
 

 

 
ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA COVA DA BEIRA 
 
 
 
 
 
 

ELABORAÇÃO DO MAPA DE RUÍDO  
DO CONCELHO DE MANTEIGAS 
 

 
 
 
 
 
 

MEMÓRIA DESCRITIVA 
 
 
 
 
 
 
 
JULHO 2005 



 

 
 



 

 

ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA COVA DA BEIRA 
 
 
 
 
 
 

ELABORAÇÃO DO MAPA DE RUÍDO  
DO CONCELHO DE MANTEIGAS 

 

 
 
 
 
 
 
 

MEMÓRIA DESCRITIVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JULHO 2005 



 

 
 



 

ELABORAÇÃO DO MAPA DE RUÍDO DO CONCELHO DE MANTEIGAS 
MEMÓRIA DESCRITIVA (REV 0 – 2005-07-01) 

1 

 
 
 
 
 

ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA COVA DA BEIRA 
 
 
 

 

ELABORAÇÃO DO MAPA DE RUÍDO  
DO CONCELHO DE MANTEIGAS 

 

 
 
 
 

MEMÓRIA DESCRITIVA 
 
 
 
 
 
 
 
Nº DO CONTRATO: APM 2850 
 
Nº DO DOCUMENTO: 02.ME-I.001(0) 
FICHEIRO:  285002MEI0010. DOC 
 

 
DATA: 2005-07-01 
 
 



 

ELABORAÇÃO DO MAPA DE RUÍDO DO CONCELHO DE MANTEIGAS 
MEMÓRIA DESCRITIVA (REV 0 – 2005-07-01) 

2 

REGISTO DAS ALTERAÇÕES 

Nº Ordem Data Designação 

   

   

   

   

   

   

 

O COORDENADOR TÉCNICO:  

 

 



 

ELABORAÇÃO DO MAPA DE RUÍDO DO CONCELHO DE MANTEIGAS 
MEMÓRIA DESCRITIVA (REV 0 – 2005-07-01) 

3 

Índice do documento 
1 INTRODUÇÃO E OBJECTIVO .............................................................................................5 

2 ENQUADRAMENTO GEOGRÁFICO DO CONCELHO.......................................................7 

3 ENQUADRAMENTO LEGAL................................................................................................9 

4 DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS UTILIZADOS.........................................................11 
4.1 Sonómetro ..................................................................................................................11 
4.2 Software de previsão de níveis sonoros ....................................................................11 

5 ACTIVIDADES PRÉVIAS À MODELAÇÃO DE RUÍDO.....................................................13 
5.1 Considerações gerais.................................................................................................13 
5.2 Tratamento da cartografia da área a modelar (em 3D).............................................13 
5.3 Visitas e trabalho de campo.......................................................................................14 

5.3.1 Caracterização dos eixos viários / contagens de volume de tráfego ...........14 
5.3.2 Caracterização das indústrias .......................................................................15 
5.3.3 Medições de ruído .........................................................................................16 
5.3.4 Levantamento da altura dos edifícios............................................................18 
5.3.5 Caracterização fotográfica.............................................................................18 
5.3.6 Síntese dos dados obtidos durante o trabalho de campo ............................19 

6 MODELAÇÃO DOS NÍVEIS DE RUÍDO ACTUAIS............................................................33 
6.1 Considerações gerais.................................................................................................33 
6.2 Tráfego rodoviário ......................................................................................................33 

6.2.1 Considerações gerais ....................................................................................33 
6.2.2 Método de cálculo NMPB-Routes-96............................................................34 

6.3 Ruído industrial...........................................................................................................35 
6.3.1 Considerações gerais ....................................................................................35 
6.3.2 Método de cálculo ISO 9613-2 ......................................................................35 

6.4 Características do cálculo ..........................................................................................35 
6.5 Apresentação e análise dos resultados da calibração dos Mapas de Ruído ...........36 

6.5.1 Ruído proveniente de eixos rodoviários ........................................................36 
6.5.2 Ruído proveniente das indústrias ..................................................................37 

6.6 Apresentação dos Mapas de Ruído...........................................................................38 

7 CONCLUSÕES...................................................................................................................41 

8 BIBLIOGRAFIA ...................................................................................................................43 
 

ANEXO I - FIGURAS 
 



 

ELABORAÇÃO DO MAPA DE RUÍDO DO CONCELHO DE MANTEIGAS 
MEMÓRIA DESCRITIVA (REV 0 – 2005-07-01) 

4 

Índice de Quadros 
 

Quadro 5.1 – Compilação dos dados recolhidos durante os trabalhos de campo para o 
Ponto 1 (P1) ...................................................................................................................... 20 

Quadro 5.2 - Compilação dos dados recolhidos durante os trabalhos de campo para o 
Ponto 2 (P2) ...................................................................................................................... 21 

Quadro 5.3 - Compilação dos dados recolhidos durante os trabalhos de campo para o 
Ponto 3 (P3) ...................................................................................................................... 22 

Quadro 5.4 – Compilação dos dados recolhidos durante os trabalhos de campo para o 
Ponto 4 (P4) ...................................................................................................................... 23 

Quadro 5.5 - Compilação dos dados recolhidos durante os trabalhos de campo para o 
Ponto 5 (P5) ...................................................................................................................... 24 

Quadro 5.6 - Compilação dos dados recolhidos durante os trabalhos de campo para o 
Ponto 6 (P6) ...................................................................................................................... 25 

Quadro 5.7 - Compilação dos dados recolhidos durante os trabalhos de campo para o 
Ponto 7 (P7) ...................................................................................................................... 26 

Quadro 5.8 - Compilação dos dados recolhidos durante os trabalhos de campo para o 
Ponto 8 (P8) ...................................................................................................................... 27 

Quadro 5.9 - Compilação dos dados recolhidos durante os trabalhos de campo para o 
Ponto 9 (P9) ...................................................................................................................... 28 

Quadro 5.10 - Compilação dos dados recolhidos durante os trabalhos de campo para o 
Ponto 10 (P10) .................................................................................................................. 29 

Quadro 5.11 - Compilação dos dados recolhidos durante os trabalhos de campo para o 
Ponto 11 (P11) .................................................................................................................. 30 

Quadro 5.12 - Compilação dos dados recolhidos durante os trabalhos de campo para o 
Ponto 12 (P12) .................................................................................................................. 31 

Quadro 5.13 - Compilação dos dados recolhidos durante os trabalhos de campo para o 
Ponto 13 (P13) .................................................................................................................. 32 

Quadro 6.1 – Análise comparativa dos níveis de pressão sonora simulados e medidos junto 
do IC12, das estradas nacionais e dos eixos rodoviários-tipo......................................... 36 

Quadro 6.2 - Análise comparativa dos níveis de pressão sonora simulados e medidos junto 
das indústrias .................................................................................................................... 37 

 

Índice de Figuras 
 

Figura 2.1 – Vista panorâmica do aglomerado de Manteigas e mapa do município de 
Manteigas............................................................................................................................ 7 

 



 

ELABORAÇÃO DO MAPA DE RUÍDO DO CONCELHO DE MANTEIGAS 
MEMÓRIA DESCRITIVA (REV 0 – 2005-07-01) 

5 

1 Introdução e objectivo 
 
O Regime Legal sobre Poluição Sonora (adiante designado por RLPS), estabelece 
que a política de ordenamento do território e urbanismo deve assegurar a qualidade do 
ambiente sonoro, promovendo a distribuição adequada entre áreas com sensibilidade 
ao ruído, nomeadamente, áreas para fins habitacionais e áreas definidas para outros 
fins. 
 
Os Mapas de Ruído podem, e devem, ser entendidos como uma ferramenta 
estratégica de apoio, análise e planeamento já que, através da sua observação, 
permitem a: 
 
§ Identificação das fontes de ruído predominantes; 
§ Identificação de áreas cujos níveis de ruído ultrapassam os limites regulamentados 

e que, por esse motivo, devem ser alvo de planos de redução de ruído; 
§ Identificação de áreas que não devem ser utilizadas para construção de novos 

edifícios onde sejam desenvolvidas actividades com sensibilidade ao ruído; 
§ Articulação com instrumentos de ordenamento do território, servindo assim de 

apoio ao exercício das diversas competências camarárias em matéria de 
ordenamento do território e licenciamento. 

 
Os Mapas de Ruído permitem quantificar os níveis de ruído existentes na área em 
estudo, possibilitando a identificação de áreas que, pela sua qualidade acústica, 
poderão condicionar alguns usos (por exemplo, a construção de novos edifícios de 
habitação, ou a utilização de espaços para lazer e recreio). Os Mapas de Ruído 
fornecem as grandes linhas de orientação relativas às zonas a preservar e/ou a 
corrigir, do ponto de vista acústico. 
 
Os Mapas de Ruído, elaborados a uma escala concelhia, têm como mais valia permitir 
obter uma visão global do território (em temos das suas características acústicas), 
auxiliando decisões estratégicas de gestão do espaço. No entanto, face à escala a que 
são produzidos, à informação de base subjacente à sua realização e ao pormenor com 
que são elaborados, não têm como intuito, nem deverão ser utilizados em actividades 
de licenciamento de edificações. 
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O presente documento constitui a Memória Descritiva dos Mapas de Ruído, diurno e 
nocturno, elaborados para o concelho de Manteigas. Nesta Memória Descritiva 
encontram-se contemplados os seguintes aspectos: os resultados das medições de 
ruído realizadas, a apresentação dos pressupostos assumidos na elaboração dos 
Mapas de Ruído, as metodologias utilizadas, os resultados e as conclusões obtidas. 
 
A elaboração dos Mapas de Ruído teve como objectivo a caracterização da situação 
existente, ou seja, a representação actual dos níveis sonoros sentidos no concelho de 
Manteigas, com base na recolha de dados acústicos, realizada de acordo com 
técnicas de medição normalizadas e técnicas de modelação apropriadas, dando assim 
cumprimento da legislação vigente (n.º 4, do Artigo 4.º, do Capítulo II, do Decreto-Lei 
n.º 292/2000, de 14 de Novembro1). 
 

                                                 
1 Aprova o Regime Legal sobre a Poluição Sonora (RLPS). 
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2 Enquadramento geográfico do concelho 
 
O Mapa de Ruído (diurno e nocturno) foi elaborado para o concelho de Manteigas 
localizado na Beira Interior Norte. Este concelho integra a Cordilheira Central, e é um 
dos 14 municípios pertencentes ao distrito da Guarda. 
 
O concelho de Manteigas (Figura 2.1) é o mais pequeno do distrito da Guarda sendo 
constituído por 4 freguesias (Manteigas – Santa Maria, Manteigas – São Pedro, 
Sameiro e Vale de Amoreira), ocupando uma área de cerca de 122 km2 com 
4 094 habitantes 2. 
 
Manteigas está delimitado a Noroeste pelo concelho de Gouveia, a Nordeste pelo 
concelho da Guarda, a Oeste pelo concelho de Seia e a Sul e Sudeste pelo concelho 
da Covilhã (este último pertencente ao distrito de Castelo Branco). 
 

 

 
Fonte: http://viajar.clix.pt/mapas/mapa3136.gif  

Figura 2.1 – Vista panorâmica do aglomerado de Manteigas e mapa do município de 

Manteigas 

 

                                                 
2 INE, Recenseamento Geral da População e Habitação, 2001 (Resultados Definitivos). 
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Na Figura 1, em anexo, encontra-se representado o enquadramento geográfico do 
concelho de Manteigas - área de intervenção do Mapa de Ruído. 
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3 Enquadramento legal 
 
A caracterização dos níveis de ruído actualmente existentes no concelho de Manteigas 
foi efectuada tendo como referência o RLPS, aprovado pelo anexo do Decreto-Lei 
n.º 292/2000, de 14 de Novembro, em vigor desde 15 de Maio de 2001, (alterado pelo 
Decreto-Lei n.º 259/2002, de 23 de Novembro). Aquele documento legal visa a 
prevenção do ruído e o controlo da poluição sonora, tendo em vista a salvaguarda da 
saúde e do bem-estar da população. 
 
Segundo o n.º 4, do Artigo 4.º, do Capítulo II – Medidas gerais de prevenção e controlo 
de poluição sonora – do RLPS, “a elaboração, alteração e revisão dos planos 
municipais de ordenamento do território deve apoiar-se em informação acústica 
adequada, nomeadamente em recolhas de dados acústicos, realizadas de acordo com 
técnicas de medição normalizadas, podendo igualmente recorrer a técnicas de 
modelação apropriadas”. 
 
De acordo com o n.º 5 do mesmo Artigo “as câmaras municipais devem promover a 
elaboração de mapas de ruído, por forma a enquadrar a preparação dos respectivos 
instrumentos de ordenamento do território”. 
 
Por sua vez, o n.º 3 do mesmo Artigo 4.º estabelece que os planos municipais de 
ordenamento do território deverão garantir que: 
 
a) As zonas sensíveis - áreas definidas em instrumentos de planeamento territorial 

como vocacionadas para usos habitacionais, existentes ou previstos, bem como 
para escolas, hospitais, espaços de recreio e lazer e outros equipamentos 
colectivos prioritariamente utilizados pelas populações como locais de recolhimento, 
existentes ou a instalar - não podem ficar expostas a um nível sonoro contínuo 
equivalente, ponderado A, LAeq, do ruído ambiente exterior, superior a 55 dB(A) no 
período diurno e 45 dB(A) no período nocturno. 

b) As zonas mistas - zonas existentes ou previstas em instrumentos de planeamento 
territorial eficazes, cuja ocupação seja afecta a outras utilizações, para além das 
referidas na definição de zonas sensíveis, nomeadamente a comércio e serviços - 
não podem ficar expostas a um nível sonoro contínuo equivalente, ponderado A, 
LAeq, do ruído ambiente exterior, superior a 65 dB(A) no período diurno e 55 dB(A) 
no período nocturno. 
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Todavia, de acordo com o que se encontra estabelecido no referido diploma, a 
classificação de zonas sensíveis e de zonas mistas é da competência das câmaras 
municipais de cada concelho (n.º 2, do Artigo 4.º, do Capítulo II). 
 
Os Mapas de Ruído consistem na representação gráfica da distribuição dos níveis de 
pressão sonora numa determinada área, de acordo com classes pré-definidas, 
expressas em dB(A) em função das fontes de ruído existentes, permitindo a 
apreciação global e expedita do ambiente acústico nessa área. Neste sentido, estes 
mapas assumem um papel de particular interesse nas acções de planeamento 
territorial, possibilitando adequar as propostas de desenvolvimento urbano com as 
condicionantes de utilização do solo, decorrentes do ambiente sonoro existente. 
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4 Descrição dos equipamentos utilizados 
 

4.1 Sonómetro 
 
Para a realização das medições de ruído ambiente foi utilizado um analisador de ruído 
Brüel & Kjær 2260, devidamente calibrado, constituído pelos seguintes elementos: 
plataforma 2260, software de análise sonora BZ 7210, amplificador de entrada 
ZC 0026 e microfone 4189. 
 
A calibração do equipamento utilizado nas medições foi efectuada pelo Laboratório de 
Metrologia do Instituto de Soldadura e Qualidade (ISQ), em 29 de Abril de 2004, 
estando este em conformidade com a Norma Internacional IEC 60804 para a classe de 
exactidão 1. 
 
Foi utilizado ainda um software de transferência dos dados do sonómetro para suporte 
informático – Noise Explorer 7815 da Brüel & Kjær – que permitiu, após a realização 
de medições, transferir os resultados obtidos, guardá-los, visualizá-los e processá-los 
num PC. 
 

4.2 Software de previsão de níveis sonoros 
 
A modelação de ruído foi assegurada por recurso ao software Cadna A - Mapeamento 
de Ruído (adiante designado por Cadna A), compatível com o analisador de ruído 
anteriormente referido. 
 
Na modelação de ruído, o software Cadna A incorpora a configuração do terreno com 
todas as componentes que potenciam a emissão do som (fontes de ruído), bem como 
os obstáculos à sua propagação (como sejam edifícios de diferentes tipologias). 
 
O indicador de ruído utilizado na elaboração destes mapas foi o nível sonoro contínuo 
equivalente, apresentado na escala de ponderação A – LAeq. 
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O resultado final da modelação de ruído foi apresentado sob a forma de Mapas de 
Ruído contendo zonas de ruído estabelecidas de acordo com classes, definidas pela 
NP 1730:19963. 

                                                 
3 Acústica – Descrição e medição do ruído ambiente, Outubro de 1996. Parte 2 - Recolha de Dados 
Relevantes para o Uso do Solo. 
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5 Actividades prévias à modelação de ruído 
 

5.1 Considerações gerais 
 
A elaboração dos Mapas de Ruído envolveu as seguintes etapas (algumas das quais 
executadas em simultâneo): 
 
§ Tratamento da cartografia da área a modelar (em 3D). 
§ Visitas ao concelho de Manteigas e realização do trabalho de campo que envolveu, 

entre outros aspectos, a identificação e caracterização das principais fontes de 
ruído existentes na área em estudo e o reconhecimento / caracterização da 
tipologia dos edifícios existentes. 

§ Elaboração dos Mapas de Ruído propriamente ditos, para os períodos de 
referência diurno e nocturno. 

 
As duas primeiras etapas referidas encontram-se explicitadas nos pontos 5.2 e 5.3, 
respectivamente. O processo de elaboração dos Mapas de Ruído está descrito no 
capítulo 6. 
 
 

5.2 Tratamento da cartografia da área a modelar (em 3D) 
 
Na concepção dos Mapas de Ruído foram consideradas duas áreas distintas: 
 
§ Área do Mapa de Ruído. 
§ Área de Estudo. 
 
A Área de Estudo é mais abrangente que a Área do Mapa de Ruído, já que para além 
da área abrangida pelo concelho de Manteigas inclui uma faixa exterior a este (de 
cerca de 500 m), onde podem estar localizadas fontes de ruído com interferência no 
ruído ambiente da Área do Mapa de Ruído (concelho de Manteigas). 
 
Foi utilizada cartografia de base à elaboração dos Mapas de Ruído que incluía os 
seguintes elementos: edificado existente (habitacional e industrial), localização dos 
eixos rodoviários, em 2D, e curvas de nível e os pontos cotados, em 3D. 
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Com base nesta cartografia e na informação recolhida ao longo dos trabalhos de 
campo, procedeu-se à atribuição da cota (altura relativa) dos elementos constantes na 
cartografia fornecida pela Câmara Municipal de Manteigas, nomeadamente edificado 
existente e eixos rodoviários. 
 
Os procedimentos acima descritos permitiram conceber um modelo tridimensional do 
terreno que serviu de base à elaboração dos Mapas de Ruído. 
 
 

5.3 Visitas e trabalho de campo 
 
Foram realizados, entre os dias 4 a 14 de Abril de 2005, visitas ao concelho de 
Manteigas e executados trabalhos de campo. 
 
A identificação correcta do tipo de fontes de ruído existentes na área em estudo é 
essencial para a selecção adequada dos modelos matemáticos a utilizar na 
modelação da propagação do ruído ambiente. 
 
Durante a execução dos trabalhos de campo foram realizadas as seguintes 
actividades: 
 
§ Caracterização dos eixos rodoviários / contagens de volume de tráfego. 
§ Caracterização das indústrias. 
§ Realização de medições de ruído (diurnas e nocturnas). 
§ Levantamento da altura do edificado existente. 
§ Caracterização fotográfica da área em estudo. 
 
 

5.3.1 Caracterização dos eixos viários / contagens de volume de tráfego 
 
A caracterização dos eixos rodoviários consistiu na identificação das vias com 
interesse para a elaboração dos mapas de ruído, no reconhecimento da sua tipologia 
e na realização de contagens de tráfego de veículos ligeiros e pesados. 
 
Concretamente, foram caracterizados o IC12, a EN338, a EN232, a EN142 e a EN148. 
Para além destes eixos foram ainda caracterizadas três estradas secundárias que 
pudessem ser consideradas representativas, em termos de tipologia e de tráfego, de 
outras vias não caracterizadas. 
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Salienta-se que a selecção das vias rodoviárias amostradas foi feita em parceria com 
a Câmara Municipal de Manteigas, conciliando o conhecimento da realidade que a 
Autarquia tem do concelho, à experiência técnica da HIDROPROJECTO. 
 
As contagens de tráfego foram realizadas no mesmo período em que decorreram as 
medições acústicas, de modo a garantir que o valor de ruído medido fosse o resultante 
da passagem dos veículos contados. 
 
A partir das contagens de tráfego foram calculados, para cada ponto de contagem e 
por período de referência, os seguintes indicadores: tráfego médio horário – TMH 
(veículos/hora) e percentagem correspondente de veículos pesados, face à totalidade 
dos veículos contemplados. Este procedimento é, aliás, recomendado pelo documento 
do Instituto do Ambiente (adiante designado por IA), “Projecto-Piloto de Demonstração 
de Mapas de Ruído – Escalas Municipal e Urbana” (de Março de 2004), para além de 
ser um dado de entrada no software Cadna A. 
 
 

5.3.2 Caracterização das indústrias 
 
A caracterização das indústrias consistiu na identificação das instalações industriais 
com emissão de ruído para o exterior, no reconhecimento do seu tipo de actividade e 
período de funcionamento. Concretamente, foram caracterizadas três indústrias: a 
GLACIAR, uma serralharia e a IMPÉRIO. 
 
A selecção destas unidades industriais foi feita com base, não só em observações 
recolhidas durante o trabalho de campo, como também de acordo com informação 
prestada pela Câmara Municipal de Manteigas. 
 
Salienta-se ainda que, de acordo com informação fornecida igualmente pela Câmara 
Municipal de Manteigas, actualmente não existe no concelho uma zona industrial 
consolidada. 
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5.3.3 Medições de ruído 
 

5.3.3.1 Considerações gerais 
 
As medições de ruído ambiente foram efectuadas na vigência do período diurno 
(7h00-22h00), e do período nocturno (22h00-7h00), à luz do disposto no RLPS e 
conduzidas segundo a metodologia expressa na norma NP 1730:1996 (Parte 2 - 
Recolha de Dados Relevantes para o Uso do Solo) e no documento “Procedimentos 
Específicos de Medição de Ruído Ambiente”, de Abril de 2003, elaborado pelo IA. 
 
Para a realização das medições recorreu-se a um analisador de ruído Brüel & Kjaer, 
cujas características foram descritas no ponto 4.1. 
 
Todas as medições de ruído foram realizadas com o sonómetro montado a uma altura 
de 1,2 m do solo e afastado a 3,5 m de qualquer estrutura reflectora. Foi ainda 
utilizado um protector de vento de modo a evitar sinais espúrios de baixa frequência. O 
parâmetro medido foi o nível de pressão sonora contínuo equivalente, ponderado A, 
LAeq. As condições meteorológicas durante a realização das medições foram de vento 
fraco a moderado e céu limpo a ligeiramente encoberto. 
 
Procedeu-se à verificação do estado de calibração do analisador, em campo, no início 
e no final de cada série de medições, não se tendo registado desvios das posições de 
calibração. 
 

5.3.3.2 Rodovias 
 
Do trabalho de campo realizado, e em particular da observação das características do 
tráfego e da tipologia dos eixos rodoviários existentes no concelho de Manteigas, foi 
possível constatar que existem alguns eixos rodoviários com características análogas 
a outros. Existem também eixos com características muito particulares, entre os quais 
se identificam estradas de paralelepípedos, estradas estreitas, caminhos de terra 
batida. 
 
A selecção dos eixos rodoviários onde foram efectuadas as medições de ruído, 
resultou de um estreito diálogo entre a equipa da HIDROPROJECTO e a Câmara 
Municipal de Manteigas, permitindo aliar a experiência técnica da primeira ao profundo 
conhecimento da realidade do local em estudo da segunda. 
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As medições de ruído foram efectuadas num total de 9 locais - na vizinhança imediata 
das seguintes vias: 
 
§ P1 – IC12 (no troço entre Cascalvo e Espinhaço de Cão). 
§ P2 – EN338 (no troço entre Manteigas e o IC12). 
§ P3 – EN232 (no troço entre a Pousada e Casa Abrigo). 
§ P4 – EN232 (no troço entre Sameiro e Vale da Amoreira). 
§ P5 – Estrada Secundária no troço que liga Sítio do Troval a Sítio do Vale. 
§ P6 – Estrada Secundária no troço que liga Moitas a Carvalhais. 
§ P7 – EN142 (no troço entre Leandres e Souto do Concelho). 
§ P8 – Estrada Secundária no troço que liga S. Sebastião a Penhas Douradas. 
§ P9 – EN148 (no troço entre Avesseira e Cerro Correia). 
 
As medições foram realizadas de acordo com os procedimentos específicos de 
medição de ruído ambiente estabelecidos pelo IA. Ou seja, a recolha de amostras foi 
repetida em dias distintos. Em cada um dos dias, e em cada um dos pontos, foram 
feitas medições de ruído durante o período diurno e medições de ruído durante o 
período nocturno. Cada uma das medições teve uma duração igual ou superior a 
15 minutos. 
 
A partir das observações registadas nos pontos P5, P6 e P8 (concretamente 
contagens de volume de tráfego e níveis de ruído registados) foram extrapolados 
resultados para eixos rodoviários não amostrados mas considerados análogos a cada 
um dos pontos acima referidos, devido à sua tipologia e características de tráfego. 
Deste modo, os pontos P5, P6 e P8 foram considerados como eixos rodoviários-tipo 
para efeitos de modelação dos níveis de ruído provenientes do tráfego rodoviário. 
 
No sentido de se obter um valor representativo do ruído proveniente de cada eixo 
rodoviário, com base nas medições de ruído realizadas em cada ponto (para cada um 
dos períodos diurno e nocturno), foi efectuado o cálculo da média logarítmica das 
várias medições, de acordo com a seguinte expressão: 
 

LAeq, T = 
( )












∑

=

n

i

tLAeq i

n 1

10
,

10
1

lg10  

 
onde, 
 
LAeq, T, é o nível sonoro contínuo equivalente, ponderado A, 
n, é o número de medições, 
(LAeq,t)i, é o valor do nível sonoro correspondente à medição i. 
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5.3.3.3 Indústrias 

 
As medições de ruído foram efectuadas num total de 4 locais - na vizinhança imediata 
das seguintes indústrias (concretamente, junto à fachada mais exposta): 
 
§ P10 e P11 – GLACIAR – da Nascente, Empresa de Águas de Mesa de Manteigas, 

S.A. (CAE 15 981 – Engarrafamento de águas minerais, naturais e de nascente). 
§ P12 – Serralharia (CAE 20 101 – Serração de Madeira). 
§ P13 – IMPÉRIO (CAE 17 200 – Tecelagem de Têxteis). 
 
Em cada um destes locais foram levadas a cabo quatro medições de 15 minutos cada, 
apenas para o período de referência em que estas actividades industriais permanentes 
laboram - período diurno. Estas medições ocorreram em dias distintos. 
 
No sentido de se obter um valor representativo do ruído ambiente, a partir das 
medições de ruído realizadas em cada ponto (para o período de vigência diurno), foi 
efectuado o cálculo da média logarítmica das várias medições, de acordo com a 
expressão apresenta no ponto anterior. 
 
 

5.3.4 Levantamento da altura dos edifícios 
 
O levantamento da altura do edificado existente foi efectuado in situ, pela equipa da 
HIDROPROJECTO através de observação visual. 
 
 

5.3.5 Caracterização fotográfica 
 
Foram tiradas fotografias de diversas áreas do concelho (Figura 2, em anexo) e dos 
locais seleccionados para a realização das medições de ruído ambiente (Figura 3, em 
anexo), com o objectivo de caracterizar espacialmente a Área do Mapa. 
 
 



 

ELABORAÇÃO DO MAPA DE RUÍDO DO CONCELHO DE MANTEIGAS 
MEMÓRIA DESCRITIVA (REV 0 – 2005-07-01) 

19 

5.3.6 Síntese dos dados obtidos durante o trabalho de campo 
 

5.3.6.1 Rodovias 
 
Nos quadros que seguidamente se apresentam encontra-se expressa a compilação 
dos dados recolhidos durante o trabalho de campo para cada ponto de medição 
seleccionado, assim como as características das rodovias, nos troços estudados. 
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Quadro 5.1 – Compilação dos dados recolhidos durante os trabalhos de campo para o Ponto 1 

(P1) 

Ponto 1  

Localização 

 
Designação IC12 – troço entre Cascalvo e Espinhaço de Cão 
Medição (n.º) 1.ª 2.ª 3.ª 4.ª 1.ª 2.ª 3.ª 4.ª 

Período de referência Diurno Nocturno 
Dia de medição 
(dia/mês/ano) 04/04/05 05/04/05 05/04/05 06/04/05 04/04/05 05/04/05 06/04/05 06/04/05 

Início 16:19 10:52 16:47 17:56 23:12 01:36 02:18 22:51 Período  
de medição 
(hora:min) Fim 16:34 11:14 17:05 18:11 23:27 01:52 02:33 23:07 

LAeq [dB(A)] 57,1 56,9 60,5 58,6 52,0 28,2 37,6 32,2 
Altura (m) 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 

Contagens de trafégo Diurno Nocturno 

Ligeiros  7 7 15 14 1 0 0 0 N.º 
veículos 
(15 min) Pesados 0 0 1 0 0 0 0 0 

Ligeiros  75* 75* 75* 75* 75* - - - Velocidade 
(km / h) Pesados - - 50* - - - - - 

Largura da estrada 
(perfil 2 x 1 via) (m) 5,1 

* Velocidades estimadas. 
Nota: Durante os períodos em que decorreram as medições, foram identificadas fontes de ruído de origem natural, que seguidamente se 
discriminam: pássaros (durante o dia), quedas de água ao longe e vento fraco a moderado. O ruído produzido por estas fontes influenciou, 
assim, o resultado do LAeq obtido junto do IC12. 
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Quadro 5.2 - Compilação dos dados recolhidos durante os trabalhos de campo para o Ponto 2 

(P2) 

Ponto 2 

Localização  

 
Designação EN338 – troço entre Manteigas e o IC12 
Medição (n.º) 1.ª 2.ª 3.ª 4.ª 1.ª 2.ª 3.ª 

Período de referência Diurno Nocturno 
Dia de medição 
(dia/mês/ano) 05/04/05 06/04/05 07/04/05 08/04/05 06/04/05 06/04/05 07/04/05 

Início 17:22 18:24 14:21 08:55 01:42 22:08 23:48 Período  
de medição 
(hora:min) Fim 17:37 18:40 14:36 09:12 02:12 22:23 00:03 

LAeq [dB(A)] 56,4 50,5 49,1 51,7 46,2 38,0 37,3 
Altura (m) 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 

Contagens de trafégo Diurno Nocturno 

Ligeiros  5 2 1 3 2 0 0 N.º veículos 
(15/30 min) Pesados 0 0 0 0 0 0 0 

Ligeiros  55* 55* 55* 55* 55* - - Velocidade 
(km / h) Pesados - - - - - - - 

Largura da estrada 
(perfil 2 x 1 via) (m) 5,0 

* Velocidades estimadas. 
Nota: Durante os períodos em que decorreram as medições, foram identificadas fontes de ruído de origem natural, que seguidamente se 
discriminam: pássaros (durante o dia), mocho (durante a noite), quedas de água ao longe, movimentação de folhagens da vegetação e 
vento fraco a moderado. O ruído produzido por estas fontes influenciou, assim, o resultado do LAeq obtido junto da EN338. 
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Quadro 5.3 - Compilação dos dados recolhidos durante os trabalhos de campo para o Ponto 3 

(P3) 

Ponto 3 

Localização  

 
Designação EN232 – troço entre a Pousada e Casa Abrigo 
Medição (n.º) 1.ª 2.ª 3.ª 4.ª 1.ª 2.ª 3.ª 

Período de referência Diurno Nocturno 
Dia de medição 
(dia/mês/ano) 04/04/05 05/04/05 06/04/05 06/04/05 05/04/05 05/04/05 08/04/05 

Início 19:49 15:06 11:28 17:05 00:36 23:24 00:20 Período  
de medição 
(hora:min) Fim 20:04 15:25 11:43 17:21 00:51 23:56 00:37 

LAeq [dB(A)] 52,6 55,8 55,6 55,7 28,5 48,0 24,6 
Altura (m) 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 

Contagens de trafégo Diurno Nocturno 

Ligeiros  3 8 4 3 0 3 0 N.º veículos 
(15/30 min) Pesados 0 0 1 0 0 0 0 

Ligeiros  70* 70* 70* 70* - 70* - Velocidade 
(km / h) Pesados - - 50* - - - - 

Largura da estrada 
(perfil 2 x 1 via) (m) 5,6 

* Velocidades estimadas. 
Nota: Durante os períodos em que decorreram as medições, foram identificadas fontes de ruído de origem natural, que seguidamente se 
discriminam: pássaros (durante o dia), cães ao longe, ruído da povoação, quedas de água ao longe, movimentação de folhagens da 
vegetação e vento fraco. O ruído produzido por estas fontes influenciou, assim, o resultado do LAeq obtido junto da EN232. 
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Quadro 5.4 – Compilação dos dados recolhidos durante os trabalhos de campo para o Ponto 4 

(P4) 

Ponto 4 

Localização 

 
Designação EN232 – troço entre Sameiro e Vale da Amoreira 
Medição (n.º) 1.ª 2.ª 3.ª 4.ª 5.ª 1.ª 2.ª 3.ª 4.ª 

Período de referência Diurno Nocturno 
Dia de medição 
(dia/mês/ano) 7/04/05 7/04/05 8/04/05 8/04/05 12/4/05 13/04/05 13/04/05 13/04/05 14/04/05 

Início 16:32 19:15 09:55 14:05 15:30 00:18 03:07 22:52 00:02 Período  
de medição 
(hora:min) Fim 16:47 19:31 10:10 14:20 15:45 00:37 03:22 23:07 00:17 

LAeq [dB(A)] 61,6 69,7 62,3 69,0 52,9 53,7 44,5 52,5 58,6 
Altura (m) 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 

Contagens de tráfego Diurno Nocturno 

Ligeiros  0 16 8 21 2 2 0 1 0 N.º 
veículos 
(15 min) Pesados 0 0 2 2 0 0 0 0 0 

Ligeiros  - 85* 85* 85* 85* 85* - 85* - Velocidade 
(km / h) Pesados - - 50* 50* - - - - - 

Largura da estrada 
(perfil 2 x 1 via) (m) 6,5 

* Velocidades estimadas. 
Nota: Durante os períodos em que decorreram as medições, foram identificadas fontes de ruído de origem natural, que seguidamente se 
discriminam: pássaros (durante o dia), quedas de água ao longe, movimentação de folhagens da vegetação e vento fraco. O ruído 
produzido por estas fontes influenciou, assim, o resultado do LAeq obtido junto da EN232. 
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Quadro 5.5 - Compilação dos dados recolhidos durante os trabalhos de campo para o Ponto 5 

(P5) 

Ponto 5 

Localização  

 
Designação Estrada Secundária - entre Sítio do Troval a Sítio do Vale 

Medição (n.º) 1.ª 2.ª 3.ª 4.ª 5.ª 1.ª 2.ª 3.ª 4.ª 
Período de referência Diurno Nocturno 

Dia de medição 
(dia/mês/ano) 5/04/05 6/04/05 7/04/05 7/04/05 8/04/05 07/04/05 12/04/05 13/04/05 14/04/05 

Início 20:15 15:17 11:03 17:08 16:43 23:06 23:35 01:39 00:19 Período  
de medição 
(hora:min) Fim 20:30 15:34 11:20 17:23 16:58 23:21 23:42 01:54 00:34 

LAeq [dB(A)] 29,9 35,4 46,8 47,5 39,1 35,0 30,0 31,6 38,7 
Altura (m) 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 

Contagens de tráfego Diurno Nocturno 

Ligeiros  0 0 2 1 0 0 0 0 0 N.º 
veículos 
(15 min) Pesados  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ligeiros  - - 50* 50* - - - - - Velocidade 
(km / h) Pesados  - - - - - - - - - 

Largura da estrada 
(perfil 2 x 1 via) (m) 5,0 

* Velocidades estimadas. 
Nota: Durante os períodos em que decorreram as medições, foram identificadas fontes de ruído de origem natural, que seguidamente se 
discriminam: pássaros , cigarras  e moto-serras ao longe (durante o dia), cães ao longe e vento fraco. O ruído produzido por estas fontes 
influenciou, assim, o resultado do LAeq obtido junto do troço da estrada secundária entre Sítio do Troval e Sítio do Vale. 
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Quadro 5.6 - Compilação dos dados recolhidos durante os trabalhos de campo para o Ponto 6 

(P6) 

Ponto 6 

Localização  

 
Designação Estrada Secundária  - entre Moitas a Carvalhais  
Medição (n.º) 1.ª 2.ª 3.ª 4.ª 1.ª 2.ª 3.ª 

Período de referência Diurno Nocturno 
Dia de medição 
(dia/mês/ano) 04/04/05 05/04/05 05/04/05 06/04/05 04/04/05 05/04/05 06/04/05 

Início 17:26 11:35 18:02 14:26 23:52 02:14 00:52 Período  
de medição 
(hora:min) Fim 17:42 11:51 18:18 14:41 00:09 02:29 01:23 

LAeq [dB(A)] 48,2 50,5 47,6 47,3 34,1 32,7 32,4 
Altura (m) 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 

Contagens de tráfego Diurno Nocturno 

Ligeiros  3 3 1 1 0 0 0 N.º veículos 
(15/30 min) Pesados 0 0 0 0 0 0 0 

Ligeiros  50* 50* 50* 50* - - - Velocidade 
(km / h) Pesados - - - - - - - 

Largura da estrada 
(perfil 2 x 1 via) (m) 4,1 

* Velocidades estimadas. 
Nota: Durante os períodos em que decorreram as medições, foram identificadas fontes de ruído de origem natural, que seguidamente se 
discriminam: pássaros (durante o dia), ruído da povoação, quedas de água ao longe, cães ao longe e vento fraco. O ruído produzido por 
estas fontes influenciou, assim, o resultado do LAeq obtido junto do troço da estrada secundária entre Moitas e Carvalhais. 

 



 

ELABORAÇÃO DO MAPA DE RUÍDO DO CONCELHO DE MANTEIGAS 
MEMÓRIA DESCRITIVA (REV 0 – 2005-07-01) 

26 

Quadro 5.7 - Compilação dos dados recolhidos durante os trabalhos de campo para o Ponto 7 

(P7) 

Ponto 7 

Localização  

 
Designação EN142 – troço entre Leandres e Souto do Concelho 
Medição (n.º) 1.ª 2.ª 3.ª 4.ª 1.ª 2.ª 3.ª 4.ª 

Período de referência Diurno Nocturno 
Dia de medição 07/04/05 08/04/05 08/04/05 13/04/05 13/04/05 13/04/05 13/04/05 13/04/05 

Início 16:01 11:03 17:26 09:34 00:50 02:27 22:06 23:30 Período 
 de medição 
(hora:min) Fim 16:16 11:18 17:42 09:49 01:05 02:42 22:23 23:45 

LAeq [dB(A)] 44,1 55,4 55,4 61,2 44,6 32,2 55,3 39,9 
Altura (m) 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 

Contagens de trafégo Diurno Nocturno 
Ligeiros  0 4 0 4 0 0 2 0 N.º 

veículos 
(15 min) Pesados 0 0 0 1 0 0 0 0 

Ligeiros  - 60* - 60* - - 60* - Velocidade 
(km / h) Pesados - - - 45* - - - - 

Largura da estrada 
(perfil 2 x 1 via) (m) 4,0 

* Velocidades estimadas. 
Nota: Durante os períodos em que decorreram as medições, foram identificadas fontes de ruído de origem natural, que seguidamente se 
discriminam: pássaros (durante o dia), tráfego da EN232, rio Zêzere, quedas de água ao longe e vento fraco. O ruído produzido por estas 
fontes influenciou, assim, o resultado do LAeq obtido junto do troço da estrada secundária entre Leandres e Souto do Concelho. 
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Quadro 5.8 - Compilação dos dados recolhidos durante os trabalhos de campo para o Ponto 8 

(P8) 

Ponto 8 

Localização  

 
Designação Estrada Secundária – entre S. Sebastião e Penhas Douradas  
Medição (n.º) 1.ª 2.ª 3.ª 4.ª 5.ª 1.ª 2.ª 3.ª 4.ª 

Período de referência Diurno Nocturno 
Dia de medição 
(dia/mês/ano) 5/04/05 5/04/05 6/04/05 6/04/05 7/04/05 05/04/05 06/04/05 08/04/05 08/04/05 

Início 14:32 19:10 11:51 16:40 12:05 23:01 00:12 01:05 02:33 Período  
de medição 
(hora:min) Fim 14:56 19:25 12:09 16:56 12:22 23:16 00:27 01:20 02:48 

LAeq [dB(A)] 54,1 45,6 54,4 57,9 54,0 41,1 35,3 32,7 32,8 
Altura (m) 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 

Contagens de trafégo Diurno Nocturno 

Ligeiros  1 2 5 5 5 1 1 0 0 N.º 
veículos 
(15 min) Pesados 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

Ligeiros  40* 40* 40* 40* 40* 40* 40* - - Velocidade 
(km / h) Pesados - - - 30* - - - - - 
Largura da estrada 
(perfil 2 x 1 via) (m) 

3,8 

* Velocidades estimadas. 
Nota: Durante os períodos em que decorreram as medições, foram identificadas fontes de ruído de origem natural, que seguidamente se 
discriminam: pássaros (durante o dia), ruído da povoação, quedas de água ao longe, cães ao longe e vento fraco. O ruído produzido por 
estas fontes influenciou, assim, o resultado do LAeq obtido junto do troço da estrada secundária entre S. Sebastião e Penhas Douradas . 
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Quadro 5.9 - Compilação dos dados recolhidos durante os trabalhos de campo para o Ponto 9 

(P9) 

Ponto 9 

Localização  

 
Designação EN148 – troço entre Avesseira e Cerro Correia 
Medição (n.º) 1.ª 2.ª 3.ª 4.ª 1.ª 2.ª 3.ª 4.ª 

Período de referência Diurno Nocturno 
Dia de medição 06/04/05 06/04/05 07/04/05 07/04/05 07/04/05 07/04/05 08/04/05 12/04/05 

Início 12:22 15:46 09:36 17:38 00:24 22:11 01:45 22:30 Período 
 de medição 
(hora:min) Fim 12:37 16:03 09:51 17:53 00:39 22:26 02:00 22:45 

LAeq [dB(A)] 39,6 50,6 47,3 52,5 35,0 32,5 31,4 32,9 
Altura (m) 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 

Contagens de trafégo Diurno Nocturno 
Ligeiros  0 6 2 5 0 0 0 0 N.º 

veículos 
(15 min) Pesados 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ligeiros  - 50* 50* 50* - - - - Velocidade 
(km / h) Pesados - - - - - - - - 

Largura da estrada 
(perfil 2 x 1 via) (m) 5,6 

* Velocidades estimadas. 
Nota: Durante os períodos em que decorreram as medições, foram identificadas fontes de ruído de origem natural, que seguidamente se 
discriminam: pássaros , cigarras, grilos e moto-serras ao longe (durante o dia), ruído da povoação, quedas de água ao longe, cães ao longe 
e vento fraco. O ruído produzido por estas fontes influenciou, assim, o resultado do LAeq obtido junto da EN148. 
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5.3.6.2 Indústrias 
 
Os quadros seguintes apresentam a compilação dos dados recolhidos durante o 
trabalho de campo para os pontos de medição seleccionados. 
 

Quadro 5.10 - Compilação dos dados recolhidos durante os trabalhos de campo para o 

Ponto 10 (P10) 

Ponto 10 

Localização  

 
Designação GLACIAR – junto à sala de injecção 

Medição (n.º) 1.ª 2.ª 3.ª 4.ª 
Período de referência Diurno 

Dia de medição 
(dia/mês/ano) 12/04/2005 13/04/2005 13/04/2005 14/04/2005 

Início 16:00 10:16 15:01 08:30 Período  
de medição 
(hora:min) Fim 16:15 10:31 15:16 08:45 

LAeq [dB(A)] 69,3 69,6 71,1 69,9 

Altura (m) 1,2 1,2 1,2 1,2 
Área (m2) 2966 

M 250249,12 Coordenadas 
(m) P 380365,96 

Nota: Durante o período em que decorreram as medições, foram identificadas fontes de ruído de origem industrial, que seguidamente se 
discriminam: ventiladores, geradores, descompressores e ruído proveniente da laboração. 
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Quadro 5.11 - Compilação dos dados recolhidos durante os trabalhos de campo para o 

Ponto 11 (P11) 

Ponto 11 

Localização  

 
Designação GLACIAR – junto às cargas e descargas  

Medição (n.º) 1.ª 2.ª 3.ª 4.ª 
Período de referência Diurno 

Dia de medição 
(dia/mês/ano) 12/04/2005 13/04/2005 14/04/2005 14/04/2005 

Início 16:22 08:10 08:54 15:00 Período  
de medição 
(hora:min) Fim 16:37 08:25 09:10 15:15 

LAeq [dB(A)] 67,4 65,0 66,5 68,9 

Altura (m) 1,2 1,2 1,2 1,2 
Área (m2) 2966 

M 250182,44 Coordenadas 
(m) P 380397,59 

Nota: Durante o período em que decorreram as medições, foram identificadas fontes de ruído de origem industrial, que seguidamente se 
discriminam: empelhadores, trabalhar do motor dos camiões, pessoas a falar e a carregar os camiões, ruído dentro e fora do armazém. 
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Quadro 5.12 - Compilação dos dados recolhidos durante os trabalhos de campo para o 

Ponto 12 (P12) 

Ponto 12 

Localização  

 
Designação Serralharia 

Medição (n.º) 1.ª 2.ª 3.ª 4.ª 
Período de referência Diurno 

Dia de medição 
(dia/mês/ano) 13/04/05 13/04/05 14/04/05 14/04/05 

Início 11:03 14:30 10:01 15:38 Período  
de medição 
(hora:min) Fim 11:18 14:45 10:16 15:53 

LAeq [dB(A)] 60,5 65,2 63,1 64,1 

Altura (m) 1,2 1,2 1,2 1,2 
Área (m2) 1014 

M 250799,06 Coordenadas 
(m) P 381153,77 

Nota: Durante o período em que decorreram as medições, foram identificadas fontes de ruído de origem industrial, que seguidamente se 
discriminam: compressores, serras de cortar madeira, geradores, descompressores, martelar na madeira. 
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Quadro 5.13 - Compilação dos dados recolhidos durante os trabalhos de campo para o 

Ponto 13 (P13) 

Ponto 13 

Localização  

 
Designação IMPÉRIO 

Medição (n.º) 1.ª 2.ª 3.ª 4.ª 
Período de referência Diurno 

Dia de medição 
(dia/mês/ano) 

12/04/05 13/04/05 14/04/05 14/04/05 

Início 16:44 11:40 09:25 16:22 Período  
de medição 
(hora:min) Fim 16:59 11:55 09:40 16:37 

LAeq [dB(A)] 71,1 72,5 73,7 68,5 

Altura (m) 1,2 1,2 1,2 1,2 
Área (m2) 1478 

M 250185,35 Coordenadas 
(m) P 380592,62 

Nota: Durante o período em que decorreram as medições, foi identificada como fonte de ruído de origem industrial o funcionamento dos teares. 
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6 Modelação dos níveis de ruído actuais 
 

6.1 Considerações gerais 
 
Uma vez que ainda não estão definidos métodos de cálculo nacionais para a 
elaboração dos Mapas de Ruído, os métodos utilizados seguiram as recomendações 
que a Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho 2002/49/CE4 estabelece para 
os diversos tipos de fontes de ruído. Deste modo, o software utilizado permitiu elaborar 
os Mapas de Ruído (diurno e nocturno) que resultaram da contribuição das fontes de 
ruído relevantes existentes no concelho de Manteigas. 
 
Na modelação do ruído ambiente da área em estudo foram tidas em consideração as 
seguintes circunstâncias que condicionam a propagação do ruído: 
 
§ Topografia do terreno. 
§ Características meteorológicas favoráveis à propagação do ruído. 
§ Obstáculos físicos à propagação do ruído (edificado). 
 
 

6.2 Tráfego rodoviário 
 

6.2.1 Considerações gerais 
 
Segundo o documento “Técnicas de Prevenção e Controlo de Ruído” elaborado pelo 
IA, em Outubro de 2002, os factores mais importantes para a produção de ruído 
rodoviário são o motor (incluindo a transmissão) e a interacção pneu/estrada 
(circulação). O ruído proveniente da interacção pneu/estrada está directamente 
relacionado com a velocidade, aumentando aproximadamente 12 dB com o duplicar 
da mesma, enquanto o ruído proveniente do motor é pouco influenciado. 
 
Para baixas velocidades (<30 km/h, no caso de veículos ligeiros e <40 km/h, no caso 
veículos pesados), o ruído total tem origem predominantemente no funcionamento do 
motor, enquanto para velocidades mais elevadas (>50 km/h para veículos ligeiros e 
>70 km/h para veículos pesados), a fonte dominante é a circulação. 
 
                                                 
4 Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho 2002/49/CE, de 25 de Junho – Relativa à avaliação e 
gestão do ruído ambiente. 



 

ELABORAÇÃO DO MAPA DE RUÍDO DO CONCELHO DE MANTEIGAS 
MEMÓRIA DESCRITIVA (REV 0 – 2005-07-01) 

34 

Devido ao intervalo de velocidades existente no interior dos aglomerados urbanos, 
ocorrem as duas situações acima referidas. Fora de cidades, onde a velocidade é 
geralmente mais homogénea e superior, predomina a segunda situação descrita. 
 
 

6.2.2 Método de cálculo NMPB-Routes-96 
 
Portugal ainda não dispõe de um método nacional de avaliação de ruído proveniente 
de estradas, pelo que, segundo a Directiva 2002/49/CE, deverá ser adoptado, para 
ruído de tráfego rodoviário, o método de cálculo francês NMPB – Routes 96 (SETRA-
CERTU-LCPC-CSTB)5. No que se refere aos dados de entrada relativos à emissão, 
estes documentos remetem para o Guide du bruit dês transports terrestres, fascicule 
prévision dês niveaux sonores, CETUR 1980. 
 
A modelação da emissão e da propagação de ruído gerado a partir de cada um dos 
eixos rodoviários existentes no concelho de Manteigas, por recurso ao método 
NMPB – Routes 96, foi conseguida a partir dos seguintes dados de entrada: 
 
Tráfego6 
 
§ Volume de tráfego por tipo de veículo (ligeiro e pesado). 
§ Percentagem de veículos pesados (face à totalidade de veículos em circulação). 
§ Velocidade média de circulação por tipo de veículo (ligeiro e pesado). 
§ Tipo de condução (fluida / em aceleração / em desaceleração / por impulsos 

indiferenciados). 
 
Geometria da rodovia / pavimento 
 
§ Perfis longitudinal e transversal. 
§ Largura e inclinação da via / número de faixas de rodagem em cada sentido. 
§ Tipo de pavimento da via (camada de desgaste). 
 
A largura das estradas existentes na área de estudo foi obtida a partir da cartografia e 
confirmada com base em medições realizadas no local, durante o trabalho de campo. 

                                                 
5 NMPB – ROUTES 96 (SETRA-CERTU-LCPC-CSTB) – Publicado em “Arrêté du 5 Mai 1995 relatif au 
bruit dês infrastrutures routières, Journal Officiel du 10 MAI 1995, Article 6“ e na Norma Francesa “XPS 
31-133“. 
6 Nota: A potência sonora de cada uma das estradas é directamente dependente das condições do 
tráfego. 



 

ELABORAÇÃO DO MAPA DE RUÍDO DO CONCELHO DE MANTEIGAS 
MEMÓRIA DESCRITIVA (REV 0 – 2005-07-01) 

35 

 
 

6.3 Ruído industrial 
 

6.3.1 Considerações gerais 
 
Segundo o IA, o ruído industrial é gerado a partir de um vasto e misto conjunto de 
fontes de ruído. Entre as fontes de ruído com maior significado destacam-se as 
ventoinhas, bombas, compressores, turbinas, motores, condutas, canalizações e 
respectivas válvulas de gases, líquidos e partículas sólidas e ainda maquinaria diversa 
com produção de ruído impulsivo. 
 
 

6.3.2 Método de cálculo ISO 9613-2 
 
À semelhança do que se verifica na modelação do ruído rodoviário, Portugal ainda não 
dispõe de um método nacional de avaliação de ruído proveniente de indústrias, pelo 
que, segundo a Directiva 2002/49/CE, deverá ser adoptado o método de cálculo 
ISO 9613-2: Acoustics – Attenuation of sound propagation outdoors, Part 2; General 
method of calculation. 
 
Os dados de entrada inseridos no software para a modelação do ruído industrial 
proveniente de cada uma das instalações, foram os seguintes: 
 
§ Dimensão e posicionamento das indústrias com produção de ruído para o exterior. 
§ Potência sonora que originou os níveis de ruído medidos, para cada instalação, 

durante o trabalho de campo. 
 
 

6.4 Características do cálculo 
 
Tendo em consideração que o objectivo deste trabalho consiste na elaboração de 
Mapas de Ruído à escala municipal, os Mapas de Ruído (diurno e nocturno) foram 
concebidos a partir de uma malha de cálculo de 15 m x 15 m e a uma cota de 1,5 m e 
nos cálculos, foi utilizada 1 reflexão na emissão de ruído. A escala a que os Mapas de 
Ruído foram apresentados foi 1:25000, de modo a permitir a sua articulação com os 
instrumentos de ordenamento do território. 
 



 

ELABORAÇÃO DO MAPA DE RUÍDO DO CONCELHO DE MANTEIGAS 
MEMÓRIA DESCRITIVA (REV 0 – 2005-07-01) 

36 

 

6.5 Apresentação e análise dos resultados da calibração dos 
Mapas de Ruído 
 

6.5.1 Ruído proveniente de eixos rodoviários 
 
No quadro que se segue são apresentados os níveis de ruído, expressos em dB(A), 
simulados e medidos junto do IC12, das estradas nacionais e dos eixos rodoviários-
tipo, bem como o módulo da diferença entre estes valores. Este quadro resume, 
assim, os resultados obtidos no processo de calibração da modelação realizada. 
 

Quadro 6.1 – Análise comparativa dos níveis de pressão sonora simulados e medidos junto do 

IC12, das estradas nacionais e dos eixos rodoviários-tipo 

Nível de pressão 
sonora simulado  

(LAeq) 

Nível de pressão 
sonora medido  

(LAeq)* 

Diferença  
(LAeq) Ponto 

Dia Noite Dia Noite Dia Noite 
P1 – IC12 (troço entre Cascalvo e Espinhaço 
de Cão 

61,5 44,6 58,5 46,2 3,0 1,6 

P2 – EN338 (troço entre Manteigas e o IC12) 52,2 44,8 52,9 42,5 0,7 2,3 
P3 – EN232 (troço entre a Pousada e Casa 
Abrigo) 

57,1 46,2 55,1 43,3 2,0 2,9 

P4 – EN232 (troço entre Sameiro e Vale da 
Amoreira) 

64,0 51,7 66,2 54,6 2,2 2,9 

P5 – Estrada Secundária (troço entre Sítio do 
Troval e Sítio do Vale) 

43,9 ≤ 35 43,7 35,1 0,2 - 

P6 – Estrada Secundária (troço entre Moitas e 
Carvalhais)  

51,1 ≤ 35 48,6 33,1 2,5 - 

P7 – EN142 (troço entre Leandres e Souto do 
Concelho) 

56,4 46,8 57,1 49,8 0,7 3,0 

P8 – Estrada Secundária (troço entre 
S. Sebastião e Penhas Douradas) 

54,1 41,0 54,6 37,0 0,5 4,0 

P9 – EN148 (troço entre Avesseira e Cerro 
Correia) 51,6 ≤ 35 49,5 33,2 2,1 - 

* Valor proveniente do cálculo da média logarítmica de acordo com a expressão apresentada no ponto 5.3.3.2. 

 
Da análise do Quadro 6.1 constata-se que a maioria dos resultados apresenta uma 
diferença (em módulo) baixa a muito baixa, entre o nível sonoro simulado e o nível 
sonoro medido. Somente para o ponto P8 (e apenas no período nocturno) foi obtida 
uma diferença superior a 3 dB(A) – valor genericamente aceite na calibração dos 
resultados da simulação. 
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Os resultados obtidos da simulação de ruído nos pontos P5, P6 e P9, durante o 
período nocturno, não foram considerados representativos do ruído proveniente do 
tráfego rodoviário, já que, nestes pontos, não foi detectada qualquer passagem de 
veículos. Deste modo, os níveis sonoros efectivamente medidos foram devidos à 
existência de outras fontes de ruído (referidas no ponto 5.3.6.1) que estão presentes 
no concelho. Entre estas destacam-se, pela sua importância, as quedas de água. 
 
Devido à ausência de ruído proveniente de fontes antropogénicas estas fontes 
naturais de ruído, assumem um carácter predominante no ruído ambiente nestes 
locais, durante o período nocturno. 
 
A média dos módulos das diferenças obtidas nos nove pontos, para o período diurno, 
é de 1,5 e nos seis pontos, para o período nocturno, é de 2,8 - valores bastante 
satisfatórios. 
 
Em função do que foi referido, podem considerar-se válidos os resultados obtidos da 
simulação de ruído. 
 
 

6.5.2 Ruído proveniente das indústrias 
 
No quadro que se segue são apresentados os níveis de pressão sonora, expressos 
em dB(A), simulados e medidos junto cada uma das indústrias existentes no concelho 
de Manteigas (com produção de ruído para o exterior), bem como o módulo da 
diferença entre estes valores. Este quadro resume, assim, os resultados obtidos no 
processo de calibração da modelação realizada. 
 

Quadro 6.2 - Análise comparativa dos níveis de pressão sonora simulados e medidos junto das 

indústrias 

Nível de pressão  
sonora simulado  

(LAeq) 

Nível de pressão 
sonora medido  

(LAeq)* 

Diferença  
(LAeq) Ponto 

Dia Dia Dia 
P10 – GLACIAR (junto à sala de injecção) 71,8 70,0 3,0 
P11 – GLACIA R (junto às cargas e descargas) 66,3 67,2 2,5 
P12 - Serralharia 64,6 63,5 1,1 
P13 - IMPÉRIO 72,6 71,8 0,8 
* Valor proveniente do cálculo da média logarítmica de acordo com a expressão apresentada no ponto 5.3.3.2. 
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Da análise do Quadro 6.2 constata-se que os resultados obtidos apresentam uma 
diferença (em módulo) baixa a muito baixa, entre o valor simulado e o valor medido. A 
média dos módulos das diferenças obtidas nos dois pontos é de 1,8, para o período 
diurno. 
 
Deste modo, consideram-se válidos os resultados da simulação do ruído gerado pelas 
indústrias. 
 
 

6.6 Apresentação dos Mapas de Ruído 
 
Os Mapas de Ruído que caracterizam a situação actual, para os períodos diurno e 
nocturno, são apresentados, respectivamente, nas Figuras 4 e 5, em anexo, à 
escala 1:25000. 
 
As áreas urbanas de Manteigas, Sameiro e Vale de Amoreira são adicionalmente 
apresentadas à escala 1:10000. Contudo, trata-se apenas de uma maior 
pormenorização de apresentação dos resultados obtidos e não de escala de trabalho. 
De facto, esta representação não reflecte a informação de base que deve estar 
subjacente à elaboração de um mapa de ruído à escala 1:10000. 
 
Da visualização dos Mapas de Ruído constata-se que os níveis sonoros registados no 
período diurno são superiores aos níveis sonoros registados no período nocturno. Esta 
situação seria, desde logo, expectável, já que, os eixos rodoviários são mais (ou 
mesmo, exclusivamente) utilizados durante o dia, face à utilização que ocorre durante 
a noite. Para além disso, as indústrias (com produção de ruído para o exterior 
existentes no concelho de Manteigas) só laboram no período diurno. 
 
Através da análise dos Mapas de Ruído verifica-se ainda que, tanto para o período 
diurno como para o período nocturno, a grande maioria da área do concelho apresenta 
níveis de ruído que dão cumprimento aos valores regulamentares estabelecidos para 
zonas sensíveis. 
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Porém, no interior do aglomerado de Manteigas e na sua envolvente mais próxima 
(nomeadamente locais situados na vizinhança imediata das indústrias e dos eixos 
rodoviários mais utilizados) os níveis de ruído são mais elevados. De facto, existem 
situações pontuais que ocorrem durante o período diurno, em que não são cumpridos 
os limites de LAeq definidos para zonas mistas (e, consequentemente, para zonas 
sensíveis) – tal como são definidas no n.º 3, do Art.º 4 do RLPS). Durante o período 
nocturno, estas situações não se verificam. 
 
Junto das indústrias GLACIAR e IMPÉRIO constata-se que, apenas para alguns 
locais, até cerca de 10 m dos seus respectivos limites, durante o período diurno, não 
são cumpridos os limites de LAeq estabelecidos para zonas mistas. 
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7 Conclusões 
 
Da elaboração dos Mapas de Ruído (diurno e nocturno) do concelho de Manteigas 
constatou-se que: 
 
§ No concelho de Manteigas os níveis de LAeq (durante o dia e durante a noite) são, 

de um modo geral, muito baixos. 
§ No interior da povoação de Manteigas os níveis de LAeq (durante o dia e durante a 

noite) são, de uma forma geral, baixos. 
§ Na envolvente imediata dos eixos rodoviários, que em termos de ruído se 

consideram mais significativos, foram atingidos níveis de pressão sonora máximos 
da ordem dos 65 / 67 dB(A). 

§ Nas imediações das indústrias foram atingidos níveis de pressão sonora 
> 65 dB(A). 

 
 
Em suma, poder-se-á concluir que, de todo o concelho de Manteigas, apenas o 
aglomerado de Manteigas apresenta níveis de ruído com algum significado e, mesmo 
assim, salvo em situações muito pontuais, não existem áreas ocupadas com edifícios 
de habitação sujeitas a níveis de ruído superiores àqueles que a legislação prevê para 
zonas mistas. 
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