento/operação em questão. 

Quadro 11 – Valores de Velocidade de Pico, para Cada Equipamento/Operação em Função da Distância  

Distância ao 

equipamento 

de obra (m) 

Velocidade de pico (mm/s) gerada por cada equipamento em 

função da distância 

Cravação de estacas com 

broca (bored pilling) 

Movimentação de 

pesados carregados 

Martelo 

pneumático 

5 4,25 3,63 1,67 

10 1,50 1,28 0,59 

15 0,82 0,70 0,32 

20 0,53 0,45 0,21 

25 0,38 0,32 0,15 

30 0,29 0,25 0,11 

35 0,23 0,20 0,09 

40 0,19 0,16 0,07 

45 0,16 0,13 0,06 

50 0,13 0,11 0,05 

55 0,12 0,10 0,05 

60 0,10 0,09 0,04 

65 0,09 0,08 0,04 

70 0,08 0,07 0,03 

75 0,07 0,06 0,03 

80 0,07 0,06 0,03 

85 0,06 0,05 0,02 

90 0,06 0,05 0,02 

95 0,05 0,04 0,02 

100 0,05 0,04 0,02 

A vermelho estão indicados os valores que se encontram já dentro do intervalo estabelecido para os limites 

máximos, de acordo com o critério do LNEC (3,5-5 mm/s), para danos em estruturas devidos a vibrações 

impulsivas, para construções correntes, e o pior tipo de solos em termos de propagação (conforme  

Quadro 3).  

Da observação do quadro anterior conclui-se que a operação mais impactante é a cravação de estacas. Em 

termos de danos estruturais em construções correntes seria de esperar a ultrapassagem dos valores limite 

(5 mm/s) para distâncias inferiores a 5m em torno do equipamento em questão, mas que no entanto as 

existentes se situam sempre a maiores distâncias. 
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Quadro 12 – Valores de Velocidade Eficaz (rms), para Cada Equipamento/Operação em Função da 

Distância  

Distância ao 

equipamento 

de obra (m) 

Velocidade eficaz/rms (mm/s) gerada por cada equipamento em 

função da distância 

Cravação de estacas com 

broca (bored pilling) 

Movimentação de 

pesados carregados 

Martelo 

pneumático 

5 1,06 0,91 0,42 

10 0,38 0,32 0,15 

15 0,20 0,17 0,08 

20 0,13 0,11 0,05 

25 0,10 0,08 0,04 

30 0,07 0,06 0,03 

35 0,06 0,05 0,02 

40 0,05 0,04 0,02 

45 0,04 0,03 0,02 

50 0,03 0,03 0,01 

55 0,03 0,02 0,01 

60 0,03 0,02 0,01 

65 0,02 0,02 0,01 

70 0,02 0,02 0,01 

75 0,02 0,02 0,01 

80 0,02 0,01 0,01 

85 0,02 0,01 0,01 

90 0,01 0,01 0,01 

95 0,01 0,01 0,01 

100 0,01 0,01 0,00 

A laranja estão indicados os valores que excedem os limites de acordo com o critério de incomodidade do 

LNEC (conforme Quadro 1). Note-se que este critério é muito mais exigente que o critério do LNEC relativo a 

danos em edificações excitadas por vibrações continuadas (conforme Quadro 2).  

Da observação do quadro anterior conclui-se que todas as operações poderão ser percecionadas por 

recetores que se encontrem muito próximos da frente de obra mas, no entanto, mesmo que os recetores 

existissem a estas distâncias de 5 a 10  m, os níveis de vibração apesar de percetíveis não afetariam as 

condições de trabalho desses recetores. A operação de demolição com martelo pneumático não implica 

impactes significativos pois só se faz sentir para distâncias inferiores a 5m, como tal não será considerada na 

análise subsequente uma vez que todos os recetores se encontram a distâncias superiores relativamente às 

frentes de obra. 
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Com base na localização dos recetores onde se efetuaram medições e onde se irá efetuar a monitorização de 

vibrações e as frentes de obra mais próximas, estimaram-se valores indicativos dos níveis de vibração que se 

deverão registar nestes pontos durante a execução dos trabalhos mais críticos. Considerou-se que os locais 

de obra que potencialmente poderão causar maiores impactes são a zona de encontro do VL2 (Enc.-VL2) 

junto à Torre Vicentina, e a vizinhança do pilar P1 do viaduto VL1 perto do edifício da NOS. Foi ainda 

considerada a Escola Alemã, mas no muro de limite da escola em frente ao ginásio, estando naturalmente os 

recetores mais distantes. 

Quadro 13 – Distância entre as Frentes de Obra e os Recetores Mais Próximos 

Ponto de Monitorização 

Distância aproximada à frente 

de obra (m) 

Encontro-VL2 Pilar 1 - VL1 

1V-Escola Alemã 16 - 

2V-Torre Vicentina (nascente), nível do R/C 24 - 

3V-Torre Vicentina (poente), nível do R/C 31 - 

4V-Edifico NOS (poente) - 20 

Com base nestes dados as previsões de velocidade de vibração foram estimadas para os dois tipos de 

operação que terão previsivelmente maiores impactes. Nos dois quadros seguintes estão apresentados os 

valores de velocidade de vibração para as operações de cravação de estacas e movimentação de pesados. 

Note-se que não se espera que as duas operações decorram em simultâneo. 

Quadro 14 – Velocidade Máxima de Pico e Velocidade Eficaz/rms Previstas para os Pontos de 

Monitorização e Durante a Cravação de Estacas 

Ponto de Monitorização 
Vmax, pico 

(mm/s) 

Vmax,rms 

(mm/s) 

1V-Escola Alemã 0,74 0,19 

2V-Torre Vicentina (nascente), nível do R/C 0,4 0,1 

3V-Torre Vicentina (poente), nível do R/C 0,28 0,07 

4V-Edifico NOS (poente) 0,53 0,13 

Quadro 15 – Velocidade Máxima de Pico e Velocidade Eficaz/rms Previstas para os Pontos de 

Monitorização e Durante a Circulação de Pesados 

Ponto de Monitorização 
Vmax, pico 

(mm/s) 

Vmax,rms 

(mm/s) 

1V-Escola Alemã 0,63 0,16 

2V-Torre Vicentina (nascente), nível do R/C 0,35 0,09 

3V-Torre Vicentina (poente), nível do R/C 0,24 0,06 

4V-Edifico NOS (poente) 0,45 0,11 
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Os valores apresentados nos quadros anteriores referem-se ao nível de vibração estimado na base de cada 

edificação e mostram que todos os cumprem os critérios do LNEC para danos em estruturas devido a 

vibrações impulsivas e incomodidade junto de recetores.  

Note-se, mais uma vez, que estes são valores indicativos. A título de exemplo refira-se que para a operação 

de cravação de estacas, a norma inglesa BS 5228-2:2009, reporta valores medidos em campo 

significativamente díspares de acordo com o equipamento usado, diâmetro do furo e tipo de solo. Esta 

disparidade remete para, e confirma, a necessidade de avaliação dos valores recolhidos durante as 

campanhas de monitorização. 

Os níveis de vibração deverão ser diferentes em todos os pisos e compartimentos dos edifícios mais 

expostos analisados (Torre Vicentina, Ginásio da Escola Alemã e Edifício NOS), podendo haver fenómenos de 

amplificação de vibração que tipicamente ocorrem nas frequências de ressonância do edifício. De acordo 

com as medições de Vibração efetuadas no estudo prévio a ampliação de vibrações poderá ocorrer nos 50Hz 

para vibração lateral de paredes e entre os 8Hz-10Hz, e os 31,5 HZ e os 40 HZ para vibração vertical. 

Documentos, listados pelo documento do LNEC para o Metro de Lisboa, sugerem igualmente esta 

possibilidade, no entanto na grande maioria das bandas de 1/3 de oitava, verificou-se uma redução dos 

níveis de vibração sempre que a distância ao solo aumenta. No caso de se verificar alguma reclamação em 

pisos superiores deverão ser efetuadas medições de avaliação.  

Assim, e dada a complexidade do comportamento de um edifício desta dimensão quando sujeito a um 

campo vibrático, optou-se por programar as campanhas de monitorização escolhendo os pontos habitados 

mais próximos das zonas de obra (Rés/Chão) e, portanto, mais expostos. Por outro lado os pontos escolhidos 

estão todos localizados no exterior dos edifícios mas contíguos a este o que permite uma monitorização sem 

qualquer incómodo para os residentes dos edifícios. Este fator é particularmente relevante uma vez que em 

obra nem sempre é possível definir com rigor a data e hora de início de um determinado processo 

construtivo. 

Não se preveem impactes significativos resultantes da vibração com origem nas operações de construção. É, 

no entanto, indispensável que a monitorização de vibrações seja efetuada e os respetivos dados analisados 

por forma a decidir se é feito um ajuste ao modelo de previsão ou não.  
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5. AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

Tal como referido anteriormente em termos de ruído não se preveem impactes com grande significado no 

decurso da obra, sendo que um aumento máximo de 3,6 dBA no ruído ambiente, apesar de vir a ser sentido 

pelos recetores mais expostos, é um impacte moderado.  

No caso das vibrações não se prevê que estas possam vir a ser relevantes em nenhum dos pontos analisados.  

As campanhas de monitorização serão essenciais para não só garantir que os valores previstos estão 

corretos, como para possibilitar a avaliação dos níveis de emissão de ruído e de geração vibração, que 

permitam depois estimar valores noutros locais de obra com maior proximidade a recetores. 
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6. MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 

Não se preveem quaisquer medidas de minimização na fase inicial de obra, tanto para o ruído como para as 

vibrações. 

Em termos de processo de obra é, no entanto, essencial que: 

 Se cumpram os horários estabelecidos garantindo que as obras só decorram durante o período 

diurno (7h-20h) e que o façam apenas durante aproximadamente 11h/dia, sendo este valor relativo 

ao período de funcionamento dos equipamentos.  

 Se verifique todo o equipamento, de forma a garantir que este não emite mais ruído/vibração do 

que o programado. 

 Caso haja alguma reclamação, o construtor deverá ser notificado e esta será avaliada com recurso a 

medições e tomada de medidas no sentido de reduzir o ruído/vibração nesse recetor. 

 Caso haja necessidade poderá proceder-se à revisão do tempo de funcionamento de cada 

equipamento, ou à sua substituição por outro mais silencioso por forma a reduzir a sua geração de 

ruído. 

 Caso as vibrações geradas sejam percecionadas como incomodativas ou, apesar de muito 

improvável, apresentarem valores que apontem para a possibilidade de danos nas estruturas dos 

edifícios, o construtor deverá ser imediatamente notificado e o processo de obra modificado no 

sentido de reduzir os valores de vibração. As modificações poderão passar pela escolha de 

equipamento diferente, redução da velocidade de cada equipamento/processo ou qualquer outra 

alteração que reduza o nível de impacte sobre o solo. Note-se, a empresa construtora demonstrou 

particular cuidado com a zona de obra junto à Torre Vicentina/Encontro VL2) sendo adquirido em 

termos de programa de obra as seguintes medidas que reduzem o risco de vibrações: 

o Uso do método de trado contínuo, que é menos gerador de vibrações e ruído; 

o Relocalização do estaleiro de máquinas para a nascente; 

o O uso de martelos pneumáticos individuais (pequena dimensão) para qualquer trabalho de 

demolição; 

o Subida da cota de escavação da fundação para os maciços, o que diminui o volume de 

escavação e mantém a geração de vibrações a uma cota mais próxima da superfície. 

Caso necessário, de acordo com os valores recolhidos durante a monitorização, medidas de minimização 

entre a fonte e o recetor, tais como a colocação de painéis ou coberturas, deverão ser equacionadas. 
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Como último recurso, caso nenhuma das medidas acima se mostre eficaz, promover-se-á a redução no 

recetor com base no reforço de fachada ou qualquer outra medida que se mostre eficaz. 

Uma vez mais se refere que se as campanhas de monitorização mostrarem que os valores medidos estão 

acima dos previstos e além do desejável, deverão ser estudadas e implementadas medidas corretivas. 
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1 ENQUADRAMENTO E OBJETIVO 

O prolongamento das linhas amarela e verde do Metropolitano de Lisboa será feito por uma linha em Y 

com construção de um novo viaduto, ao lado e a norte do viaduto atual. Este novo viaduto vai sair da 

estação do Campo Grande e encontrar o viaduto existente entre o edifício denominado Torre Vicentina e 

o Colégio Alemão.  

A proximidade a que o novo viaduto vai ficar da Torre Vicentina e as manifestações de incomodidade, por 

parte dos moradores do edifício, relativamente à circulação de comboios no viaduto atual, determinam 

um estudo específico na componente ruído e vibrações, por forma a determinar o impacte da cada uma 

das componentes e definir as medidas de minimização que reduzam a propagação para o edifício em 

questão.  

Sobre a componente vibrações é de referir a importância da sua análise dado que não só podem ser 

sentidas como também ouvidas, sob a forma de ruído estrutural conduzido por via sólida até aos 

elementos construtivos do edifício.  

A Nota Técnica agora elaborada dá conta da caraterização da situação atual, considerada como Situação 

de Referência, das duas componentes, prospetivando a situação futura com o novo viaduto em 

exploração e definindo as medidas de minimização necessárias á redução dos possíveis impactes.  

A caracterização da Situação de Referência, tanto para o ruído como para as vibrações, foi efetuada com 

medições “in situ”, no interior e no exterior da Torre Vicentina. No Colégio Alemão as medições foram 

realizadas apenas no exterior e para caraterização o ambiente sonoro, dado que para a distância a que se 

encontra da linha, não é previsível qualquer impacte em termos de vibrações. 

O cálculo previsional dos níveis de ruído foi realizado com recurso a software adequado, tendo-se 

procedido à validação do modelo 3D elaborado para o sítio, mediante comparação dos resultados obtidos 

para o viaduto atual, com os das medições in situ. 

Também na estimativa dos níveis de vibração se recorreu à utilização de estímulos de vibração no terreno, 

produzidos por uma máquina de ataque pontual, por forma a determinar a função de transferência entre 

o viaduto e o edifício. O recurso a esta metodologia resultou da necessidade de melhorar a relação sinal 

– ruído associada à passagem de comboios no viaduto atual, mais afastado da Torre Vicentina do que o 

futuro viaduto. 

Consta da presente Nota Técnica a análise efetuada e resultados obtidos, assim como as soluções 

consideradas pertinentes para redução de eventuais propagações de ruído e/ou vibrações. 
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2 DESCRIÇÃO DA SITUAÇÃO 

O Novo Viaduto do Campo Grande localiza-se em zona urbana consolidada, cujo ambiente sonoro resulta, 

para além do ruído ferroviário proveniente do atual viaduto da linha verde, da circulação do tráfego nas 

inúmeras vias rodoviárias existentes na zona, destacando-se a Av. Padre Cruz e a 2.ª Circular.  

Apresenta-se, na Figura 1, o traçado do viaduto atual do Metro e do viaduto a construir. Como locais 

particularmente sensíveis, expostos a potenciais impactes resultantes da exploração da nova linha, 

consideram-se a Torre Vicentina, com 12 pisos e a norte dos viadutos, e o Colégio Alemão, com 2/3 pisos 

e a sul dos viadutos, conforme Figura 2. 

 

Figura 1 – Planta do local em estudo com o traçado do novo viaduto 
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Figura 2 – Imagem da Torre Vicentina e Colégio Alemão  
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3 COMPONENTE RUÍDO 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA (SITUAÇÃO ATUAL) 

3.1.1 Medições realizadas 

As medições para caracterização da Situação Atual, na componente ruído, tiveram lugar nos dias 22, 23 e 

24, de julho de 2020, junto à Torre Vicentina e junto ao Colégio Alemão, indicados na Figura 3, e 

considerados como recetores potencialmente expostos a impacte devido à exploração do novo viaduto. 

Foram medidos os níveis de ruído, LAeq, e determinados os indicadores diurno-entardecer-noturno, Lden, e 

noturno, Ln, parâmetros definidos no Regulamento Geral do Ruído, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 9/2007, 

de 17 de janeiro. 

 

Figura 3 – Localização dos pontos de medição para caracterização da Situação Atual  

 

3.1.2 Resultados obtidos 

As medições foram realizadas pelo Noiselab, Laboratório de Engenheiros Acústicos Associados, Lda, 

laboratório devidamente acreditado pelo IPAC, conforme evidenciado em documento constante do 

Anexo I.  

Os equipamentos, condições de medição e resultados obtidos, encontram-se descritos no Relatório OF 

048_30 RAMB RLt01Vrs01, do Anexo I.   
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Apresentam-se, no Quadro 1, os resultados obtidos para os períodos de referência diurno, Ld, entardecer, 

Le, e noturno, Ln, assim como os valores para os indicadores diurno-entardecer-noturno, Lden, e noturno, 

Ln. 

Quadro 1 - Caracterização da Situação de Referência (situação atual) 

Recetor 

Níveis de ruído 

LAeq [dB(A)] 

Ld Le Ln Lden 

Torre Vicentina 62 59 56 64 

Escola Alemã 56 53 52 59 

 

Dos valores obtidos verifica-se que o ambiente sonoro junto aos dois edifícios se carateriza por: 

Torre Vicentina 

Lden = 64 dB(A) 

Ln = 56 dB(A) 

Colégio Alemão 

Lden = 59 dB(A) 

Ln = 52 dB(A) 

 

3.2 PREVISÃO DOS NÍVEIS DE RUÍDO 

3.2.1 Modelo de CÁLCULO 

O software utilizado, denominado por CadnaA, com versão 4.1, permite calcular os valores dos níveis 

sonoros do ruído emitido por vias de tráfego ferroviário. O cálculo foi efetuado de acordo com o método 

alemão Schall 03 e os resultados são apresentados em forma de tabela ou de mapa de ruído. Para o cálculo 

ser efetuado é necessária uma base de dados geométricos, que inclua as posições tridimensionais 

relativas, das diferentes fontes sonoras, edifícios, obstáculos e terreno, a qual pode ser introduzida 

manualmente ou mediante recurso a ficheiros em formato digital, tipo “dxf”. 

3.2.2 Dados de entrada 

O esquema da futura circulação das linhas amarela e verde é ilustrado na seguinte imagem esquemática: 
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No Quadro 2, apresenta-se o número de passagens de comboios, na situação atual, para cada um dos três 

períodos de referência, diurno [07 h – 20 h], entardecer [20 h – 23 h] e noturno [23 h – 07 h]: 

Quadro 2 - Número de passagens de comboios para os três períodos de referência (situação atual) 

Linhas 
N.º de comboios 

Diurno Entardecer Noturno 

Amarela 226 32 22 

Verde 314 31 20 

NOTAS:  

 A circulação será retirada do viaduto atual (atual linha verde, representada a traço contínuo na imagem 

acima), que passará a servir apenas para estacionamento de composições. Os dados de tráfego neste 

viaduto foram utilizados apenas para aferição do modelo de cálculo da situação atual.  

 Os dados de tráfego considerados para o novo viaduto (futura linha amarela, representada a tracejado 

na imagem acima) são os registados na atual linha amarela. Embora o tráfego previsto seja 

ligeiramente inferior ao atual, optou-se por manter os valores atuais (posicionamento pela lado da 

segurança). 

 O novo viaduto da futura linha verde (representado a tracejado na imagem acima),  não se insere no 

âmbito do presente Estudo.    

Foram considerados o tipo de comboio (urban-subway), a circulação em viaduto, um aparelho de via, a 

curvatura e a velocidade de circulação (60 km/h). 

Para o cálculo da situação futura (novo viaduto), considerou-se uma redução de 33 dB(A) no nível de 

emissão sonora, Le,m, da via. Os pressupostos desta redução foram:  
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i) a redução sonora, R, da cobertura projetada 

ii) o perímetro absorvente sonoro das suas secções transversais (revestimento das guardas e ilhargas), 

por forma a a controlar a reverberação, preservando assim as condições iniciais de campo livre.  

NOTA: Atendendo à dimensão da secção transversal da cobertura, próxima do gabarit das composições, 

optou-se por manter o modelo de fonte linear. 

3.2.3 Resultados 

Tendo em conta que é o indicador Lden que representa a situação mais desfavorável, apresentam-se, nas 

figuras de 4 a 6 os, valores estimados para este indicador, em forma de mapas de ruído horizontais e 

verticais, para as seguintes situações: 

- Situação Atual [viaduto atual]; 

- Situação Futura [novo viaduto, sem medidas de minimização]; 

- Situação Futura [novo viaduto, com medidas de minimização]; 

Nos quadros de 3 a 5 indicam-se os níveis de ruído ao longo da fachada do edifício e também no ponto 

P1, indicado na Figura 3, considerado como ponto aferidor do modelo. 

  

 

Figura 4 – Mapas de ruído horizontal e vertical representando a situação atual (com o viaduto atual 
em exploração) 
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Quadro 3 - Níveis de ruído previstos para os diferentes pisos situação atual (com o viaduto atual em 
exploração) 

Piso Altura acima 
do solo [m] 

LAeq [dB(A)] 

Ld Le Ln Lden 

1 8.00 56.4 52.7 46.6 56.7 

2 12.00 59.0 55.3 49.2 59.3 

3 15.00 60.8 57.1 51.0 61.1 

4 18.00 61.7 58.0 51.9 62.0 

5 21.00 61.9 58.2 52.1 62.2 

6 24.00 63.8 60.1 54.0 64.1 

7 27.00 65.2 61.5 55.4 65.5 

8 30.00 65.1 61.4 55.3 65.4 

9 33.00 64.9 61.2 55.1 65.2 

10 36.00 64.8 61.1 55.0 65.1 

11 39.00 64.6 60.9 54.8 64.8 

12 42.00 64.4 60.7 54.6 64.6 

P1 (1) 13 63.7 60.0 53.9 64.0 

(1) P1 – ponto onde foram realizadas as medições (6 m da fachada; 13 m de altura ao solo.  

Nota: As diferenças entre os valores medidos e os calculados resultam inferiores a 2 dB(A), portanto 
dentro  do intervalo de incerteza das medições, confirmando-se assim a adequação do modelo adotado. 
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Figura 5 – Mapas de ruído horizontal e vertical representando a situação com o novo viaduto em 
exploração (sem medidas de minimização) 

 

Quadro 4 - Níveis de ruído previstos para os diferentes pisos com o novo viaduto em exploração (sem 
medidas de minimização) 

Piso Altura acima 
do solo [m] 

LAeq [dB(A)] 

Ld Le Ln Lden 

1 8.00 61.5 59.4 53.5 62.7 

2 12.00 65.0 62.9 56.9 66.1 

3 15.00 65.8 63.7 57.8 67.0 

4 18.00 68.7 66.6 60.7 69.9 

5 21.00 68.2 66.1 60.2 69.4 

6 24.00 67.8 65.7 59.8 69.0 
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Piso Altura acima 
do solo [m] 

LAeq [dB(A)] 

Ld Le Ln Lden 

7 27.00 67.5 65.3 59.4 68.6 

8 30.00 67.0 64.9 59.0 68.2 

9 33.00 66.7 64.5 58.6 67.8 

10 36.00 66.3 64.1 58.2 67.4 

11 39.00 65.9 63.7 57.8 67.0 

12 42.00 65.6 63.4 57.5 66.7 

P1(1) 13 70.7 68.6 62.7 71.9 

(1) P1 – ponto onde foram realizadas as medições (6 m da fachada; 13 m de altura ao solo 

 

 

Figura 6 – Mapas de ruído horizontal e vertical representando a situação com o novo viaduto em 
exploração (com medidas de minimização) 
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Nota: Nesta Fig. 6, a alteração do perfil vertical de exposição ao ruído traduz o fato de os recetores 

inferiores apresentarem um ângulo de exposição que abrange sobretudo o troço da ferrovia com 

cobertura atenuadora sonora, enquanto os recetores mais elevados terão um angulo de exposição mais 

aberto, abrangendo o troço sem cobertura. 

Quadro 5 - Níveis de ruído previstos para os diferentes pisos com o novo viaduto em exploração (com 
medidas de minimização) 

Piso Altura acima 
do solo [m] 

LAeq [dB(A)] 

Ld Le Ln Lden 

1 8.00 46.3 44.2 38.3 47.5 

2 12.00 47.7 45.6 39.7 48.9 

3 15.00 48.5 46.4 40.5 49.7 

4 18.00 49.2 47.1 41.2 50.4 

5 21.00 49.7 47.6 41.7 50.9 

6 24.00 50.0 47.9 42.0 51.2 

7 27.00 50.4 48.3 42.4 51.6 

8 30.00 51.1 49.0 43.1 52.3 

9 33.00 52.7 50.6 44.7 53.9 

10 36.00 53.0 50.9 45.0 54.2 

11 39.00 53.5 51.4 45.5 54.7 

12 42.00 53.8 51.7 45.8 55.0 

P1(1) 13 47.8 45.7 39.8 49.0 

(1)  P1 – ponto onde foram realizadas as medições (6 m da fachada; 13 m de altura ao solo)  

 

3.2.4 Análise dos resultados obtidos 

Apresentam-se, no Quadro 6, um resumo dos níveis de ruído previstos para os diferentes pisos e para 

cada uma das situações objeto de análise.  

Quadro 6 - Níveis de ruído previstos para os diferentes pisos e para as diferentes situações, 
considerando o indicador Lden  

Pisos 
Situação atual 
[com viaduto 

atual] 

Situação Futura [com o novo viaduto em 
exploração] 

Sem medidas Com medidas 

1 57 63 48 

2 59 66 49 

3 61 67 50 



 

 
 

VDCG TXD PE CAC LT3 000 NT 9000 B  pág. 19/44 

Pisos 
Situação atual 
[com viaduto 

atual] 

Situação Futura [com o novo viaduto em 
exploração] 

Sem medidas Com medidas 

4 62 70 50 

5 62 69 51 

6 64 69 51 

7 66 69 52 

8 65 68 52 

9 65 68 54 

10 65 67 54 

11 65 67 55 

12 65 67 55 

P1(1) 64 72 49 

(1)  P1 – ponto onde foram realizadas as medições (6 m da fachada; 13 m de altura ao solo 

Da análise do Quadro 6 conclui-se o seguinte: 

 Comparando a Situação Atual (viaduto atual), com a Situação Futura (viaduto novo), sem medidas de 

minimização, verifica-se que o novo viaduto acresce a exposição ao ruído da fachada do edifício, entre 

2 dB(A) a 8 dB(A), consoante os pisos; 

 Comparando a Situação Atual (viaduto atual), com a Situação Futura, com medidas de minimização, 

verifica-se que o novo viaduto não acresce a exposição ao ruído da fachada do edifício. Pelo contrário, 

a exposição ao ruído da fachada decresce entre 9 a 15 dB(A), consoante os pisos. 

Face ao exposto considera-se de toda a pertinência a adoção de medidas de minimização no novo viaduto 

no sentido de evitar um acréscimo dos níveis de ruído na fachada do edifício. 

3.3 VERIFICAÇÃO DO MODELO DE CÁLCULO 

No sentido de verificar o modelo de cálculo – não apenas no ponto P1 onde foi efetuado o ensaio, mas 

também em piso mais elevado – foram realizadas medições, a 2 m da fachada do 7º andar C, durante a 

passagem do comboio no viaduto atual. Apresentam-se, no Quadro 9, os resultados obtidos. 

  



 

 
 

VDCG TXD PE CAC LT3 000 NT 9000 B  pág. 20/44 

Quadro 7 - Resultados das medições dos níveis sonoros do ruído a 2 m da fachada do 7.º C da Torre 
Vicentina  

Situação Duração 

[seg] 

LAeq 

[dB(A)] 

LAeq [dB(A)] 

 (Particular) 

Passagem 1 18 76,1  

73,7(1) Passagem 2 21 72,8 

Entre passagens [Ruído Residual] 28 67,5 

(1) Valor médio resultante das duas passagens do comboio corrigido do ruído residual 

Considerando para o período diurno [7 h – 20 h] e o número de passagens [314], o valor do nível sonoro 

contínuo equivalente para esse período é de 67,9 dB(A. 

Analisado o mapa vertical verifica-se que, ao nível do 7º andar, a exposição ao ruído se  encontra na 

transição da cor vermelha para o carmim (Ld = 65,2 dB(A) no quadro de resultados). Sendo estes valores 

relativos a ruído incidente (sem reflexões da fachada do edifício em causa), haverá que adicionar o fator 

de correção (+ 3 dB), obtendo-se assim, valor em torno de 68,2 dB(A), e verificando-se portanto a 

adequação do modelo adotado.  

3.4 MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO DE RUÍDO 

Tendo em conta os valores obtidos considera-se pertinente a instalação de uma cobertura a partir do pk 

0 + 285, próximo da av. Padre Cruz, até à entrada da linha no solo, junto à rua Francisco Lucas Pires. 

Para a parte translúcida desta cobertura, propõe-se a aplicação do policarbonato “PLAZCRYL EXTRUDED 

PMMA 20 mm”, produto que possui certificado de ensaio laboratorial (Instituto Giordano), no qual o 

provete foi ensaiado com o perfil vertical de junção de dois painéis, para incluir a influência das ligações 

perfil/painel e simular a situação real. 

O resultado obtido no ensaio para o índice de isolamento a sons aéreos foi: Rw (C; Ctr) = 35 (-1; -2), valor 

este considerado nas simulações do novo viaduto com a cobertura instalada (33 dB(A) p/ tráfego 

ferroviário). 

Para a parte opaca e absorvente sonora da cobertura, propõe-se solução semelhante, no essencial, à 

indicada nos desenhos de secção transversal elaborados pela Ferconsult e integrantes do programa de 

concurso da empreitada. 

Os dois desenhos em anexo explicitam a constituição das guardas e ilhargas desta parte da cobertura. 
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3.5  CONCLUSÃO 

A. A caraterização do ambiente sonoro na situação atual, efetuada nos dois pontos mais expostos às 

emissões do ruído ferroviário proveniente do viaduto existente, permitiu evidenciar as seguintes 

ocorrências: 

i. Os níveis sonoros do ruído ambiente, nos dois pontos do ensaio de longa duração de um ano 

(ponto P1 em frente à Torre Vicentina e ponto P2 em frente à Escola Alemã) apresentam valores 

inferiores aos limites regulamentares.  

Estes valores correspondem ao conjunto das emissões de ruído ferroviário e de ruído rodoviário 

a que ambos os locais estão expostos.  

ii. A exposição ao ruído particular ferroviário da fachada mais exposta (fachada sul da Torre 

Vicentina) apresenta variação apreciável em altura, com valores máximos junto ao 7º piso.  

Neste piso, as medições de curta duração efetuadas à passagem de combóios, assim como a 

modelação efetuada, apresentam valores em torno de 74 dB(A), os quais, convertidos em níveis 

sonoros contínuos equivalentes do período de referência diurno, Ld, situam-se em torno de 68 

dB(A). 

B. A modelação efetuada para a circulação no novo viaduto (situação futura) permite prospetivar o 

seguinte: 

i. Na ausência de medidas de atenuação sonora, a exposição da fachada sul da Torre Vicentina 

registará acréscimo significativo. Ao nível do 7º piso, os níveis, Ld e Lden, situar-se-ão em torno 

de 68 e 69 dB(A), respetivamente.  

ii. Considerando as medidas de atenuação sonora previstas, a exposição ao ruído da fachada reduzir-

se-á para níveis, Ld e Lden, em torno de 50 e 52 dB(A), respetivamente.  

Estes níveis, assim como o nível Ln, são inferiores em mais de 10 dB(A) relativamente aos limites 

regulamentares de exposição ao ruído de recetores sensíveis situados em ‘zonas mistas’, como 

é o caso, pelo que não configuram a ocorrência de impacte na componente acústica do 

ambiente. 

C. Os níveis de exposição ao ruído na Escola Alemã serão inferiores aos limites regulamentares. 

D. A contribuição para a formação do ruído no interior das habitações, devida à componente de ruído 

estrutural associada à transmissão de vibrações, deverá ser mantida a nível residual, tipicamente 

inferior 30 dB(A), por forma a não influenciar o ambiente sonoro em presença, cujo nível atual medido 

à passagem de comboios se situou em torno de 47 dB(A), no compartimento mais exposto, mas que 

apresentará níveis inferiores nos compartimentos das outras fachadas, o que poderia permitir a 

emergência da referida componente. 
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4 COMPONENTE VIBRAÇÕES 

4.1 HISTÓRICO 

O prolongamento das linhas amarela e verde do Metropolitano de Lisboa, a norte do Campo Grande, 

inclui a construção de um novo viaduto ferroviário que vai passar entre o existente e o edifício 

denominado por Torre Vicentina, próximo deste.  

O estudo de vibrações feito, parte do estudo do impacto da nova via-férrea no edifício, consistiu na 

determinação experimental, por meio de medições, das funções de transferência das vibrações entre os 

locais onde vai assentar o encontro da nova linha com o novo viaduto e diversos locais no edifício, 

nomeadamente no estacionamento, e em frações de habitação. 

Para esta determinação utilizaram-se solicitações vibrantes, quer as executadas por uma máquina de 

demolição (pica pau) atuando em locais (pontos) onde ficará o futuro encontro, quer as vibrações geradas, 

mais longe, pelo encontro da atual via em exploração; e mediram-se, em pontos nos locais de habitação 

escolhidos, as consequentes vibrações. 

Estimaram-se depois as vibrações que ocorrerão no edifício após a entrada em funcionamento 

(exploração) da nova via, transpondo as vibrações medidas no atual encontro, para o local do novo 

encontro. No desconhecimento da existência de isolamento no atual encontro sob a via, assumiu-se não 

existir. As vibrações medidas no atual encontro apresentaram um pico (máximo) no espectro na banda 

dos 50 Hz (fig.s 6 e 7 do relatório anterior), que possivelmente resultará de uma frequência própria do 

encontro; a não o ser apenas indiciaria um isolamento envelhecido e ineficiente; apenas se encontrou 

alguma redução nas vibrações medidas no edifício na banda dos 80 Hz. Os valores medidos na situação 

atual, foram: 

Quadro 8 - Valores globais efetivos (rms) da velocidade de vibração (1 →200 Hz), em mm/s 

ponto E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 

vef 0,0186 0,0026 0,0296 0,0088 0,0163 0,0456 0,0123 0,0180 

(O ponto E6 corresponde à vibração do piso do apartamento do condomínio, e o ponto E8 à da parede do 

quarto a SE no apartamento no piso 7.º; os pontos E1 a E4 situam-se no estacionamento, os E2 e E4 junto 

a pilares da estrutura, ver relatório preliminar anterior.) 

Os valores previstos, oriundos do tráfego no futuro encontro foram: 

Quadro 9 - Valores globais efetivos (rms) da velocidade de vibração (1 →200 Hz), em mm / s previstos, 
quando da passagem de composições do ML no futuro viaduto 

ponto E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 

vef 0,1192 0,0151 0,1426 0,0605 0,0946 0,2581 0,0880 0,1019 

Estes valores foram ainda agravados em 50% pela existência de um aparelho de via: 
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Quadro 10 - Valores globais efetivos (rms) da velocidade de vibração (1 →200 Hz), em mm/s previstos, 
quando da passagem de composições do ML no futuro viaduto, considerando na agulha, os choques 

das rodas nas descontinuidades dos carris 

ponto E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 

vef 0,1788 0,0227 0,2139 0,0908 0,01419 0,3872 0,1320 0,1529 

Utilizando valores em arquivo das características das composições e da via, com travessas bibloco com 

“pantufas” com uma palmilha elástica microcelular de 12 mm, determinou-se a função de transferência 

do respetivo isolamento, usando no modelo um amortecimento relativo de 10%, conduzindo finalmente 

aos valores previstos para esta solução: 

Quadro 11 - Valores máximos do espectro de valores efectivos por bandas de 1/3 de oitava, e valores 
globais efetivos (rms) da velocidade de vibração (1 →200 Hz), em mm/s previstos, quando da 

passagem de composições do ML no futuro viaduto 

ponto, direção E5, vert E6, vert E7, vert E8, horiz 

vef(fi)máx , mm/s 0,0777 0,1615 0,1003 0,1091 

fi , Hz 8 25 10 2 

vef , mm/s 0,1655 0,2825 0,1733 0,1685 

Estes valores, embora um pouco elevados, são ainda aceitáveis. 

Recomendou-se no anterior relatório a afinação deste cálculo, com o conhecimento mais concreto dos 

parâmetros relevantes do projeto, e em particular das massas (composições e via) e das elasticidades das 

pantufas e palmilhas nos blocos das travessas. Sendo esta solução aceitável e que permite uma instalação 

de menor complexidade do que seria o uso de manta antivibrátil, solução que obrigaria a tempos de 

construção não compatíveis com a normal operação da rede do ML, irá assim ser preconizada uma 

melhoria do sistema standard da via com blocos de betão e pantufas com placas microcelulares.  

NOTA: O designado valor global Vrms da velocidade de vibração (ou da componente referida) é o valor 

obtido pela definição de valor quadrático médio, integração realizada durante o tempo de duração 

significativa da vibração gerada no edifício pela passagem das composições ferroviárias, em regra 

de 8 (oito) segundos. 

Os valores vrms (fi) para as bandas de frequência de 1/3 de oitava, são os valores eficazes das 

componentes da vibração em cada banda, valores calculados nos mesmos 8 s.  

A imagem seguinte ilustra um troço de registo temporal na sala do condomínio, durante uma 

passagem de composição, mostrando entre cursores a amostra de 8s analisada, em 14/07/20 às 

16h10min56s (note-se que a medição foi feita para identificação da relação vibração-no-

recetor/vibração-na-fonte, a alguma variação na intensidade dos sinais sendo irrelevante): 
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4.2 NOVA PREVISÃO DAS VIBRAÇÔES NO EDIFÍCIO 

4.2.1 Justificação  

Não se tendo ainda obtido valores mais atualizados dos parâmetros de rigidez e amortecimento, e 

considerando que as previsões antes realizadas conduziram a valores elevados, mas não excessivos (com 

exceção do piso da sala do condomínio), da velocidade de vibração, optou-se por recalcular as previsões 

anteriores considerando sob os blocos das travessas, não uma, mas duas palmilhas microcelulares, 

correspondendo a uma espessura de 24 mm (em lugar dos 12 mm da monopalmilha) introduzindo assim 

uma rigidez de metade (0,5) da inicialmente considerada, baseada em valores de arquivo. O 

amortecimento relativo reduz-se a 7%, para o mesmo coeficiente de dissipação de energia. 

4.2.2 Utilização de duas palmilhas por bloco 

Introduzindo no programa de cálculo uma rigidez das duas palmilhas metade da anterior, (equivalente a 

uma palmilha do mesmo material com o dobro da espessura) obteve-se o seguinte isolamento, com 

frequência própria de ωo = 13,2 Hz, frequência de corte ωc entre os 16 e os 20 Hz, e deformação estática 

δ da ordem dos 1,5 mm (calculada a k constante): 
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Figura 7 – Função de transferência A2(f) de um isolamento constituído por pantufas com palmilhas 
elásticas de 24 mm nos blocos das travessas  

Os valores decorrentes da previsão descrita, resumem-se no quadro seguinte (apenas para os locais 

habitáveis). 

Quadro 12 - Valores máximos do espectro de valores efetivos por bandas de 1/3 de oitava, e valores 
globais efetivos (rms) da velocidade de vibração (1 →200 Hz), em mm/s previstos, quando da 

passagem de composições do ML no futuro viaduto, com isolamº. A2 

ponto, direção E5, vert E6, vert E7, vert E8, horiz 

vef(fi)máx , mm/s 0,1656 

(0,2484) 

0,1001 

(0,1502) 

0,1656 

(0,2484) 

0,1316 

(0,1974) 

fi , Hz 12,5 10 12,5 12,5 

vef , mm/s 0,2199 

(0,3298) 

0,1730 

(0,2594) 

0,2199 

(0,3298) 

0,1791 

(0,2686) 

Optou-se agora por não agravar os valores devido ao aparelho de via, considerando que este se encontra 

mais afastado do edifício. Entre () os valores com agravamento. 

Surpreendentemente (?), à exceção do ponto E6, meio vão do piso da sala do condomínio, no andar 0, 

todos os outros valores vieram aumentados. De facto, a identificação feita, com a vibração do pica-pau, 

atuando no ponto S2, junto ao canto SW do estacionamento do edifício, pôs em evidência frequências 

próprias do edifício, 2 Hz, que poderá ser o primeiro modo de vibração horizontal, 8 Hz, modo que não é 

possível identificar (vibração vertical do edifício sobre o subsolo e sobre si próprio? Modo de vibração 

torcional?). O isolamento testado, baixando a frequência própria do sistema 

comboio+via/pantufas+2palmilhas, com frequência de corte algures entre os 16 e ao 20Hz, terá ampliado 

as componentes de frequências mais baixas, incluindo as referidas de 2 e 8 Hz.. 
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4.2.3 Utilização de maior amortecimento, de 20% 

Introduzindo no programa de cálculo uma solução com uma palmilha por bloco da travessa com rigidez 

semelhante (utilizou-se o mesmo valor de 12,9 kN/mm por palmilha), mas duplicando o amortecimento, 

o que irá minorar a amplificação nas baixas frequências, obteve-se o seguinte isolamento, com frequência 

própria e deformação estática semelhantes: 

 

Figura 8 – Função de transferência A3(f) de um isolamento constituído por pantufas com palmilhas 
elásticas de 12 mm nos blocos das travessas, introduzindo um amortecimento relativo de 20% 

E obteve-se a seguinte previsão: 

Quadro 13 - Valores máximos do espectro de valores efetivos por bandas de 1/3 de oitava, e valores 
globais efetivos (rms) da velocidade de vibração (1 →200 Hz), em mm / s previstos, quando da 

passagem de composições do ML no futuro viaduto, com isolamº. A3 

ponto, direção E5, vert E6, vert E7, vert E8, horiz 

vef(fi)máx , mm/s 0,0623 

(0,0935) 

0,1265 (0,1898) 0,0808 (0,1212) 0,0732 

(0,1098) 

fi , Hz 10 25 - 31,5 10 2 

vef , mm/s 0, 0915 

(0,1373) 

0,2204 (0,3305) 0,1179 (0,1769) 0,1041 

(0,1562) 

Optou-se também agora por não agravar os valores devido ao aparelho de via, considerando que este se 

encontra mais afastado do edifício. Entre () os valores com agravamento. Note-se os máximos dos 

espectros nas frequências próprias, 2, 10 (8), 25 - 31,5 Hz, que sobressaíram nas medições. 

Esta solução de isolamento, com ligeira exceção para o ponto E6, meio vão da sala do condomínio, é mais 

favorável do que a anterior. 
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Optou-se, nesta previsão no quadro 13, calcular os valores globais entre as bandas dos 8 Hz (incl.) e as 

dos 200 Hz, visto que, no tempo de passagem das composições, digamos 12 s, as componentes da 

vibração com frequência de 6 Hz e inferiores não terão tempo de se estabelecer significativamente.  

Usou-se nesta previsão as identificações feitas com as solicitações do pica-pau, somando ambos os 

espectros calculados a partir de S1 e de S2 (junto aos cantos SE e SW do estacionamento), visto que a 

passagem das composições actua simultaneamente sobre ambos os pontos. 

Neste caso, ao valor de 20% de amortecimento relativo, corresponde para cada palmilha, de 640 mm × 

264 mm × 12 mm, com rigidez 1 : 

k = 12,9 kN / mm 

o coeficiente de amortecimento (dito viscoso) de 

c = 43,9 N / (mm/s), 

ou seja, para um provete de 200 mm × 200 mm × 12 mm,  

k = 3,04 kN / mm; c = 10,4 N / (mm/s) 

A deflexão estática das palmilhas (sob a carga da via e do comboio) calculada, é de 0,7 mm.  

Contrariamente ao mais habitual, a diminuição da rigidez da componente elástica do isolamento, no 

sentido de fazer baixar a sua frequência própria, não resultou, pela ampliação resultante das 

componentes de baixas frequências. A solução mais eficiente resultou do aumento do amortecimento. 

Nota – Todos os valores de vibração estimados são referidos aos valores admissíveis do ponto de vista do 

impacto na incomodidade para o ser humano. Sendo este estudo referente ao impacto ambiental quando 

da exploração da nova via, e sendo os limiares de incomodidade muito inferiores aos limiares de danos, 

não se espera que da referida exploração resultem danos para as edificações. Daí não terem sido referidos 

valores de vibração de pico de velocidade (p.p.v), nem se ter chamado à colação a norma portuguesa NP 

2074. Mesmo admitindo para fator de crista das vibrações geradas pelo tráfego ferroviário nas edificações 

próximas, valores de 5 a 7, estes fatores multiplicados pelos valores globais rms das velocidades previstas 

conduzem a valores muito inferiores aos admitidos pela NP 2074 (a consideração desta norma, poderá 

eventualmente fazer sentido durante a obra de construção, monitorizando-se a vibração gerada pelas 

máquinas e eventualmente pelo desmonte de rocha ou cravação de estacas). 

 

1 Valor no programa Isola22. A palmilha de 12 mm  ×  640 mm? × 264 mm? da Regupol BSW é referida em relatório de ensaio da Ingenieurbüro 

Dr. Heiland, como tendo uma rigidez (dinâmica?) de 9 kN/mm. 
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4.3 RUÍDO ESTRUTURAL 

4.3.1 Justificação  

No primeiro relatório (preliminar) não se tratou o ruído estrutural no pressuposto que o ruído nas frações 

do edifício chegaria essencialmente por via aérea. Mas considerado o cuidado posto no projeto para a 

limitação do ruído emitido pelo tráfego ferroviário do ML em ambas as linhas, e na hipótese de o 

Condomínio do edifício, Torre Vicentina, pretender melhorar o isolamento das fachadas, faz sentido agora 

verificar a possibilidade da emissão, dentro das frações, de ruído estrutural devido à vibração de tetos e 

paredes. 

4.3.2 Verificação no apartamento do 7º piso 

Como se referiu no relatório (preliminar) anterior, as frações de habitação do edifício têm as lajes de piso 

revestidas de soalho flutuante. Fizeram-se no quarto a SE do apartamento também a SE do 7.º andar 

medições e previsões na parede susceptível de maior vibração (paralela às vias do ML).  

A aplicação dos algoritmos de avaliação e previsão da possibilidade ruído estrutural deram os seguintes 

valores para  o valor eficaz (rms) da velocidade, filtrada para as bandas de frequência inferior a 50 Hz, 

vef(f > 50 Hz) 2 (valores bem inferiores ao limite de 0,03 3):  

 

Local      \     isolamento pantufa 24 mm; ξ = 0,0707 pantufa 12 mm; ξ = 0,20 

Sala do Condomínio, E6 0,0006 0,0033 

Quarto no 7.º andar, E8 0,0003 0,0019 

 

4.4 CONCLUSÔES  

A – Os valores previstos da velocidade de vibração, considerando o isolamento proporcionado pela 

utilização de travessas bibloco com “pantufas” e palmilhas microcelulares com dissipação de energia 

acrescida, relativamente ao estudo anterior, e considerando mesmo uma correção para a existência de 

agulha na junção das vias, são aceitáveis, tanto pelo critério da norma ISO 2631-2 (1989), que define os 

limites máximos do espectro de valores efetivos da velocidade, por bandas de 1/3 de oitava, como pelo 

critério LNEC geralmente aceite para os limites admissíveis para o valor global da velocidade, 

encontrando-se mais abaixo destes limites que os da solução estudada no anterior relatório.  

 
2  Critério do LNEC que para , vef(f > 50 Hz) < 0,03 mm/s, indicia que será LA < 30 dBA. 
3 Ver também a norma BS ISO 14837-1 de 2005 e BS ISO 14837-31 de 2017. 
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B - O som gerado pelas vibrações previstas (ruído estrutural) no quarto SE do apartamento também a SE 

do 7.º andar, e também nos restantes locais estudados virá a ser, só por si, muito inferior a LA = 30 dBA, 

devendo passar despercebido dos moradores. 

C.1 – Quando da aquisição das travessas bibloco, devem ser solicitadas para as pantufas e palmilhas das 

travessas as características de rigidez dinâmica por palmilha (por bloco) de k ≈ 13 kN / mm, e de 

coeficiente de dissipação de energia (amortecimento viscoso) de c ≈ 44 N / (mm/s), a que correspondem 

para um provete de 200 mm × 200 mm (× 12 mm), k ≈ 3,0 kN / mm e c ≈ 10 N / (mm/s). 

C.2 - O projetista e construtor deve obter do fornecedor, boletim de ensaio em provetes das pantufas e 

palmilhas microcelulares, ensaio realizado por laboratório acreditado, onde constem não só os valores de 

elasticidade e amortecimento, bem como a previsão da sua evolução com o tempo (envelhecimento). 

Igualmente devem ser conhecidas a massa e dimensões das travessas. 

D – Após a entrada em exploração da linha no novo viaduto, devem realizar-se (estão contratualmente 

previstas) novas medições de vibração, para avaliar da justeza das previsões feitas e da boa execução da 

obra.  
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ANEXO 1  

Anexo I – OF 048_30 RAMB RLt01Vrs02 Medições de longa duração na Torre Vicentina e na 

Escola Alemã 
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1. Descrição e Objectivo da Avaliação
Foi solicitada pelo cliente uma avaliação acústica de ruído ambiente, para caracterização dos valores limite de 

exposição do ambiente sonoro atual na envolvente da linha do Metro (linha amarela) próximo da estação do 

Campo Grande, Lisboa. A atividade da linha (circulação de carruagens) segundo informação disponível, ocorre 

entre as 06:30 e as 01:00.

A localização dos recetores foi definida previamente pelo cliente, os dois recetores alvo de monitorização 

encontram-se junto a edificado de uso sensível, o ponto P1 junto a edifício habitacional e o ponto P2 junto ás 

instalações do Colégio Alemão.

Foram identificadas nos pontos de avaliação considerados como fontes de ruído predominantes a circulação do 

metro, tráfego de ruído automóvel da Av. Padre Cruz e 2ª Circular (estas vias encontram-se a mais de 100 metros 

dos recetores) e tráfego aéreo embora pontual e com impacto reduzido nos níveis sonoros médios (dados as

atuais contingências na circulação de tráfego aéreo).

As imagens seguintes localizam e enquadram os locais descritos anteriormente.

Fig. 1 Enquadramento da envolvente da Linha do Metro e dos pontos de medição

Linha Metro

Pontos de
Medição
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Fig. 2 Fotos do local de medição P1

Fig. 4 Fotos do local de medição P2

2. Instrumentação utilizada

Para a medição e registo de níveis sonoros, temperatura, humidade relativa e velocidade do vento, foram 

utilizados os seguintes equipamentos:

Sonómetro integrador, analisador em tempo real, 01dB, modelo Symphonie SN.5472, e calibrador Rion
modelo NC74 SN.34883969;

Tripés com 4 m de altura desde o solo ao microfone, e de 3.0 m para a estação meteorológica;

Estação Meteorológica Barani AN21 Atmos 3 SN. 918763203.

A calibração do sonómetro foi efectuada no início dos ensaios e no final, não tendo apresentado desvios 

superiores ao critério de aceitação.

3. Amostragem
3.1 Metodologia

Na medição de níveis de pressão sonora para determinação do nível sonoro médio de longa duração, foram 

seguidos, no essencial, os métodos descritos nas Normas NP ISO 1996-1: 2011, NP ISO 1996-2: 2011, no

procedimento técnico do NoiseLab PT5:15/11/2019, sendo os resultados interpretados de acordo com o descrito

no Regulamento Geral do Ruído.

Linha do 
Metro

Linha do 
Metro
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A extrapolação de resultados para longa duração de um ano baseou-se no método de cálculo da Norma ISO 9613 

- 1: 2003, adaptada aos períodos de referência em vigor, nos termos do documento do grupo europeu de trabalho

-interim- das as disposições constantes ico para medições de ruído

ambient tado Outubro 2011.

No geral foram efetuadas medições de ruído ambiente com a linha em funcionamento e após o seu encerramento 

por forma a caracterizar o período em que a mesma não apresenta atividade (sensivelmente entre as 01H20 e as 

06H30), foram efetuadas pelo menos 3 amostragens de 15 minutos por período e em datas distintas, a 4,0 metros 

de altura relativamente ao solo

Adiante, nos quadros de Resultados - Enumeração das medições, indicam-se o início e a duração de cada amostra 

recolhida, os valores obtidos foram considerados representativos da zona envolvente, tendo em conta as fontes de 

ruído existentes.

3.2 Critérios de amostragem

Janelas de emissão:

Pretende-se que as amostras recolhidas, sejam representativas do período atual, com o funcionamento 

característico da linha do Metro.

O critério de amostragem para a recolha de amostras de ruído ambiente foi o da estacionariedade das emissões 

sonoras.

Janelas meteorológicas

Verificou-se não ser aplicável a correção Cmet na extrapolação para Níveis de Longa Duração no pontos analisados,

dada a relação espacial entre o principal emissor e os recetores (distância entre fonte e recetor inferior a 20 metros, 

com a cota das fontes a uma altura média de cerca de 2.5 metros e cota do recetor a 4 metros).

As condições meteorológicas observadas e registadas foram as seguintes:

Período

Referência

Datas

21/07/2020 22/07/2020 23/07/2020

Diurno 
Temp:27ºC; Hr:55%; Vv: 0-1

m/s pred. de N; Céu limpo
-

Temp:24ºC; Hr:57%; Vv: 0-1 m/s 

pred. de N; Céu limpo

Entardecer 
Temp:23ºC; Hr:65%; Vv: 0-1

m/s pred. de N; Céu limpo
-

Temp:22ºC; Hr:66%; Vv: 0-1 m/s 

pred. de N; Céu limpo

Noturno
Temp:20ºC; Hr:68%; Vv: 0-1

m/s pred. de N; Céu limpo

Temp:19ºC; Hr:69%; Vv: 0-1 m/s 

pred. de N; Céu limpo

Temp:19ºC; Hr:68%; Vv: 0-1 m/s 

pred. de N; Céu limpo

As medições nesses pontos foram efetuadas em condições homogéneas de propagação no período diurno, no 

período do entardecer e noturno.
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4. Resultados
4.1 Enumeração das medições

De seguida apresentam-se os resultados obtidos para a caracterização do ruído ambiente para os vários períodos 

de referência.

Ponto P1

Período Diurno (07h-20h) 

Das Tonais: 

 18:36 Não

às Impulsivas:

 18:54 Não

Das Tonais: 

 18:50 Não

às Impulsivas:

 19:04 Não

Das Tonais: 

 19:04 Não

às Impulsivas:

 19:20 Não

Das Tonais: 

 10:59 Não

às Impulsivas:

 11:15 Não

Das Tonais: 

 11:15 Não

às Impulsivas:

 11:35 Não

Das Tonais: 

 11:35 Não

às Impulsivas:

 12:02 Não

61,9

Ruído da circulação carruagens na Linha do 
Metro; Ruído tráfego rodoviário ao longe; Ruído 

pontual de circução de tráfego rodoviário em vias 
mais próximas.

21/07/20 61,8 63,1

Ruído da circulação carruagens na Linha do 
Metro; Ruído tráfego rodoviário ao longe; Ruído 

pontual de circução de tráfego rodoviário em vias 
mais próximas.

Med.2 21/07/20 63,3 65,5

Ruído da circulação carruagens na Linha do 
Metro; Ruído tráfego rodoviário ao longe; Ruído 

pontual de circução de tráfego rodoviário em vias 
mais próximas.

Ruído Ambiente

ObservaçõesID Data
Intervalo de 

medição
LAeq fast

[dB(A)]

LAeq imp.

[dB(A)]

Componentes 
Penalizantes

Med.1 21/07/20 61,8 63,2

Ruído da circulação carruagens na Linha do 
Metro; Ruído tráfego rodoviário ao longe; Ruído 

pontual de circução de tráfego rodoviário em vias 
mais próximas.

Med.6 23/07/20 62,2 64,0

Ruído da circulação carruagens na Linha do 
Metro; Ruído tráfego rodoviário ao longe; Ruído 

pontual de circução de tráfego rodoviário em vias 
mais próximas.

Med.5 23/07/20 61,6 63,2

Ruído da circulação carruagens na Linha do 
Metro; Ruído tráfego rodoviário ao longe; Ruído 

pontual de circução de tráfego rodoviário em vias 
mais próximas.

Med.4 23/07/20 60,4

Med.3
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Ponto P1

Período do Entardecer (20h-23h) 

Das Tonais: 

 21:31 Não

às Impulsivas:

 21:46 Não

Das Tonais: 

 21:46 Não

às Impulsivas:

 22:00 Não

Das Tonais: 

 22:00 Não

às Impulsivas:

 22:20 Não

Das Tonais: 

 20:35 Não

às Impulsivas:

 20:52 Não

Das Tonais: 

 20:50 Não

às Impulsivas:

 21:07 Não

Das Tonais: 

 21:07 Não

às Impulsivas:

 21:21 Não

Med.6 23/07/20 59,3 60,8

Ruído da circulação carruagens na Linha do 
Metro; Ruído tráfego rodoviário ao longe; Ruído 

pontual de circução de tráfego rodoviário em vias 
mais próximas.

Med.5 23/07/20 59,5 60,9

Ruído da circulação carruagens na Linha do 
Metro; Ruído tráfego rodoviário ao longe; Ruído 

pontual de circução de tráfego rodoviário em vias 
mais próximas.

Med.4 23/07/20 59,2 60,7

Ruído da circulação carruagens na Linha do 
Metro; Ruído tráfego rodoviário ao longe; Ruído 

pontual de circução de tráfego rodoviário em vias 
mais próximas.

Med.3 21/07/20 58,0 59,5

Ruído da circulação carruagens na Linha do 
Metro; Ruído tráfego rodoviário ao longe; Ruído 

pontual de circução de tráfego rodoviário em vias 
mais próximas.

ID Data
Intervalo de 

medição
LAeq fast

[dB(A)]

LAeq imp.

[dB(A)]

Componentes 
Penalizantes

Med.1 21/07/20 59,5 61,3

Ruído da circulação carruagens na Linha do 
Metro; Ruído tráfego rodoviário ao longe; Ruído 

pontual de circução de tráfego rodoviário em vias 
mais próximas.

Ruído Ambiente

Med.2 21/07/20 58,5

Observações

60,0

Ruído da circulação carruagens na Linha do 
Metro; Ruído tráfego rodoviário ao longe; Ruído 

pontual de circução de tráfego rodoviário em vias 
mais próximas.
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Ponto P1

Período Nocturno (23h-07h) 

Das Tonais: 

 00:10 Não

às Impulsivas:

 00:28 Não

Das Tonais: 

 00:30 Não

às Impulsivas:

 00:50 Não

Das Tonais: 

 00:50 Não

às Impulsivas:

 01:10 Não

Das Tonais: 

 01:34 Não

às Impulsivas:

 01:50 Não

Das Tonais: 

 01:50 Não

às Impulsivas:

 02:05 Não

Das Tonais: 

 02:05 Não

às Impulsivas:

 02:22 Não

Das Tonais: 

 23:15 Não

às Impulsivas:

 23:30 Não

Das Tonais: 

 23:30 Não

às Impulsivas:

 23:44 Não

Das Tonais: 

 23:44 Não

às Impulsivas:

 23:58 Não

Med.8 23/07/20 59,9 61,3

Ruído da circulação carruagens na Linha do 
Metro; Ruído tráfego rodoviário ao longe; Ruído 

pontual de circução de tráfego rodoviário em vias 
mais próximas.

Med.9 23/07/20 58,3 59,8

Ruído da circulação carruagens na Linha do 
Metro; Ruído tráfego rodoviário ao longe; Ruído 

pontual de circução de tráfego rodoviário em vias 
mais próximas.

Med.6 22/07/20 48,5 49,8
Ruído tráfego rodoviário ao longe; Ruído pontual 
de circução de tráfego rodoviário em vias mais 

próximas.

Med.7 23/07/20 58,9 60,7

Ruído da circulação carruagens na Linha do 
Metro; Ruído tráfego rodoviário ao longe; Ruído 

pontual de circução de tráfego rodoviário em vias 
mais próximas.

Med.5 22/07/20 48,9 50,2
Ruído tráfego rodoviário ao longe; Ruído pontual 
de circução de tráfego rodoviário em vias mais 

próximas.

Med.4 22/07/20 49,6 50,9
Ruído tráfego rodoviário ao longe; Ruído pontual 
de circução de tráfego rodoviário em vias mais 

próximas.

Med.3 22/07/20 56,3 58,0

Ruído da circulação carruagens na Linha do 
Metro; Ruído tráfego rodoviário ao longe; Ruído 

pontual de circução de tráfego rodoviário em vias 
mais próximas.

ID Data
Intervalo de 

medição
LAeq fast

[dB(A)]

LAeq imp.

[dB(A)]

Componentes 
Penalizantes

Med.1 22/07/20 56,9 61,9

Ruído da circulação carruagens na Linha do 
Metro; Ruído tráfego rodoviário ao longe; Ruído 

pontual de circução de tráfego rodoviário em vias 
mais próximas.

Ruído Ambiente

Med.2 22/07/20 58,4

Observações

60,0

Ruído da circulação carruagens na Linha do 
Metro; Ruído tráfego rodoviário ao longe; Ruído 

pontual de circução de tráfego rodoviário em vias 
mais próximas.
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Ponto P2

Período Diurno (07h-20h) 

Das Tonais: 

 17:35 Não

às Impulsivas:

 17:50 Não

Das Tonais: 

 17:50 Não

às Impulsivas:

 18:05 Não

Das Tonais: 

 18:05 Não

às Impulsivas:

 18:20 Não

Das Tonais: 

 12:12 Não

às Impulsivas:

 12:30 Não

Das Tonais: 

 12:50 Não

às Impulsivas:

 13:05 Não

Das Tonais: 

 13:05 Não

às Impulsivas:

 13:20 Não

Med.6 23/07/20 55,4 57,1

Ruído da circulação carruagens na Linha do 
Metro; Ruído tráfego rodoviário ao longe; Ruído 

pontual de circução de tráfego rodoviário em vias 
mais próximas.

Med.5 23/07/20 54,4 56,1

Ruído da circulação carruagens na Linha do 
Metro; Ruído tráfego rodoviário ao longe; Ruído 

pontual de circução de tráfego rodoviário em vias 
mais próximas.

Med.4 23/07/20 56,3

Med.3

Ruído Ambiente

ObservaçõesID Data
Intervalo de 

medição
LAeq fast

[dB(A)]

LAeq imp.

[dB(A)]

Componentes 
Penalizantes

Med.1 21/07/20 56,0 57,7

Ruído da circulação carruagens na Linha do 
Metro; Ruído tráfego rodoviário ao longe; Ruído 

pontual de circução de tráfego rodoviário em vias 
mais próximas.

21/07/20 56,4 58,2

Ruído da circulação carruagens na Linha do 
Metro; Ruído tráfego rodoviário ao longe; Ruído 

pontual de circução de tráfego rodoviário em vias 
mais próximas.

Med.2 21/07/20 56,8 58,7

Ruído da circulação carruagens na Linha do 
Metro; Ruído tráfego rodoviário ao longe; Ruído 

pontual de circução de tráfego rodoviário em vias 
mais próximas.

59,5

Ruído da circulação carruagens na Linha do 
Metro; Ruído tráfego rodoviário ao longe; Ruído 

pontual de circução de tráfego rodoviário em vias 
mais próximas.
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Ponto P2

Período do Entardecer (20h-23h) 

Das Tonais: 

 22:05 Não

às Impulsivas:

 22:20 Não

Das Tonais: 

 22:20 Não

às Impulsivas:

 22:36 Não

Das Tonais: 

 22:36 Não

às Impulsivas:

 22:51 Não

Das Tonais: 

 21:54 Não

às Impulsivas:

 22:10 Não

Das Tonais: 

 22:10 Não

às Impulsivas:

 22:25 Não

Das Tonais: 

 22:25 Não

às Impulsivas:

 22:40 Não

Med.1 21/07/20 53,1 54,6

Ruído da circulação carruagens na Linha do 
Metro; Ruído tráfego rodoviário ao longe; Ruído 

pontual de circução de tráfego rodoviário em vias 
mais próximas.

Ruído Ambiente

Med.2 21/07/20 51,3

Observações

52,9

Ruído da circulação carruagens na Linha do 
Metro; Ruído tráfego rodoviário ao longe; Ruído 

pontual de circução de tráfego rodoviário em vias 
mais próximas.

Ruído da circulação carruagens na Linha do 
Metro; Ruído tráfego rodoviário ao longe; Ruído 

pontual de circução de tráfego rodoviário em vias 
mais próximas.

ID Data
Intervalo de 

medição
LAeq fast

[dB(A)]

LAeq imp.

[dB(A)]

Componentes 
Penalizantes

Med.5 23/07/20 53,3 54,6

Ruído da circulação carruagens na Linha do 
Metro; Ruído tráfego rodoviário ao longe; Ruído 

pontual de circução de tráfego rodoviário em vias 
mais próximas.

Med.4 23/07/20 54,4 56,0

Ruído da circulação carruagens na Linha do 
Metro; Ruído tráfego rodoviário ao longe; Ruído 

pontual de circução de tráfego rodoviário em vias 
mais próximas.

Med.3 21/07/20 52,6 54,3

Med.6 23/07/20 53,4 54,8

Ruído da circulação carruagens na Linha do 
Metro; Ruído tráfego rodoviário ao longe; Ruído 

pontual de circução de tráfego rodoviário em vias 
mais próximas.



Este relatório só pode ser produzido na íntegra, excepto quando haja autorização expressa do NoiseLab. Os resultados indicados referem-se exclusivamente aos itens ensaiados.

NoiseLab, Lda. Rua dos Salineiros, nº 7 2860-642 Sarilhos Pequenos NIF:508758270 Pág. 11 de 15

www.noiselab.pt / noiselab@noiselab.pt    / Telm.1 913524161    /    Telm.2 931457816

(Mod. RE2-Ensaios de avaliação de ruído ambiente Critério de Exposição-Rev 9)

Ponto P2

Período Nocturno (23h-07h) 

Das Tonais: 

 23:16 Não

às Impulsivas:

 23:30 Não

Das Tonais: 

 23:30 Não

às Impulsivas:

 23:45 Não

Das Tonais: 

 23:45 Não

às Impulsivas:

 00:01 Não

Das Tonais: 

 01:19 Não

às Impulsivas:

 01:35 Não

Das Tonais: 

 01:35 Não

às Impulsivas:

 01:50 Não

Das Tonais: 

 01:50 Não

às Impulsivas:

 02:05 Não

Med.1 21/07/20 53,8 55,5

Ruído da circulação carruagens na Linha do 
Metro; Ruído tráfego rodoviário ao longe; Ruído 

pontual de circução de tráfego rodoviário em vias 
mais próximas.

Ruído Ambiente

Med.2 21/07/20 52,4

Observações

54,0

Ruído da circulação carruagens na Linha do 
Metro; Ruído tráfego rodoviário ao longe; Ruído 

pontual de circução de tráfego rodoviário em vias 
mais próximas.

Ruído da circulação carruagens na Linha do 
Metro; Ruído tráfego rodoviário ao longe; Ruído 

pontual de circução de tráfego rodoviário em vias 
mais próximas.

ID Data
Intervalo de 

medição
LAeq fast

[dB(A)]

LAeq imp.

[dB(A)]

Componentes 
Penalizantes

Med.5 23/07/20 48,9 50,9
Ruído tráfego rodoviário ao longe; Ruído pontual 
de circução de tráfego rodoviário em vias mais 

próximas.

Med.4 23/07/20 51,3 52,7
Ruído tráfego rodoviário ao longe; Ruído pontual 
de circução de tráfego rodoviário em vias mais 

próximas.

Med.3 21/07/20 54,3 56,3

Med.6 23/07/20 50,8 52,6
Ruído tráfego rodoviário ao longe; Ruído pontual 
de circução de tráfego rodoviário em vias mais 

próximas.
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4.2 Avaliação dos Valores Limite de Exposição Cálculos preliminares

Tal como referido anteriormente, tendo em conta a sazonalidade da actividade, no presente relatório só é possível

apresentar os resultados dos indicadores para a fase do ano em causa.

Ponto P1

Período Diurno (07h-20h) Período Entardecer (20h-23h) Período Nocturno (23h-07h) 

Med.1 21/07/20 61,8 Med.1 21/07/20 59,5 Med.1 22/07/20 56,9

Med.2 21/07/20 63,3 Med.2 21/07/20 58,5 Med.2 22/07/20 58,4

Med.3 21/07/20 61,8 Med.3 21/07/20 58,0 Med.3 22/07/20 56,3

Med.4 23/07/20 60,4 Med.4 23/07/20 59,2 Med.4 22/07/20 49,6

Med.5 23/07/20 61,6 Med.5 23/07/20 59,5 Med.5 22/07/20 48,9

Med.6 23/07/20 62,2 Med.6 23/07/20 59,3 Med.6 22/07/20 48,5

- - - - - - Med.7 23/07/20 58,9

- - - - - - Med.8 23/07/20 59,9

- - - - - - Med.9 23/07/20 58,3

Dados para correção Cmet :

hs - Altura fonte [m] hs = 2,5

hr - Altura Mic. [m] hr = 4 Cmet Ld = 0,0

Resultados finais
(Situação Actual) :
Lde = 6 dBA

dp - Distância fonte-receptor [m] dp = 15 Cmet Le = 0,0  Ln = 56 dBA

LAeq fast 

Médio 
[dB(A)]

61,9

ID Data
LAeq fast 

Parcial 
[dB(A)]

59,0

ID Data
LAeq fast 

Parcial 
[dB(A)]

LAeq fast 

Médio 
[dB(A)]

LAeq fast 

Médio 
[dB(A)]

55,5

ID
LAeq fast 

Parcial 
[dB(A)]

Data

Ponto P2

Período Diurno (07h-20h) Período Entardecer (20h-23h) Período Nocturno (23h-07h) 

Med.1 21/07/20 56,0 Med.1 21/07/20 53,1 Med.1 21/07/20 53,8

Med.2 21/07/20 56,8 Med.2 21/07/20 51,3 Med.2 21/07/20 52,4

Med.3 21/07/20 56,4 Med.3 21/07/20 52,6 Med.3 21/07/20 54,3

Med.4 23/07/20 56,3 Med.4 23/07/20 54,4 Med.4 23/07/20 51,3

Med.5 23/07/20 54,4 Med.5 23/07/20 53,3 Med.5 23/07/20 48,9

Med.6 23/07/20 55,4 Med.6 23/07/20 53,4 Med.6 23/07/20 50,8

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

Dados para correção Cmet :

hs - Altura fonte [m] hs = 2,5

hr - Altura Mic. [m] hr = 4 Cmet Ld = 0,0

Resultados finais
(Situação Actual) :
Lden = 5 dBA

dp - Distância fonte-receptor [m] dp = 15 Cmet Le = 0,0 Ln = 52 dBA

LAeq fast 

Médio 
[dB(A)]

51,6

ID
LAeq fast 

Parcial 
[dB(A)]

Data

53,1

ID Data
LAeq fast 

Parcial 
[dB(A)]

LAeq fast 

Médio 
[dB(A)]

LAeq fast 

Médio 
[dB(A)]

56,0

ID Data
LAeq fast 

Parcial 
[dB(A)]
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5. Conclusões

No que diz respeito à verificação dos Valores Limite de Exposição, tendo por base a classificação acústica na zona 

de estudo em vigor na presente data (Zona Mista), não são excedidos os valores limite de exposição aplicáveis para 

o indicador Lden (valor regulamentar aplicável 65 dB(A)) em ambos os recetores (P1 e P2 ), no indicador Ln (valor

regulamentar aplicável 55 dB(A)) no ponto de medição P2 é verificada esta condição, não se verificando a mesma 

no ponto P1, sendo portanto apenas, não verificado o disposto no artigo 11º do Regulamento Geral do Ruído 

(RGR), introduzido pelo Decreto-lei nº 9/2007, de 17 de Janeiro no ponto P1 e para o indicador Ln. 

Nota: Os resultados indicados referem-se apenas aos itens ensaiados.

Sarilhos Pequenos, 0 de agosto de 2020
Relatório Efetuado por:  

___________________________  
José Silva

(Responsável técnico)
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6. Definições

Períodos de Referência intervalo de tempo a que se refere um indicador de ruído, de modo a abranger as 

actividades humanas típicas delimitado nos seguintes - Diurno (07h00min. às 20h00min.); - Entardecer

(20h00min. às 23h00min.);- Nocturno (23h00min. às 07h00min.).

Intervalo de tempo de referência (período de referência) - intervalo de tempo a que se pode referir o nível sonoro

contínuo equivalente ponderado A.

Amostra - medição ou conjunto de medições efectuadas em determinada janela de emissão e de meteorologia.

Janela- intervalo de tempo estável.

Ruído Ambiente unstância num determinado instante, devido ao

conjunto das fontes sonoras que fazem parte da vizinhanç

Ruído Particular os

e atribuída a uma determinada fonte sonor

Ruído Residual m ou mais ruídos particulares, para uma situação 

determinada;

Nível Sonoro Contínuo Equivalente, Ponderado A, LAeq, de um ruído num intervalo de tempo - nível sonoro, em 

dB(A), de um ruído uniforme que contém a mesma energia acústica que o ruído referido naquele intervalo de tempo.

dB(A) 10
1

log10
0

10

)(

10 dT
T

L
T

tLA

Aeq

Com: LA (t), o valor instantâneo do nível sonoro em dB(A); e T , o período de referência em que ocorre o ruído 

particular

Nível de Avaliação LAr [dBA]: O valor do LAeq do ruído ambiente determinado durante a ocorrência do ruído

particular deve ser corrigido de acordo com as características tonais ou impulsivas do ruído particular, passando a 

designar-se por nível de avaliação, LAr, aplicando a seguinte fórmula: LAr=LAeq+K1+K2, em que K1 é a correcção 

tonal e K2 é a correcção impulsiva. Ambos os anteriores podem ter o valor 0 ou 3 dB(A), devidamente justificado.

Critério de incomodidade: diferença entre o valor do indicador LAeq [dBA] do ruído ambiente determinado durante 

a ocorrência do ruído particular da actividade ou actividades em avaliação e o valor do indicador LAeq [dBA] do 

ruído residual, diferença que não pode exceder 5 dB(A) no período diurno, 4 dB(A) no período do entardecer e de 

3 dB(A) no período nocturno. Este critério não se aplica, em qualquer dos períodos de referência, para um valor do

indicador LAr [dBA] do ruído ambiente no exterior igual ou inferior a 45 dB(A) ou para um valor do indicador LAr

[dBA] do ruído ambiente no interior dos locais de recepção igual ou inferior a 27 dB(A).

Indicador de Ruído Diurno (Ld) ou (Lday)- finido na norma np 

1730-1:1996, ou na versão actualizada correspondente, determinado durante uma série de períodos diurnos 

representa
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Indicador de Ruído do Entardecer (Le) ou (Levening)- duração, conforme definido na 

norma np 1730-1:1996, ou na versão actualizada correspondente, determinado durante uma série de períodos do 

B(A) ;

Indicador de Ruído Nocturno (Ln) ou (Lnight)- oro médio de longa duração, conforme definido na norma 

np 1730-1:1996, ou na versão actualizada correspondente, determinado durante uma série de períodos nocturnos 

, expresso em dB(A) ;

Indicador de Ruído Diurno-Entardecer-Nocturno (Lden)-

incómodo global, dado pela expressão:

Coeficientes meteorológicos utilizados para a extrapolação de medições a longa duração, CMET Quando 

aplicável (sempre que dp < 0.1), são efectuadas as correcções Cmet, :

hs Altura relativa da(s) fonte(s) em metros.

hr Altura relativa do microfone em metros.

dp Distância linear entre a(s) fonte(s) e o microfone (ou entre a fonte e o receptor) em metros.

Ld Cmet diurno = Ld de Longa Duração

Le - Cmet Entardecer = Le de Longa Duração

Ln - Cmet noctuno (= 0 !) = Ln de Longa Duração

Zonas Sensíveis - itório 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 café se outros 

estabelecimentos de restauração, papelarias e outros estabelecimentos de comércio tradicional, sem funcionamento 

no período nocturno;

Zonas Mistas - ea definida em plano municipal de ordenamento do território, cuja ocupação seja afecta a 

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

Zona Urbana Consolidada - em termos de edificaçã

De referir, que atendendo ao disposto no artº 11º do Regulamento Geral do Ruído (RGR), os limites de exposição 

ao ruído a observar em função do zonamento adoptado, são os seguintes:

- zonas mistas e

- zonas sensíveis e 45 dB(A)

- zonas acusticamente não classificadas A) e

7. Anexos

Certificados de Acreditação do Laboratório (externos ao documento principal)
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ANEXO 2 

Anexo II – PEÇA DESENHADA (Planta e seções transversais da cobertura) 
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ANEXO 3 

Anexo III- - PEÇA DESENHADA (Guardas no troço da cobertura) 
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ANEXO 4   

Anexo IV – PREVISÃO DAS VIBRAÇÕES E RUÍDO. ISOLAMENTO 
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A-4 – PREVISÃO DAS VIBRAÇÕES E RUÍDO. ISOLAMENTO 

A – 4.1 – Modelos de previsão 

A previsão de futuras vibrações e ruído, em edifício, onde, perto do qual, vai ser implementada uma via-

férrea (caso particular presente) é feita por modelos de propagação onde é necessário introduzir as 

características do edifício, eventualmente do solo próximo da fundação, e, fundamentalmente as massas 

e características de rigidez e dissipação de energia (amortecimento) dos elementos que concorrem para 

o isolamento (quando necessário), ou seja para o corte (redução) das ondas de tensão e deformação que, 

da via férrea, quando da passagem dos comboios, se propagam aos locais com ocupação humana, do 

edifício. 

A propagação das ondas de tensão e deformação através do solo e da estrutura e outros elementos 

construtivos do edifício é matematicamente complexa e de solução analítica praticamente impossível de 

determinar, mas a pequeníssima amplitude dos movimentos permite considerar essa propagação um 

fenómeno linear. O estudo desta propagação para os locais de interesse do edifício exige a determinação 

das funções de transferência da vibração desde a via até aos referidos locais.  

Para a determinação das funções de transferência, procede-se à identificação da resposta do edifício à 

vibração das suas fundações, e na caracterização da vibração gerada pelo comboio, e da sua propagação 

às fundações, todas por via experimental, por intermédio de medições. 

Se os valores resultantes da previsão excederem os aceitáveis, é necessário isolamento. 

A – 4.2 – Isolamento 

A interposição, algures entre os carris (e travessas) da via e a base (fundação) do edifício de um material 

elástico, permite o estabelecimento de um modelo matemático “massa, mola, amortecedor” cuja de 

resolução resultará a previsão da vibração no edifício, global e de pisos e paredes, e também o ruído, dito 

estrutural, gerado pela vibração. 

Mas, a resolução do referido modelo matemático, ou seja a eficiência do isolamento, exige o 

conhecimento rigoroso dos valores característicos de rigidez e amortecimento do material elástico 

utilizado, bem como da sua estabilidade (invariabilidade, ao longo do tempo). 

No caso de vias férreas são essencialmente duas as soluções de projecto: uma, a subposição na face 

inferior das travessas, (ou em cada um dos dois blocos destas, nas travessas bibloco) de uma palmilha 

visco-elástica; outra, a betonagem, sob as travessas, de uma laje (pesada) de betão (tipicamente com 50 

cm de espessura), betonada sobre uma “manta” de material também visco-elástico. 

A - 4.3 – Dependência da frequência 

A solicitação vibrante gerada pelos comboios tem componentes com diversas frequências. 
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As funções de transferência da vibração nos seus percursos desde a via aos locais habitáveis do edifício, 

são funções da frequência, dependência evidenciada nos espectros de Fourier. 

A atenuação da vibração introduzida pelo isolamento é também uma função da frequência: o corte 

elástico introduzido pelas pantufas e palmilhas, permite considerar (de uma forma simples) o conjunto 

combóio + via, pantufas + palmilhas, um sistema “massa, m, mola, k, amortecedor, c” de um grau de 

liberdade, caracterizado por uma frequência própria 

ωo =  , 

onde k é a rigidez (vertical) das pantufas e palmilhas, e m a massa da via mais a massa do comboio. O 

amortecimento é geralmente caracterizado pelo amortecimento relativo 

ξ = c / ccr = c / (2 m ωo) 

 

Figura A1 – Funções de transferência A(f), por bandas de 1/3 de 8.ª, de dois isolamentos  

usando, nos blocos de idênticas travessas, pantufas com palmilhas elásticas de igual elasticidade, mas 

com diferentes amortecimentos relativos ξ de 0,1 e 0,2. 

Este isolamento atenua as componentes da vibração de frequências superiores a ωc = √2  , designada 

por frequência de corte, mas amplifica as de frequências inferiores; um amortecimento baixo é vantajoso 

nas “altas” frequências, mas inconveniente nas “baixas”. 

Há vantagem numa rigidez baixa (elevada elasticidade) das pantufas e palmilhas: baixando-se a frequência 

própria do isolamento, aumenta-se a gama de frequências onde a vibração é atenuada, baixando-lhe o 

limite inferior.  
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Mas uma maior elasticidade dos elementos elásticos está limitada pela sua deformação à passagem dos 

comboios, que geralmente se pretende menor que 2 ou 3 mm. Mas, o abaixamento da frequência própria 

do isolamento pode conduzir à ampliação inconveniente das componentes de baixas frequências, se 

significativas. 

O exposto mostra a necessidade, em fase de projecto, de se conhecer com exactidão a rigidez, e também 

o amortecimento, das pantufas e palmilhas, devendo solicitar-se aos fornecedores das travessas com 

amortecimento as suas características, não apenas em números, mas em boletins de ensaio, que 

permitam perceber como os valores da rigidez, e do amortecimento foram determinados. 

A - 4.4 – Dimensionamento do isolamento 

A função de transferência do isolamento depende assim dos valores relevantes da massa, rigidez e 

amortecimento. No caso do isolamento com travessas com pantufas e palmilhas, a massa é a massa das 

composições mais a massa da via, carris e travessas, poderá actuar-se na rigidez e no amortecimento. A 

rigidez depende dos materiais usados pelos fabricantes das palmilhas, podendo reduzir-se a rigidez de 

fabrico, usando duas ou três palmilhas. O amortecimento depende do material fabricado, podendo não 

ser fácil encomendar um valor obtido por cálculo. 

No caso presente a melhor solução foi obtida com uma rigidez “standard” e com um amortecimento que 

se julga acrescido. 

Os materiais elásticos podem ser considerados de comportamento linear, para os pequenos movimentos 

da via correspondendo à deformação das pantufas e palmilhas em torno de uma posição “estática”, esta 

sob o peso da via (carris e travessas) e do comboio. É para esta deformação “estática” que a rigidez das 

pantufas e palmilhas deve ser determinada.  

A – II – MEDIÇÕES DAS VIBRAÇÕES 

A – II.1 – Espectros e funções de transferência 

Os espectros das solicitações medidas, no encontro actual, nos pontos C2, parede de topo do encontro, 

onde apoia o topo do viaduto actual, e C3, parede lateral do encontro, mostram-se nas fig.ªs seguintes, 

fig.ªs A5 e A6 .  

Estruturas semelhantes do futuro encontro ficarão, respectivamente, junto aos cantos SE e SW do 

estacionamento do edifício (ver fig.ªs 4A e 4B do anterior relatório), junto aos pontos E1 e E3.  

As funções de transferência determinadas destes pontos para os pontos seleccionados no edifício, em 

particular no andar 0, na sala do condomínio, ponto E6, e no andar 7.º, na parede do quarto a SE, ponto 

E8, mostram-se nas figuras seguintes: 
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Fig.ª. A2 – Função de Transferência de E3 para E6, determinada com o pica pau no ponto S2. Notem-se as 

frequências de 2 Hz, e de 31,5, esta a frequência própria do piso (laje) da sala. 
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Fig.ª. A3 – Função de Transferência de E3 para E8, determinada com o pica pau no ponto S2. Note-se, nos 

2 Hz, certamente a frequência própria horizontal do edifício, a ampliação de 20 × . 
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Fig.ª. A4 – Com a solicitação C3, previsão da vibração na parede do quarto, E8, sem isolamento. Note-se 

a frequência de 2 Hz, e as outras superiores, 40 e 100 Hz, da parede?. 
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Fig.ª. A5 – Solicitação C3, velocidade vertical da parede lateral do encontro quando da passagem de 

composições. Note-se as frequências de 8-10 Hz, e 40Hz. Valor global   vef: 0,143 mm/s. 

 

Fig.ª. A6 – Solicitação C2, velocidade vertical da parede de topo do encontro quando da passagem de 

composições. Picos nos 8-10 Hz, 50 e 160 Hz. Valor global   vef: 0,119 mm/s. 

 

Fig.ª. A7 – Função de Transferência de E1 para E6, determinada com o pica pau no ponto S1. Picos nas 

frequências de 2 Hz (pouco visível), e de 25-31,5, esta a frequência própria do piso da sala. 
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Fig.ª. A8 – Função de Transferência de E1 para E8, parede do quarto no 7.º andar, determinada com o 

pica pau no ponto S1. Note-se, nos 2 Hz, certamente a frequência própria horizontal do edifício, a 

ampliação de 20 × . Outros picos nos 12,5, 40 e 80 Hz. 
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Fig.ª. A9 – Com a solicitação C2, previsão da vibração na parede do quarto, E8, sem isolamento. Ver fig.ª 

A4. 

Note-se ainda que a identificação do comportamento do edifício, realizada com a solicitação gerada pelo 

pica-pau, conduziu a valores mais altos para as funções de transferência de E3→E6 e E3→E8, do ponto 

SW do estacionamento para o meio vão da laje do condomínio e para a parede do quarto no 7.º andar, 

do que os valores das funções de transferência de E1→E6 e de E1→E8, do “caminho” para os mesmos 

pontos, partindo do ponto do estacionamento a SE. Como a solicitação medida na parede lateral do 

encontro, C3, transposta depois para E3 (ponto SW do estac.º), foi mais elevada (≈ +50%) que a solicitação 

medida na parede de topo do encontro, C2, transposta depois para o ponto E1 (ponto SE do estac.º), as 

previsões considerando o “caminho” a SW conduziram a valores mais elevados que as realizadas usando 

o “caminho” a SE. 

Mas, como as composições vão passar no novo viaduto simultaneamente sobre os locais definidos por S1 

(E1) e S2 (E3), somaram-se as previsões para os dois “caminhos”, partindo de E1 e de E3. 

Procedeu-se também a identificação do comportamento do edifício, utilizando as medições realizadas 

quando da passagem de comboios no viaduto actual. Os cálculos efectuados com esta identificação, não 

deram (como seria de esperar) valores idênticos aos anteriores, mas foram coerentes. Preferiu-se a 

primeira identificação por os locais S1 e S2 das solicitações usadas se terem colocado nos locais das futuras 

solicitações.  
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1 OBJETIVO E ÂMBITO 

A presente Memória Descritiva e Justificativa refere-se ao Projeto de Execução de Comportamento 

Acústico da Ampliação do Cais Nascente da Estação Campo Grande integrada na “Empreitada de 

Projeto e Construção dos Toscos, Acabamentos e Sistemas, no Âmbito da Concretização do Plano 

de Expansão do Metropolitano de Lisboa - Prolongamento das Linhas Amarela e Verde–Viadutos 

do Campo-Lote 3, PROC. Nº 126/2019 - DLO/ML”.  

A Acústica tem vindo a tornar-se parte integrante de todo o trabalho de Engenharia e traduz uma 

preocupação clara de garantir a qualidade do ambiente sonoro de espaços com exigências 

definidas e do controlo dos níveis de ruído na envolvente. 

A elaboração deste estudo visa, como tal, estudar e os efeitos internos e externos da propagação 

do ruído criado pela alteração a levar a efeito na Estação Campo Grande (ECG), de forma a garantir 

a qualidade do ambiente sonoro do espaço e assegurar a minimização dos impactes ambientais 

nos recetores sensíveis. 

2 DISPOSIÇÕES LEGAIS E CRITÉRIOS EXIGENCIAIS DE DESEMPENHO ACÚSTICO 

O Regulamento Geral do Ruído (RGR), publicado com o Decreto-Lei n.º 9/2007 de 17 de Janeiro e 

Regulamento dos Requisitos Acústicos dos Edifícios (RRAE), publicado com o Decreto-Lei n.º 

96/2008 de 9 de Junho, o qual altera o Decreto-Lei n.º 129/2002 de 11 de Maio, remetem para a 

necessidade de controlos preventivos ao nível do licenciamento municipal. Não deverá nenhum 

edifício estar liberto de cumprir os requisitos acústicos que lhe são diretamente exigidos pela 

legislação. 

No âmbito destes documentos estabelecem-se para os edifícios diversos critérios de controlo de 

comportamento acústico, relativos à emissão de ruído para o exterior, à potencial incomodidade 

pelo funcionamento do edifício, às condições acústicas interiores e ao isolamento acústico. 

No que diz respeito ao estudo aqui desenvolvido, salientam-se os seguintes artigos, os quais serão 

transcritos de seguida: 

• Artigo 6.º do RRAE – Edifícios comerciais e de serviços, e partes similares em edifícios 

industriais (aplicável ao aumento o edifício do prolongamento do cais nascente da ECG) 

• Artigo 10.º do RRAE - Estações de transporte de passageiros (aplicável ao aumento do cais 

de embarque da ECG) 

• Artigo 11.º do RGR alíneas a) e c) - Valores limite de exposição (aplicável ao 

empreendimento em geral e relativo aos valores da envolvente) 

• Artigo 13.º do RGR alínea b) - Atividades ruidosas permanentes (aplicável ao 

empreendimento em geral e relativo à incomodidade nos recetores sensíveis) 
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2.1 ARTIGO 6º DO RRAE 

Índice de isolamento sonoro a sons de condução aérea exteriores (Artigo 6.º 1-a ) 

O índice de isolamento sonoro a sons de condução aérea, D2,m,nT,w, entre o exterior dos edifícios, 

como local emissor, e os locais tipificados no quadro I do anexo ao presente Regulamento 

(escritórios ou recintos públicos de restauração), como locais recetores, deve satisfazer o seguinte: 

D2m,nT,w ≥  30dB para os escritórios; 

D2m,nT,w ≥  25 dB para os restantes recintos (refeitórios ou recintos públicos de restauração) 

Quando a área translúcida for superior a 60% do elemento da fachada, deve ser adicionado 

ao índice D2m,nT,w o termo de adaptação apropriado, C ou Ctr, conforme o tipo de ruído 

determinante na emissão, mantendo-se os limites acima descritos. 

Estas exigências aplicam-se à envolvente exterior (elementos que constituem as suas fachadas tais 

como paredes, envidraçados e grelhas) dos diversos espaços. A verificação deverá ser efetuada 

individualmente para cada compartimento e não para a fachada na sua globalidade sendo lícito, 

para efeitos de cálculo, estudar somente a situação potencialmente mais gravosa. 

Para os efeitos do disposto no RRAE, entende-se por Isolamento Sonoro a sons de condução aérea, 

padronizado, D2m,nT, a diferença entre o nível médio de pressão sonora exterior, medido a 2m da 

fachada do edifício (L1,2 m), e o nível médio de pressão sonora medido no local de receção (L2), 

corrigido da influência das condições de reverberação do compartimento recetor, segundo a 

expressão: 

D2m,nT = L1,2 m – L2 + 10 log (T/T0) [dB] 

onde: 

T – tempo de reverberação do compartimento recetor, em segundos 

T0 – tempo de reverberação de referência, em segundos; para compartimentos de habitação 

ou com dimensões comparáveis, T0=0.5s; para compartimentos em que haja tempo de 

reverberação atribuível em projeto, o valor de referência a considerar será o do respetivo 

tempo de dimensionamento. 

De notar que esta expressão só é aplicável quando são conhecidos os níveis de pressão sonora L1,2m 

e L2 medidos in situ. Assim, estima-se o índice D2m,nT,w recorrendo ao método de cálculo descrito no 

sub-capítulo 3.1., que constitui um modelo de previsão adequado em fase de projeto. 
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Índice de isolamento sonoro a sons de percussão (Artigo 6.º 1-b) 

No interior dos escritórios, ou de recintos com vocação similar, o índice de isolamento sonoro a 

sons de percussão, L’nT,w, proveniente de uma excitação de percussão normalizada sobre 

pavimentos de outros locais do edifício, como locais emissores, deve satisfazer o seguinte: 

L’nT,w ≤  60 dB 

Estas exigências aplicam-se aos elementos horizontais. 

Para os efeitos do disposto no RRAE, entende-se por Isolamento Sonoro a sons de percussão 

padronizado, L’nT, o nível sonoro médio (Li) medido no compartimento recetor, proveniente de uma 

excitação de percussão normalizada exercida sobre um pavimento, corrigido da influência das 

condições de reverberação do compartimento recetor, segundo a expressão: 

L’n = Li – 10 log (T/T0) [dB] 

onde: 

T – tempo de reverberação do compartimento recetor, em segundos 

T0 – tempo de reverberação de referência, em segundos; para compartimentos de habitação 

ou com dimensões comparáveis, T0=0.5s; para compartimentos em que haja tempo de 

reverberação atribuível em projeto, o valor de referência a considerar será o do respetivo 

tempo de dimensionamento. 

De notar que esta expressão só é aplicável quando é conhecido o nível de pressão sonora Li 

medido in situ. Assim, estima-se o índice L’nT recorrendo ao método de cálculo descrito no sub-

capítulo 3.2., que constitui um modelo de previsão adequado em fase de projeto. 

Tempo de reverberação (Artigo 6.º 1-c) 

No interior dos locais indicados no quadro I do anexo ao presente Regulamento (escritórios com 

volume superior a 100m3 e refeitórios), considerados mobilados normalmente e sem ocupação, o 

tempo de reverberação, T, correspondente à média aritmética dos valores obtidos para as bandas 

de oitava centradas nas frequências de 500 Hz, 1000 Hz e 2000 Hz, deverá satisfazer as seguintes 

condições: 

T ≤ 0,15 V1/3 [s] 

onde: 

V – volume interior do recinto em causa (m3) 
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Para efeitos do disposto no RRAE, entende-se por tempo de reverberação o intervalo de tempo 

necessário para que a energia volúmica do campo sonoro de um recinto fechado se reduza a um 

milionésimo do seu valor inicial. 

Nível de Avaliação do Ruído de Equipamentos (Artigo 6.º 1-d) 

Nos locais situados no interior do edifício onde se exerçam atividades que requeiram concentração 

e sossego, o nível de avaliação, LAr,nT, do ruído particular de equipamentos do edifício deve 

satisfazer o seguinte: 

LAr,nT ≤  42 dB(A) (se o funcionamento do equipamento for intermitente); 

LAr,nT ≤  37 dB(A) (se o funcionamento do equipamento for contínuo); 

O nível de avaliação padronizado, LAr,nT, é o nível sonoro contínuo equivalente, ponderado A, 

durante um intervalo de tempo especificado, adicionado da correção devida às características 

tonais do ruído, K, e corrigido da influência das condições de reverberação do compartimento 

recetor. O índice LAr estima-se recorrendo ao método de cálculo descrito no sub-capítulo 3.5., que 

constitui um modelo de previsão adequado em fase de projeto. 

2.2 ARTIGO 10º DO RRAE 

Tempo de reverberação (Artigo 10.º) 

No interior dos átrios ou salas de embarque das estações de transporte de passageiros, de volume 

superior a 350 m3, considerados mobilados normalmente e sem ocupação, o tempo de 

reverberação, T, correspondente à média aritmética dos valores obtidos para as bandas de oitava 

centradas nas frequências de 500 Hz, 1000 Hz e 2000 Hz, deverá satisfazer as seguintes condições: 

T ≤ 0,15 V1/3 [s] 

T ≤ 0,12 V1/3 [s], se os espaços forem dotados de sistema de difusão pública de mensagens 

sonoras 

onde: 

V – volume interior do recinto em causa (m3) 

Para efeitos do disposto no RRAE, entende-se por tempo de reverberação o intervalo de tempo 

necessário para que a energia volúmica do campo sonoro de um recinto fechado se reduza a um 

milionésimo do seu valor inicial. 
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2.3 ARTIGO 11º DO RGR 

Valores limite de exposição (Artigo 11.º 1-a e 1-c) 

Artigo 11.º 1-a 

As zonas mistas não devem ficar expostas a ruído ambiente exterior superior a 65dB(A) expresso 

pelo indicador Lden e superior a 55dB(A) expresso pelo indicador Ln. 

Artigo 11.º 1-c 

As zonas sensíveis em cuja proximidade exista em exploração, à data da entrada em vigor do 

presente Regulamento, uma grande infraestrutura de transporte não devem ficar expostas a ruído 

ambiente exterior superior a 65 dB(A), expresso pelo indicador Lden, e superior a 55 dB(A), expresso 

pelo indicador Ln; 

No RGR, o indicador de ruído diurno-entardecer-noturno, Lden, é definido como sendo o indicador 

de ruído, expresso em dB(A), associado ao incómodo global, dado pela expressão: 
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onde: 

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 do 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 nocturno, 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 nocturnos representativos de um ano. 

2.4 ARTIGO 13º DO RGR 

Atividades ruidosas permanentes (Artigo 13.º 1-b) 

A diferença máxima entre o valor do nível sonoro contínuo equivalente ponderado A (LAeq) do ruído 

ambiente determinado durante a ocorrência do ruído particular da atividade ou atividades em 

avaliação e o valor do LAeq do ruído ambiente a que se exclui aquele ruído ou ruídos particulares, 

ruído residual, não deverá ultrapassar o valor de 5 dB(A) no período diurno, 4 dB(A) no período do 
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entardecer e de 3dB(A) no período noturno, consideradas as correções tonais e impulsivas que 

possam eventualmente existir, bem como a correção associada à duração acumulada de ocorrência 

do ruído particular. 

Os períodos de referência – intervalos de tempo a que se refere um indicador de ruído, de modo a 

abranger as atividades humanas típicas – para o cálculo dos parâmetros supracitados são 

delimitados nos seguintes termos: 

Período diurno – das 7 às 20 horas; 

Período do entardecer – das 20 às 23 horas; 

Período noturno – das 23 às 7 horas. 

3 MÉTODOS DE CÁLCULO 

3.1 ÍNDICE DE ISOLAMENTO SONORO A SONS AÉREOS 

O valor do índice de isolamento a sons de condução aérea, entre o exterior do edifício e os 

compartimentos interiores em análise (D2m,nT,w), ou entre compartimentos interiores (DnT,w), é 

calculado a partir do índice de redução sonora ponderado R’w, através da seguinte expressão, com 

base nas normas EN 12354-1 e EN 12354-3: 
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D2m,nT,w – índice de isolamento a sons de condução aérea entre o exterior do edifício 

(emissão) e os compartimentos interiores em análise (dB) 

DnT,w – índice de isolamento a sons de condução aérea entre compartimentos interiores (dB) 

R’w – índice de redução sonora ponderado, previsto in situ (dB) 

V – volume do compartimento recetor (m3) 

S – área do elemento de separação (m2) 

T0 – tempo de reverberação de referência, igual a 0,5s. 

Determinação do índice R’w – quantificação da transmissão marginal 

O índice de redução sonora ponderado previsto in situ, R’w, é determinado através do índice de 

redução sonora ponderado medido em laboratório (ou estimado), Rw, ao qual foi contabilizada a 

influência das transmissões marginais que ocorrem quando o elemento é colocado em obra. 
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Para a quantificação do índice D2m,nT,w, é adotado o valor de 2 dB para a redução do isolamento 

sonoro devido às transmissões marginais, tal como indicado na EN 12354-3, uma vez que estas não 

são significativas devido aos baixos valores de isolamento a sons aéreos normalmente existentes. 

Assim foi subtraído esse valor ao índice Rw obtendo-se o índice R’w. 

)dB(2R'R ww −=
 

Determinação do índice Rw 

Dado que a maioria dos elementos de construção utilizados correntemente não se encontra ainda 

caracterizada laboratorialmente sob o ponto de vista do isolamento a sons de condução aérea, 

torna-se necessário recorrer a modelos de cálculo que permitam estimar os valores dos descritores 

acústicos de interesse. 

No entanto, sempre que existirem caracterizações laboratoriais para um dado elemento construtivo, 

esses dados serão considerados e preferidos relativamente aos resultados obtidos através dos 

modelos de cálculo. 

Assim quando um elemento não está caracterizado em laboratório em termos do seu índice de 

redução sonora ponderado Rw, este é obtido através de métodos de cálculo que permitam estimar 

os valores do índice de redução sonora R para cada banda de frequência e que se descrevem de 

seguida. 

A partir dos valores de R em cada banda de frequência (125-2000 Hz para bandas de 1/1 oitava e 

100-3150 Hz para bandas de 1/3 oitava) é determinado o índice de redução sonora ponderado (Rw) 

de acordo com a metodologia apresentada na norma NP EN ISO 717-1 “Acústica – Quantificação 

do isolamento sonoro de edifícios e de elementos de construção – Parte 1: Isolamento a sons de 

condução aérea” (1996). 

Em elementos construtivos heterogéneos, como é o caso das fachadas (compostas por zonas 

opacas e por vãos envidraçados), é necessário homogeneizar os valores do índice de redução 

sonora ponderado dos vários elementos constituintes, de modo a obter um valor representativo da 

transmissão sonora que efetivamente ocorre no elemento real, através da expressão seguinte: 
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Rw – índice de redução sonora ponderado médio   (dB) 

Si  – área do sub-elemento i   (m2) 

Rw,i – índice de redução sonora do sub-elemento i   (dB) 
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Elementos simples 

A metodologia de cálculo preconizada para estimar o valor do índice de redução sonora por banda 

de frequência de elementos simples (paredes e pavimentos) é a apresentada na publicação 

“Engineering Noise Control – Theory and Practise” de David Bies e Colin Hansen (2003), sendo esta 

por sua vez baseada num modelo proposto por Ben Sharp (“A study to increase the sound 

insulation of building elements” – Wyle Laboratories Report WR73-5), em 1973. 

)Hz(
ec8,1

c
f

L

2

c =

 

fc – frequência crítica (Hz) 

c – velocidade de propagação do som no ar (c = 343,32 m/s  a 20ºC) 

cL – velocidade de propagação do som no material do elemento construtivo (m/s) 

e – espessura do elemento construtivo (m) 

Ponto A: f = 0,5 fc →    
)dB(54)mf(log20R c −=
 

Ponto B: f = fc →     
)dB(45)(log1054)mf(log20R c −+−=

 

f – frequência (Hz) 

R – índice de redução sonora para uma dada frequência (dB) 

m – massa superficial do elemento construtivo (kg/m2) 

η – fator de amortecimento interno 

A aplicação prática desta metodologia é feita determinando a frequência crítica fc e os valores do 

índice de redução sonora R correspondentes a fc e 0,5xfc. Seguidamente marcam-se os valores de 

0,5xfc e de fc numa escala logarítmica (abcissas) e os respetivos valores de R numa escala linear 

(ordenadas) – pontos A e B. Traça-se uma reta com declive de 6 dB/oit. a partir do ponto A e outra 

com declive de 9 dB/oit. a partir do ponto B.  Para a zona da coincidência (f > fc) considera-se a reta 

de 6 dB/oit. a partir da intersecção das duas retas traçadas.  Por fim lêem-se os valores do índice de 

redução sonora R para as bandas de frequências normalizadas (de 1/1 oitava ou de 1/3 oitava). 

Este modelo é válido para frequências superiores em 1,5 vezes a primeira frequência de 

ressonância. 
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fpq – frequências de ressonância (Hz) 

k – condições de apoio do elemento 

p e q – número de modos de vibração 

a e b – dimensões do elemento (m) 

Elementos duplos 

A metodologia de cálculo preconizada para estimar o valor do índice de redução sonora por banda 

de frequência de elementos duplos é baseada na publicação “Acústica de los Edifícios” de Mathias 

Meisser (1973) adaptada por António Tadeu e Diogo Mateus (FCTUC). 

A aplicação prática deste método faz-se da seguinte forma: 

Determina-se o índice de redução sonora para a frequência de 500 Hz com base na expressão 

seguinte: 

)dB(D4,13)m(log3,13R Hz500 ++=
 

m – massa superficial dos dois panos, m = m1 + m2   (kg/m2) 

D – ganho obtido pela colocação de material absorvente sonoro na caixa de ar (dB) 

(D = 4 dB para caixas de ar com dimensões correntes (4-5 cm) preenchidas com material 

fono-absorvente e para painéis de massas da mesma ordem de grandeza) 

A partir da ordenada calculada para a frequência dos 500 Hz, traça-se uma reta com um declive de 

6 dB/oit. tendo como referência uma escala logarítmica no eixo das abcissas e uma escala linear no 

eixo das ordenadas. 

Marcam-se no eixo das abcissas (escala logarítmica) os pontos notáveis da “curva” de isolamento 

(frequência de ressonância massa-ar-massa fc, frequências críticas dos dois painéis fc1 e fc2 e 

frequências de ressonância da caixa de ar fn) e, tendo como referência a reta auxiliar traçada com 

um declive de 6 dB/oit., estabelecem-se as quebras no índice de redução sonora de acordo com as 

seguintes regras (considerando a caixa da ar com material de absorção sonora): 

4 dB na frequência de ressonância massa-ar-massa 

5 dB nas frequências críticas (9 dB se os panos foram iguais) 

1 dB nas frequências de ressonância da caixa de ar. 
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fr – frequência de ressonância massa-ar-massa (Hz) 

m1 – massa superficial do pano 1 (kg/m2) 

m2 – massa superficial do pano 2 (kg/m2) 

d – espessura da caixa de ar (m) 

fn – frequências de ressonância da caixa de ar (Hz) 

A partir das quebras definidas procede-se ao traçado de retas com um declive de 10 dB/oit. até à 

intersecção com a reta auxiliar de 6 dB/oit. traçada inicialmente. 

A partir dos pontos de intersecção entre as retas referidas (6 dB/oit. e 10 dB/oit.) procede-se ao 

traçado de novas retas com o declive de 8 dB/oit.. 

Traça-se a “curva” final de isolamento, que deve passar pelos pontos notáveis marcados 

anteriormente, acompanhar as retas com declives de 10 e 8 dB/oit. e estabelecer concordâncias 

entre os pontos conhecidos. 

Lêem-se os valores do índice de redução sonora R para as bandas de frequências normalizadas (de 

1/1 oitava ou de 1/3 oitava). 

3.2 ÍNDICE DE ISOLAMENTO SONORO A SONS DE PERCUSSÃO 

Nível Sonoro a Sons de Percussão 

O modelo de cálculo preconizado é baseado na publicação “Structure-Born Sound” de L.Cremer e 

M. Heckl e definido no anexo B da EN 12354-2: “Building Acoustics, Estimation of acoustic 

performance of buildings from the performance of products, Part 2: Impact sound insulation 

between rooms.” 

)()
1000

(log10)(log10)(log10)(log30155 dB
f

TmL sn +++− 
 

A determinação dos valores para o fator de radiação σ e para o tempo de reverberação estrutural 

Ts, é efetuada de acordo com o exposto nos anexos B e C da EN 12354-1. 
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No entanto, devido à complexidade do cálculo destes dois últimos parâmetros e ao domínio da 

pertinência relativamente restrito do modelo, entende-se ser suficiente recorrer ao modelo 

simplificado proposto pela norma (desenvolvida para elementos homogéneos): 
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Quantificação das Transmissões Marginais para Isolamento Sonoro a Sons de Percussão 

Apesar de no caso dos sons de percussão a influência da transmissão marginal no isolamento real 

conseguido não ser tão determinante como no caso do isolamento aos sons de condução aérea 

importa, todavia, considerar o seu valor na avaliação do L’nT,w de modo a obtermos resultados mais 

fidedignos com a realidade. Assim: 

)(' ,,, dBKLLL weqwnTwnT +−=
 

O índice de isolamento sonoro a sons de percussão (L’nT,w), onde:  

LnT,w,eq – índice de isolamento sonoro equivalente do pavimento não revestido (dB), de 

acordo com o anexo B da EN ISO 717-2 (dB) 

∆Lw – redução do nível de pressão sonora devido à existência de um revestimento (em 

relação a um pavimento de referência) (dB) 

K – correção devido à existência de transmissões marginais (dB) 

A metodologia preconizada baseia-se na EN 12354-2 e consiste na determinação de um coeficiente 

K (índice de redução de transmissão de vibrações) dependente, basicamente, da relação entre a 

massa superficial do elemento de separação e a massa superficial média dos elementos marginais 

não revestidos. 
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Quadro 1 – Valores do coeficiente k (dB) 

Massa Sup. 

do Pav. 

(kg/m2) 

Massa Superficial média dos elementos marginais (paredes), homogéneos e não 

revestidos (kg/m2) 

100 150 200 250 300 350 400 450 500 

100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

150 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

200 2 1 1 0 0 0 0 0 0 

250 2 1 1 1 0 0 0 0 0 

300 3 2 1 1 1 0 0 0 0 

350 3 2 1 1 1 1 0 0 0 

400 4 2 2 1 1 1 1 0 0 

450 4 3 2 2 1 1 1 1 1 

500 4 3 2 2 1 1 1 1 1 

600 5 4 3 2 2 1 1 1 1 

700 5 4 3 3 2 2 1 1 1 

800 6 4 4 3 2 2 2 1 1 

900 6 5 4 3 3 2 2 2 2 

3.3 TEMPO DE REVERBERAÇÃO 

A obtenção de condições de inteligibilidade da palavra e de qualidade e conforto auditivos é 

condicionada por diversos aspetos dos quais é possível destacar como determinante o controlo do 

tempo de reverberação. Este parâmetro é, então, a grandeza que permite avaliar da forma mais 

cómoda, dado a simplicidade com que pode ser calculado (entenda-se estimado), a qualidade 

acústica de um dado espaço, isto é, a maior ou menor adequação desse espaço à finalidade para 

que foi concebido. 

A determinação do tempo de reverberação para um determinado local será efetuada segundo os 

modelos estatísticos propostos por Sabine e Eyring: 
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αi – coeficiente de absorção sonora 

Si – área de um dado elemento construtivo (m2) 

V – volume do local (m3) 

αm – coeficiente de absorção sonora médio ( ) 
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3.4 NÍVEL DE AVALIAÇÃO 

O nível de avaliação é determinado através do nível sonoro contínuo equivalente do ruído 

particular dos equipamentos do edifício, no local de receção, corrigido de acordo com as 

características tonais ou impulsivas do ruído particular. 

LAr,nT = Leq + K 

LAR – nível de avaliação do ruído particular de equipamentos do edifício no local recetor, em 

dB(A) 

Leq  – nível sonoro contínuo equivalente, ponderado A, do ruído ambiente determinado 

durante a ocorrência do ruído particular, em dB(A) 

K  – correção tonal (K = 3 dB (A) se forem detetadas componentes tonais no ruído particular, 

senão K =0) 

O valor Leq é estimado através do nível de potência sonora dos equipamentos corrigido da 

atenuação relativa à influência do campo direto (atenuação geométrica devida à distância do 

recetor às fontes de ruído) e do campo reverberado (influência das características de absorção 

sonora do compartimento emissor). 

Quando o equipamento não se localiza no compartimento recetor é ainda subtraído o valor do 

índice de isolamento a sons aéreos entre os dois espaços (DnT,w ou D2m,nT,w). 

wnweq D
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Leq – nível sonoro no local de receção, em dB(A); 

Lw – nível de potência sonora do equipamento, em dB(A); 

Q – coeficiente de direccionalidade; 

r – distância à fonte sonora, em m; 

R – constante acústica do compartimento emissor, em m2; 
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DnT,w – índice de isolamento sonoro a sons aéreos interiores entre os espaços de avaliação 

em dB – admitindo o elemento de compartimentação como homogéneo; 

em dBA – para elementos aligeirados (Rtr calculado aplicando o termo de adaptação Ctr) 
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3.5 EMISSÃO SONORA 

O campo sonoro no exterior pode ser simulado a partir da caracterização da potência sonora das 

fontes sonoras existentes usando a metodologia que seguidamente se explicita (de acordo com a 

NP 4361-2 de 2001). O campo de aplicação desta metodologia circunscreve-se à maior parte das 

situações referentes a tráfego rodoviário ou ferroviário, às fontes de ruído industriais, às atividades 

de construção e a numerosas outras fontes situadas no solo. 

A atenuação do som ocorre durante a propagação da fonte sonora ao recetor depende de vários 

mecanismos, dos quais foram considerados os seguintes: 

Adiv – atenuação devida à divergência geométrica 

Aatm – atenuação devida à absorção atmosférica 

Agr – atenuação por efeito do solo; 

Abar – atenuação por efeito de barreira; 

Amisc – atenuação devida a diversos efeitos – vegetação, áreas industriais e áreas 

habitacionais; 

O nível sonoro contínuo equivalente, ponderado A, com vento favorável (propagação sonora em 

arco descendente com o vento da fonte para o recetor), LAeq,T, é calculado da seguinte forma: 
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LfT –nível sonoro contínuo equivalente, por bandas de oitava, com vento favorável, no local 

recetor (dB) 

n – número de contribuições i (fontes e percursos) 

j – índice que indica as oito bandas de oitava normalizadas com frequências nominais entre 

os 63 Hz e os 8 kHz; 

Af – indica a ponderação A normalizada (de acordo com NP 3496) 

O valor de LfT é obtido recorrendo a: 

ADLL cwfT −+
 

Lw – nível de potência sonora (bandas de oitava) produzido pela fonte sonora pontual (dB) 

Dc – correcção da directividade 

A – atenuação por banda de oitava, que ocorre durante a propagação da fonte sonora  
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miscbargratmdiv AAAAA ++++=
 

Os parâmetros Ld, Le e Ln são calculados conforme descrito no ponto anterior subtraindo a 

atenuação sonora existente. 

O parâmetro Lden é calculado pela seguinte fórmula, presente no DL 9/2007: 
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4 SITUAÇÃO ATUAL 

De acordo com os Mapas de Ruído Gerais disponibilizados pela Câmara Municipal de Lisboa (Fonte: 

CML/DMAEVCE/DAEAC/DAE) datados de Dezembro de 2019 e cujos extratos se apresentam nas 

Figuras 1 e 2, a zona de implantação da Estação do Campo Grande encontra-se numa zona de 

sobre-exposição de ruído com valores para o indicador Lden superior a 70dbA e a Ln superior a 

60dBa. 

 

Figura 1 - Extrato do Mapa de Ruído Global - Indicador de Ruído Dia, Entardecer e Noite 

(LDEN) 2014, Fonte: CML/DMAEVCE/DAEAC/DAE, Dezembro 2019 
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Figura 2 - Extrato do Mapa de Ruído Global - Indicador de Ruído Noturno (LN) 2014, Fonte: 

CML/DMAEVCE/DAEAC/DAE, Dezembro 2019 

5 DIMENSIONAMENTO E VERIFICAÇÃO DAS DISPOSIÇÕES REGULAMENTARES 

5.1 ISOLAMENTO SONORO A SONS DE CONDUÇÃO AÉREA EXTERIORES 

A nível regulamentar exige-se a verificação do isolamento a sons de condução aérea entre o 

exterior e os escritórios/espaços que requeiram concentração e silêncio ou espaços públicos de 

restauração. 

Neste caso em concreto os espaços que integram esta categoria serão o espaço 5.01 Sala de 

Repouso dos Maquinistas e o espaço 5.02 Sala do Encarregado de Tração.  

A verificação foi efetuada individualmente para as fachadas mais desfavoráveis, onde a situação 

potencialmente mais gravosa corresponderá à que apresenta uma maior área, nomeadamente de 

envidraçados (elemento com menor valor do índice de redução sonora Rw). 

O cálculo do isolamento conferido pelas fachadas relativamente aos sons provenientes do exterior 

dependerá do isolamento sonoro proporcionado pelas zonas opaca e pelos vãos envidraçados. 

Atendendo a que a maioria dos elementos construtivos utilizados na construção corrente não se 

encontra ainda caracterizada laboratorialmente sob o ponto de vista de isolamento sonoro a sons 

de condução aérea, torna-se necessário recorrer a modelos de cálculo que permitam estimar os 

valores dos descritores acústicos de interesse. Contudo, sempre que as referidas caracterizações 

laboratoriais estiverem disponíveis para um dado elemento construtivo, essa informação foi 

obviamente tomada em consideração e inclusive preferida relativamente aos resultados decorrentes 

da utilização dos modelos de cálculo. 
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O índice de redução sonora ponderado, Rw dos envidraçados foi calculado, de acordo com a norma 

europeia EN 12354-3 e/ou de acordo com especificação técnica respetiva. Também de acordo com 

esta norma, o isolamento das caixilharias, pela complexidade associada ao seu cálculo, não é 

contabilizado, respeitando a imposição de considerar a área destas como área de envidraçados. 

A constituição das fachadas do edifício e a caracterização acústica dos seus elementos é 

apresentada no Quadro 2. Poderão ser utilizados outros envidraçados, desde que o valor de Rw do 

material, seja igual ou superior ao apresentado. 

Quadro 2 – Caracterização dos elementos que compõem as fachadas do edifício 

Designação Constituição Rw (dB) 

PE1 

Parede simples constituída por: 

Painéis metálicos numa liga de alumínio e 

cobre (gold); 

Bloco de betão vazado – 10cm; 

Reboco interior – 2cm 

42 (-1;-5) 

VE1   Vidro duplo com constituição 6(12)10 37 (-1;-4) 

O cálculo do índice D2m,nT,w foi considerado para a fachada mais crítica, ou seja, com maior área de 

envidraçados.  Uma vez que o espaço 5.01 não apresenta vãos envidraçados, este critério será 

verificado para o espaço 5.02. 

Pelo resultado obtido constata-se que se encontra verificada a exigência estabelecida a nível 

regulamentar relativamente ao isolamento sonoro a sons de condução aérea provenientes do 

exterior, com valor do índice D2m,nT,w igual a 39dB ,superior ao limite regulamentar para o caso de 

30dB. 

5.2 ISOLAMENTO SONORO SONS DE PERCUSSÃO 

O índice de isolamento a sons de percussão, LnT,w, no interior de escritórios ou recintos com 

vocação similar deverá ser inferior a 60dB. 

No edifício em estudo os únicos espaços que se enquadram nesta categoria são os espaço citados 

no capítulo 5.1. Uma vez que se localizam ambos no último piso do edifício, sem outros locais 

interiores sobre eles, não há lugar à aplicação deste critério regulamentar específico. A cobertura 

apenas será acessível para efeitos de manutenção dos equipamentos que nela se localizam e para 

manutenção/limpeza sazonal. 
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5.3 TEMPO DE REVERBERAÇÃO 

5.3.1 Artigo 6º do RRAE 

No interior dos escritórios (ou locais com vocação similar) com volume superior a 100m3 deverão 

existir superfícies dotadas de materiais absorventes sonoros de forma a controlar o tempo de 

reverberação no interior dos espaços. 

No edifício em estudo, o único espaço que se enquadra nesta categoria é o espaço 5.01 Sala de 

Repouso dos Maquinistas, com um volume igual a 111,9m3. 

De acordo com o projeto de Arquitetura, os revestimentos a adotar neste espaço são os 

apresentados no Quadro 3. 

Quadro 3 – Revestimento adotados para controlo do tempo de reverberação (sala de repouso 

dos maquinistas) 

Elemento Constituição 

Pavimento Revestimento vinílico 

Paredes Acabamento estanhado pintado 

Teto Reboco a base de cortiça fono-absorvente 

O Quadro 4 apresenta os coeficientes de absorção por banda de frequência de oitava para os 

revestimentos previstos para o espaço designado, bem como o seu coeficiente de absorção sonora 

ponderado, αw. Outros materiais poderão ser utilizados como revestimento de superfícies desde 

que o seu valor de αw seja igual ou superior, ao do material especificado. 

Quadro 4 – Coeficientes de absorção sonora dos materiais de revestimento (sala de repouso 

dos maquinistas) 

Material Descrição 
Frequência (Hz) 

αw 
125 250 500 1000 2000 4000 

Pavimento Revestimento vinílico 0,02 0,03 0,04 0,05 0,05 0,06 0,03 

Paredes Acabamento estanhado pintado 0,03 0,03 0,02 0,03 0,04 0,05 0,02 

Teto 
Reboco a base de cortiça fono-

absorvente* 0,10 0,35 0,65 0,75 0,70 0,70 0,65 

Envidraçado - 
0,18 0,06 0,04 0,03 0,02 0,02 0,03 

Portas - 
0,14 0,10 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 

*foi considerado o reboco fono-absorvente tipo DIATHONITE ACOUSTIX 
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Com a aplicação dos revestimentos indicados, o tempo de reverberação esperado para o espaço 

em questão é de 0,59s, inferior ao seu limite máximo de 0,72s. 

5.3.2 Artigo 10º do RRAE 

De acordo com o estipulado regulamentar, no interior dos átrios ou salas de embarque das 

estações de transporte de passageiros com volume superior a 350m2, deverão existir superfícies 

dotadas de materiais absorventes sonoros de forma a controlar o tempo de reverberação no 

interior dos espaços. 

Embora apenas se prolongue em cerca de 16,5m o cais nascente mantendo-se a restante área do 

cais inalterada, o cálculo de tempo de reverberação será feito para a totalidade deste espaço 

incluindo o novo aumento. 

Os revestimentos a adotar neste espaço são os apresentados no Quadro 5. 

Quadro 5 – Revestimento adotados para controlo do tempo de reverberação (Cais) 

Elemento Constituição 

Pavimento Pedra de granito 

Paredes 
Pedra de granito 

Painéis em policarbonato/acrílico 

Teto 
Painéis de metal perfurado por furos redondos de 5mm com 8mm de 

afastamento entre os seus centros tendo cerca de 35% de área aberta 

O Quadro 6 apresenta os coeficientes de absorção por banda de frequência de oitava para os 

revestimentos previstos para o espaço designado, bem como o seu coeficiente de absorção sonora 

ponderado, αw. Outros materiais poderão ser utilizados como revestimento de superfícies desde 

que o seu valor de αw seja igual ou superior, ao do material especificado. 
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Quadro 6 – Coeficientes de absorção sonora dos materiais de revestimento (cais) 

Material Descrição 
Frequência (Hz) 

αw 
125 250 500 1000 2000 4000 

Pavimento Pedra de granito 0,02 0,02 0,02 0,05 0,05 0,05 0,02 

Paredes Pedra de granito 0,02 0,02 0,02 0,05 0,05 0,05 0,02 

Paredes Painéis em policarbonato/acrílico 0,20 0,08 0,05 0,03 0,02 0,02 0,04 

Teto Painéis metálicos perfurados* 0,06 0,11 0,46 0,77 0,84 0,89 0,70 

Espaço 

aberto 

- 
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

*foi considerado painel metálico perfurado tipo IMPORTINOX R5 T8 

Com a aplicação dos revestimentos indicados, o tempo de reverberação esperado para o espaço 

em questão é de 1,21s, inferior ao seu limite máximo de 4,29s. (as áreas das superfícies utilizadas 

nos cálculos são áreas aproximadas, mas dada a diferença observada entre o valor de cálculo e o 

valor limite máximo esta aproximação não terá efeitos na validação ou não validação deste critério). 

5.4 NÍVEL DE AVALIAÇÃO DO RUÍDO PARTICULAR DE EQUIPAMENTOS 

O nível de avaliação do ruído particular de equipamentos, LAr,nT, nos locais situados no interior do 

edifício onde se exerçam atividades que requeiram concentração e sossego, como é o caso dos 

espaços 5.01 e 5.02 acima identificados, é limitado legalmente pelas condições referidas 

anteriormente. 

Os equipamentos a instalar no edifício derivados desta alteração e que possam causar 

incomodidade aos utentes do mesmo são os listados no Quadro 7, onde se apresenta também o 

seu nível de potência sonora, Lw. 

Quadro 7 – Caracterização dos equipamentos ruidosos a instalar no edifício 

Designação Modelo Localização Lw* (dBA) 

UE1 Daikin RXZ-N 25 Cobertura 59 

UE2 Daikin RXZ-N 35 Cobertura 61 

VE1 France Air Canal Fast 160 Cobertura 33 

*dados do fornecedor 
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O nível de potência sonoro total produzido por estes equipamentos quando em funcionamento 

simultâneo na sua máxima potência é de, Lw=63,1dBA. 

Considerando o índice de isolamento sonoro a sons aéreos exteriores conferido pela cobertura do 

edifício, cuja composição é apresentada no Quadro 8, igual a 51 dBA, o nível sonoro sentido no 

interior dos espaços supracitados, no caso do funcionamento simultâneo de todos os 

equipamentos na sua máxima potência, será de 12,1 dBA ≤ 37 dBA. 

Quadro 8 – Caracterização dos elementos que compõem a cobertura do edifício 

Designação Constituição Rw (dB) 

C1 

Reboco – 2cm 

Laje maciça em betão armado – 30cm 

Camada de forma – variável (min. 5cm) 

Isolamentos, impermeabilizações e proteção 

mecânica. 

58 (-1;-7) 

5.5 EMISSÃO SONORA E INCOMODIDADE 

5.5.1 Valores limite de exposição (Artigo 11.º 1-a e 1-c) 

A emissão sonora pode ser gerada quer pelas atividades potencialmente ruidosas do interior do 

edifício quer pelo funcionamento dos equipamentos mecânicos instalados. 

Considerando o tipo de utilização predominante prevista para o edifício em si, que gerará 

tipicamente níveis de ruído moderados no seu interior, considera-se que apenas os equipamentos 

eletromecânicos previstos para instalação no exterior do edifício e a passagem do metro poderão 

provocar algum incómodo nos recetores sensíveis mais próximos. 

Conforme referido no capítulo 5.4, o nível de potência sonora total, Lw, dos equipamentos 

eletromecânicos a instalar, quando em funcionamento simultâneo na sua máxima potência, é de 

63,1dBA. 

A 30m de distância (recetor sensível mais próximo conforme Figura 3), o nível sonoro contínuo 

equivalente, LAeq, provocado pelos equipamentos instalados na cobertura do edifício é de 33,6dBA, 

resultando em valores dos índices Ln e Lden de 33,6 e 39,9dBA, respetivamente (considerando o 

funcionamento noturno dos equipamentos – situação mais desfavorável). 

Dados os níveis Ln e Lden atuais apresentados nas Figuras 1 e 2 do capítulo 3, o funcionamento 

destes equipamentos – mesmo considerando o funcionamento noturno e o funcionamento 

simultâneo e na sua máxima potência, não alterarão os índices Ln e Lden verificados atualmente na 
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zona de implantação da estação, que se situam acima dos 60 e dos 70dBA, respetivamente, 

verificando inclusive os critérios regulamentares estabelecidos no Artigo 11.º do RGR. 

O prolongamento do cais nascente da ECG não irá alterar a distância de passagem do metro do 

ponto sensível mais próximo, conforme Figura 3, sendo o prolongamento do cais feito para zona de 

linha já existente. Pelo que se entende que os níveis de ruído com a expansão do cais serão muito 

próximos ou até iguais aos níveis de ruido atuais. 

O recetor sensível dista cerca de 30m, em linha horizontal, do recetor sensível mais próximo 

(conforme Figura 3). Uma vez que no estudo de impacte ambiental não foram realizados ensaios de 

ruído neste recetor – pelos motivos supracitados, considerou-se uma extrapolação dos valores 

previstos nesse mesmo estudo. 

A passagem do metro resulta, conforme medido no Estudo de Ruído levado a cabo no Anteprojeto 

da Empreitada de Projeto e Construção dos Toscos, Acabamentos e Sistemas,no Âmbito da 

Concretização do Plano de Expansão do Metropolitano de Lisboa - Prolongamento das Linhas 

Amarela e Verde - Viadutos do Campo Grande - Lote 3, nos seguintes valores para os índices de Lden 

e Ln nos dois pontos de medição considerados: 

• Ponto P1 (cerca de 14m da fonte): Lden = 64 dBA e Ln = 59 dBA 

• Ponto P2 (cerca de 20m da fonte): Lden = 59 dBA e Ln = 52 dBA 

Estes níveis serão menores num recetor a 30m de distância devido ao efeito, principalmente, da 

atenuação por divergência geométrica. Dados os níveis Ln e Lden atuais apresentados nas Figuras 1 e 

2 do capítulo 3, o funcionamento destes equipamentos – mesmo considerando o funcionamento 

noturno e o funcionamento simultâneo e na sua máxima potência, não alterarão os índices Ln e Lden 

verificados atualmente na zona de implantação da estação, que se situam acima dos 60 e dos 

70dBA, respetivamente, verificando inclusive os critérios regulamentares estabelecidos no Artigo 

11.º do RGR. 

Face ao ruído do metro o ruído do funcionamento dos equipamentos é desprezível (a soma dos 

dois níveis sonoros é igual ao nível sonoro isolado verificado durante a passagem do metro). 

Embora o Plano Municipal de Redução de Ruído seja da responsabilidade da Câmara Municipal de 

Lisboa, caso se demonstre que o ruído do Metropolitano contribui para a sobre-exposição de ruído 

referida, pode competir ao Metropolitano de Lisboa a definição de medidas, conforme n.º 5 do 

Artigo 8.º do DL 9/2007. No entanto, a verificarem-se os pressupostos tomados no presente 

relatório, o ruído provocado pelo aumento da ECG não alterará os níveis de ruído agora existentes 

no recetor sensível mais próximo, cumprindo-se inclusive os pressupostos regulamentares. 
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Figura 3 – Localização do aumento do Cais Nascente e localização do ponto sensível mais 

próximo, Fonte: Google Maps, Maio 2021 

5.5.2 Atividades ruidosas permanentes (Artigo 13.º 1-b) 

Conforme especificado no ponto anterior, passagem do metro resulta, conforme medido no Estudo 

de Ruído levado a cabo no Anteprojeto da Empreitada de Projeto e Construção dos Toscos, 

Acabamentos e Sistemas,no Âmbito da Concretização do Plano de Expansão do Metropolitano de 

Lisboa - Prolongamento das Linhas Amarela e Verde - Viadutos do Campo Grande - Lote 3, um valor 

para os índices de Lden e Ln inferior a: 

• Ponto P2 (cerca de 20m da fonte): Lden = 59 dBA e Ln = 52 dBA 

Considerando um nível sonoro contínuo equivalente, LAeq, de conforto no interior dos quartos e 

zonas de estar das habitações de 35dBA para o período diurno, 30dBA para o entardecer e 25dBA 

para o período noturno e um índice de isolamento sonoro a sons de condução aérea exterior, 

D2m,nT,w para as fachadas das habitações igual ao limite mínimo regulamentar em vigor de 33dB ≈ 

28dBA (situação mais desfavorável), a diferença entre o valor do indicador LAeq do ruído ambiente 

determinado durante a ocorrência do ruído particular da atividade em avaliação e o valor do 

indicador LAeq do ruído residual para cada um dos períodos regulamentares será o apresentado no 

Quadro 9. 

  

Prolongamento do 

Cais Nascente 

Recetor sensível 
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Quadro 9 – Verificação do Artigo 13º do RRAE 

Período 
LAeq Atividade 

(dBA) 
D2m,nt,w (dBA) LAeq (dBA) 

LAeq Residual 

(dBA) 
Diferença 

Diurno* 54,0 28 26,0 35 3,0 (≤5) 

Entardecer* 53,0 28 27,6 30 3,6 (≤4) 

Noturno 52,0 28 28,0 25 3,0 (≤3) 

*Decompondo o Lden segundo a fórmula indicada em 3.5 

5.5.3 Barreiras Acústicas 

Embora fora do foro regulamentar, entende-se que o nível de ruído no cais deverá ser minimizado 

tanto quanto possível em benefícios dos passageiros que se encontram a aguardar na plataforma. 

Dados os valores medidos e referidos acima, estima-se que o nível de potência sonora, Lw, do metro 

em funcionamento seja próximo dos 75dBA, podendo este valor ser agravado em zona de 

travagem/arranque do metro nas frequências mais elevadas. 

A aplicação de barreiras acústicas em todo o comprimento do aumento da plataforma previsto, ao 

nível dos carris, como já sucede no troço atualmente existente, vai permitir reduzir em cerca de 10 

dBA o nível sonoro sentido no cais. Estas só necessitam de ser eficazes para o ruído mais 

significativo dos veículos ferroviários – contacto roda/carril. Desta forma, a barreira necessita 

unicamente de ter uma pequena altura e ser colocada perto dos carris (Figura 5). 

Para evitar que o ruído seja refletivo da barreira para o metro e deste para os passageiros (por cima 

da barreira) é aconselhável que a barreira seja acusticamente absorvente na sua face interior. Neste 

caso sugere-se que seja aplicada uma camada de reboco fono-absorvente uma vez que esse 

material já será utilizado na empreitada e apresenta bom desempenho nas gama de frequências 

mais elevadas. 

Em alternativa e aproveitando a configuração geométrica do cais, poder-se-á revestir a superfície 

inferior da plataforma neste material, conforme Figura 6. 
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Figura 4 – Implementação de barreiras acústicas – Planta 

 

Figura 5 – Implementação de barreiras acústicas – Corte 

Novas barreiras acústicas 
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Figura 6 – Aplicação de material absorvente sonoro (a azul) – Corte 

 

6 CONCLUSÃO 

Pelo constatado nos capítulos anteriores, as alterações a executar no prolongamento a nascente da 

ECG no âmbito da Concretização do Plano de Expansão do Metropolitano de Lisboa - 

Prolongamento das Linhas Amarela e Verde–Viadutos do Campo Grande -Lote 3 não introduzirão 

um aumento do indicadores Lden e Ln da zona envolvente, a qual já se encontra em situação de 

sobre-exposição em ambos os indicadores. 

Em relação a esta situação de sobre-exposição o RGR remete para as autarquias a responsabilidade 

da elaboração e implementação de planos de redução do ruído, conforme Artigo 8º e Artigo 9º 

deste diploma, do qual se transcreve abaixo o ponto 1 do Artigo 8º. 

1—As zonas sensíveis ou mistas com ocupação expostas a ruído ambiente exterior que exceda os 

valores limite fixados no artigo 11º devem ser objecto de planos municipais de redução de ruído, cuja 

elaboração é da responsabilidade das câmaras municipais. 
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ANEXO DE CÁLCULO 

 

Cálculo do índice de redução sonora, Rw, da PE1. 

 

DADOS:         

         

Material  e (m) ρ (kg/m3) 

m 

(kg/m2)     

Bloco de betão 0,1 1630 163     

Reboco 0,02 1227 24,54     

  0,12  188     

         

         

m (kg/m2) e (m) cL (m/s) η c (m/s) a (m) b(m)   

188 0,12 3500 0,01 340 6,1 3,0   

         
VALIDADE:         

         

f1,1 (Hz) 
1.5 f1,1 

(Hz) 

1.5 f1,1 < 

125 Hz ? 

      

      

37 56 OK       

         
FREQUÊNCIA CRÍTICA E ÍNDICE DE REDUÇÃO SONORA (NOS PONTOS A E B): 

         

 Ponto A Ponto B       

f (Hz) 
0.5 fc fc       

76 153       

R (dB) 35,2 24,2       

 

ÍNDICE DE REDUÇÃO SONORA PARA AS FREQUÊNCIAS NORMALIZADAS: 

        

f (Hz) 125 250 500 1000 2000   

R (dB) 28,2 29,9 38,9 47,9 56,9   
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Frequência (Hz) 125 250 500 1k 2k 
ΣΔi/5 = 

2 

 

Rmédio total (dB) 28,2 29,9 38,9 47,9 56,9  

ΔCR 0 9 16 19 20  

CR1 25 34 41 44 45 

1,3 

 

Δ1 (=CR1 - R) 0,0 4,1 2,1 0,0 0,0 OK 

CR2 26 35 42 45 46 

1,7 

 

Δ2 (=CR2 - R) 0,0 5,1 3,1 0,0 0,0 OK 

CR3 27 36 43 46 47 

2,1 

 

Δ3 (=CR3 - R) 0,0 6,1 4,1 0,0 0,0 KO 

        

Rw (dB) 42     

 

TERMO DE ADAPTAÇÃO AO ESPECRO DE RUÍDO ROSA, C 

      
1/1 OITAVA     

      

Frequência (Hz) 125 250 500 1k 2k 

R (dB) 28,2 29,9 38,9 47,9 56,9 

Lij,c (dB) -21 -14 -8 -5 -4 

10(Lij-R)/10 (dB) 1,2E-05 4,1E-05 2,1E-05 5,2E-06 8,2E-07 

XAji (dB) 41 

RW (dB) 42 

C (dB) -1 

      

      
 

       

20

25

30

35

40

45

50

55

60

125 250 500 1000 2000

R
 (

d
B

)

f (Hz)

Índice de redução Sonora
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TERMO DE ADAPTAÇÃO AO ESPECRO DE RUÍDO TRÁFEGO 

RODOVIÁRIO URBANO, Ctr  

      
 

1/1 OITAVA     
 

      
 

Frequência (Hz) 125 250 500 1k 2k  

R (dB) 28,2 29,9 38,9 47,9 56,9  

Lij,c (dB) -14 -10 -7 -4 -6 
 

10(Lij-R)/10 (dB) 6,1E-05 1,0E-04 2,6E-05 6,5E-06 5,2E-07 
 

XAji (dB) 37 
 

RW (dB) 42 
 

Ctr  (dB) -5 
 

      
 

Rw (C;Ctr)  (dB) 42 -1 -5 
 

 

m = 188 kg/m2 η int = 0,01   

e = 0,12 m cL = 3500 m/s 

      fc = 153 Hz 

  

f (Hz) 125 250 500 1000 2000 

R (dB) 28,2 29,9 38,9 47,9 56,9 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rw =  42 dB     
 

      
 

      
 

f (Hz) 125 250 500 1000 2000  

CR (dB) 26,0 35,0 42,0 45,0 46,0 
 

 

  

20

30

40

50

60

70

125 250 500 1000 2000

f (Hz)

R

CR
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Cálculo do índice de isolamento a sons aéreos exteriores D2m,nT,w da fachada PE1 

 

Determinação do Índice de Isolamento a Sons de Condução Aérea D2m,n,w da Fachada (PE1) 

Situação em Análise    Entre o exterior e Sala do Encarregado de Tração 

Tipologia do Edifício (RRAE -  DL 96/2008) 
Edifícios Comerciais e de Serviços e partes similares 

em Edifícios Industriais 

Local do Edifício Escritórios 

Área do Espaço Receptor (m2) 19,91 

Pé Direito do Espaço Receptor (m) 3 

Comprimento do elemento de separação 

(m) 
6,15 

Área do elemento de separação, S (m2) 18,45 

Elemento Considerado 

Zona Opaca Envidraçado 
Ventilaçã

o 

Cx. de 

Estore 

Rw (dB) C Rw (dB) C Rw (dB) C Rw (dB) C 

Rw ou Dn,e,w (dB) 42 

  

37 

  

  

  

  

  

Área, Si (m2) 14,05 4,40 Dn,e,w Dn,e,w 

τi 
4,8049E-

05 

4,7583E-

05 
- - 

Rw,médio (dB) 40 

10 log(V/6T0S) (dB) 0,33 

Transmissão Marginal (dB) -2 

ΔLfs 0 

D2m,nT,w (dB) 39        

D2m,nT,w min (dB) 30 
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Cálculo do tempo de reverberação, Tr 

 

LOCAL 1: 5.01 Sala de descanso dos Maquinistas 

        

Elemento S (m2) 
Ai =  αi × Si 

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 KHz 2 KHz 4 KHz 

Teto 37,32 3,73 13,06 24,26 27,99 26,12 26,12 

Pavimento 37,32 0,75 1,12 1,49 1,87 1,87 2,24 

Parede 73,28 2,20 2,20 1,47 2,20 2,93 3,66 

Envidraçado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Portas 4,00 0,56 0,40 0,32 0,32 0,32 0,32 

V (m3) : ∑Ai (m2) 7,24 16,78 27,54 32,37 31,24 32,35 

111,96 TR (s) 2,48 1,07 0,65 0,55 0,57 0,55 

        

  T500Hz-2kHz (s) ≈ 0,59 OK     

  T500Hz-2kHz MÁX (s) ≈ 0,72       

 

 

LOCAL 2: Cais 

        

Elemento S (m2) 
Ai =  αi × Si 

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 KHz 2 KHz 4 KHz 

Teto 4250,00 255,00 467,50 1955,00 3272,50 3570,00 3782,50 

Pavimento 4250,00 85,00 85,00 85,00 212,50 212,50 212,50 

Paredes GR 290,00 5,80 5,80 5,80 14,50 14,50 14,50 

Paredes PC 1172,42 234,48 93,79 58,62 35,17 23,45 23,45 

Vazio 132,58 132,58 132,58 132,58 132,58 132,58 132,58 

V (m3) : ∑Ai (m2) 712,86 784,67 2237,00 3667,25 3953,03 4165,53 

23375,00 TR (s) 5,25 4,77 1,67 1,02 0,95 0,90 

        

  T500Hz-2kHz (s) ≈ 1,21 OK     

  T500Hz-2kHz MÁX (s) ≈ 4,29       
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Soma de níveis de potência sonora 

 

Nº Designação Lw (dB) 

1 UE1 59 

2 UE2 61 

3 UE3 33 

 Total 63,1 

 

 

Cálculo do índice de redução sonora, Rw, da C1 

 

DADOS:         

         

Material  e (m) ρ (kg/m3) 

m 

(kg/m2)     

Betão 0,3 2550 765     

Reboco/betonilha 0,07 1227 85,89     

  0,37  851     

         

m (kg/m2) e (m) cL (m/s) η c (m/s) a (m) b(m)   

851 0,37 3500 0,01 340 6,0 5,0   

         
VALIDADE:         

         

f1,1 (Hz) 
1.5 f1,1 

(Hz) 

1.5 f1,1 < 

125 Hz ? 

      

      

57 85 OK       

         
FREQUÊNCIA CRÍTICA E ÍNDICE DE REDUÇÃO SONORA (NOS PONTOS A E B): 

         

 Ponto A Ponto B       

f (Hz) 
0.5 fc fc       

25 50       

R (dB) 38,5 27,5       

 

ÍNDICE DE REDUÇÃO SONORA PARA AS FREQUÊNCIAS NORMALIZADAS: 

        

f (Hz) 125 250 500 1000 2000   

R (dB) 38,8 47,8 56,8 65,8 74,6   
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Frequência (Hz) 125 250 500 1k 2k 
ΣΔi/5 = 

2 

 

Rmédio total (dB) 38,8 47,8 56,8 65,8 74,6  

ΔCR 0 9 16 19 20  

CR1 40 49 56 59 60 

0,5 

 

Δ1 (=CR1 - R) 1,2 1,2 0,0 0,0 0,0 OK 

CR2 42 51 58 61 62 

1,5 

 

Δ2 (=CR2 - R) 3,2 3,2 1,2 0,0 0,0 OK 

CR3 43 52 59 62 63 

2,1 

 

Δ3 (=CR3 - R) 4,2 4,2 2,2 0,0 0,0 KO 

        

Rw (dB) 58     

 

TERMO DE ADAPTAÇÃO AO ESPECRO DE RUÍDO ROSA, C 

      
1/1 OITAVA     

      

Frequência (Hz) 125 250 500 1k 2k 

R (dB) 38,8 47,8 56,8 65,8 74,6 

Lij,c (dB) -21 -14 -8 -5 -4 

10(Lij-R)/10 (dB) 1,0E-06 6,5E-07 3,3E-07 8,2E-08 1,4E-08 

XAji (dB) 57 

RW (dB) 58 

C (dB) -1 

      
       
       

20

30

40

50

60

70

80

125 250 500 1000 2000

R
 (

d
B

)

f (Hz)

Índice de redução Sonora
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TERMO DE ADAPTAÇÃO AO ESPECRO DE RUÍDO TRÁFEGO 

RODOVIÁRIO URBANO, Ctr  

      
 

1/1 OITAVA     
 

      
 

Frequência (Hz) 125 250 500 1k 2k  

R (dB) 38,8 47,8 56,8 65,8 74,6  

Lij,c (dB) -14 -10 -7 -4 -6 
 

10(Lij-R)/10 (dB) 5,2E-06 1,6E-06 4,1E-07 1,0E-07 8,7E-09 
 

XAji (dB) 51 
 

RW (dB) 58 
 

Ctr  (dB) -7 
 

      
 

Rw (C;Ctr)  (dB) 58 -1 -7 
 

 

m = 851 kg/m2 η int = 0,01   

e = 0,37 m cL = 3500 m/s 

      fc = 50 Hz 

  

f (Hz) 125 250 500 1000 2000 

R (dB) 38,8 47,8 56,8 65,8 74,6 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rw =  58 dB     
 

      
 

      
 

f (Hz) 125 250 500 1000 2000  

CR (dB) 42,0 51,0 58,0 61,0 62,0 
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Cálculo do índice de isolamento a sons aéreos exteriores D2m,nT,w da cobertura C1 

 

Determinação do Índice de Isolamento a Sons de Condução Aérea D2m,n,w da Cobertura 

(C1) 

Área do Espaço Receptor (m2) 37,32 

Pé Direito do Espaço Receptor (m) 3 

Área do elemento de separação, S 

(m2) 
37,32 

Elemento Considerado 

Zona Opaca 
Envidraçad

o 

Ventilaçã

o 

Cx. de 

Estore 

Rw (dB) C Rw (dB) C Rw (dB) C Rw (dB) C 

Rw ou Dn,e,w (dB) 58 

  

0 

  

  

  

  

  

Área, Si (m2) 37,32 0,00 Dn,e,w Dn,e,w 

τi 
1,5849E-

05 
0 - - 

Rw,médio (dB) 45 

10 log(V/6T0S) (dB) 0,00 

Transmissão Marginal (dB) -2 

ΔLfs 0 

D2m,nT,w (dB) 56        

D2m,nT,w (dBA) 51 

 

 

Cálculo do LAeq, Ln e Lden provocados pelo funcionamento dos equipamentos na cobertura 

 

Lw(dBA) Dist. (m) LAeq (dBA) Ln* (dBA) Le (dBA) Lden (dBA) 

63,1 30 33,6 33,6 33,6 39,9 

*considerando o funcionamento noturno dos equipamentos – situação mais desfavorável 

 

 

Cálculo do LAeq, Ln e Lden provocados pela passagem do metropolitano num recetor a 30m de 

distância 

 

Ln(dBA) Dist. (m) Tipo de fonte Lw (dBA) 

59 13 Linear 75,1 

52 20 Linear 70,0 
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• Ponto P1 (cerca de 14m da fonte): Lden = 64 dBA e Ln = 59 dBA 

• Ponto P2 (cerca de 20m da fonte): Lden = 59 dBA e Ln = 52 dBA 

 

Cálculo da atenuação em dBA garantida pela barreira acústica 

Fonte: Acústica Ambiental e de Edifícios, Departamento de Engenharia Civil, FEUP, A.P. Oliveira de 

Carvalho 

 

a+b-c = 0,16m 
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