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1. Nota Introdutória 

O «Regulamento Geral do Ruído» (RGR), Decreto-lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro, tem como 

objeto a prevenção e controlo da poluição sonora, visando a salvaguarda da saúde humana e o 

bem-estar das populações. 

O objetivo do RGR é o de promover um planeamento acústico adequado dos espaços 

concelhios, num misto de prevenção e de proteção/controlo do ruído e deve efetivar-se, 

designadamente, na delimitação de zonas onde os níveis de ruído não devem exceder 

patamares de admissibilidade. 

Estas zonas devem ser delineadas em função do uso do solo, atual e/ou programado, e o 

desenho das mesmas deve ter como elemento fundamental o Mapa de Ruído. Impende sobre 

as Câmaras Municipais a responsabilidade de definir as tipologias de zonas previstas no RGR, 

devendo estas ser disciplinadas e incorporadas nos planos municipais de ordenamento do 

território, assim como executar as recolhas de dados acústicos indispensáveis à sua 

sustentação. 

No trabalho a que se reporta a presente Memória Descritiva resulta dos procedimentos de 

atualização dos dados de entrada dos Mapas de Ruído do Concelho de Faro-Escala 

Municipal, às condições atuais, face ao período de tempo decorrido desde a elaboração dos 

mapas de ruído em vigor, adaptado aos indicadores sonoros Lden e Ln em 2008 (relatório 2008-

Adj031-R01V01-PC002VCR.doc de 18/02/2008 da SCHIU – Engenharia de Vibração e Ruído). 

Conforme se detalhará mais adiante, os Mapas de Ruído constituem uma ferramenta ímpar 

para prever e visualizar espacialmente os níveis sonoros de uma dada área, onde, 

nomeadamente, se identificam e catalogam fontes ruidosas e recetores expostos. 

Os Mapas de Ruído resultantes, que adiante se apresentam nas “Peças Desenhadas”, 

descrevem detalhadamente a distribuição espacial dos níveis de ruído ambiente exterior da 

área estudada. 

Atualmente, estes trabalhos são preferencialmente efetuados recorrendo a programas 

computacionais de modelação da emissão e propagação sonora a partir de um conjunto 

diversificado de informações de base. Estes dados de base podem ser teóricos ou obtidos por 

técnica de medição. Em qualquer caso, e por motivos de consistência técnica, as medições 

são indispensáveis para preencher lacunas de informação e por forma validar adequadamente 

os cenários gerados por modelação matemática. 

Nesta memória descritiva são resumidamente descritos aspetos relacionados com a 

metodologia de execução do trabalho, o enquadramento legislativo e normativo aplicável, os 

resultados obtidos, assim como uma abordagem às implicações técnicas e legais decorrentes 
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dos dados acústicos recolhidos, designadamente no que se refere aos constrangimentos de 

zonamento acústico e à eventual necessidade de elaboração de Planos de Redução de Ruído. 

 

2. Definições e Conceitos de Interesse 

Atividade ruidosa permanente: Atividade desenvolvida com caráter 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 ou de serviços. 

Grande infraestrutura de transporte (GIT) aéreo: Aeroporto civil identificado como tal pelo 

Instituto Nacional de Aviação Civil cujo tráfego seja superior a 50.000 movimentos por ano de 

aviões civis subsónicos de propulsão por reação, tendo em conta a média dos três últimos 

anos que tenham precedido a aplicação das disposições deste diploma ao aeroporto em 

questão, considerando-se um movimento uma aterragem ou uma descolagem. 

Grande infraestrutura de transporte (GIT) ferroviário: O troço ou conjunto de troços de 

uma via férrea regional, nacional ou internacional identificada como tal pela Instituto 

Nacional do Transporte Ferroviário, onde se verifique mais de trinta mil passagens de 

comboios por ano. 

Grande infraestrutura de transporte (GIT) rodoviário: O troço ou conjunto de troços de uma 

estrada municipal, regional, nacional ou internacional identificada como tal pela Estradas de 

Portugal, E.P.E., onde se verifique mais de três milhões de passagens de veículos por ano. 

Indicadores de ruído diurno (Ld), do entardecer (Le) e noturno (Ln): Níveis sonoros de longa 

duração, conforme definidos na norma NP ISO 1996:2011, ou na versão atualizada 

correspondente, determinados durante séries dos respetivos períodos de referência e 

representativos de um ano. 

Indicador de ruído diurno-entardecer-noturno (Lden): O indicador de ruído, expresso em 

dB(A), associado ao incómodo global, dado pela expressão: 

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ ×+×+××=

++
10

10
10

5
10 1081031013

24
1log10

ned LLL
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Infraestrutura de transporte: Instalação e meios destinados ao funcionamento de transporte 

aéreo, ferroviário ou rodoviário. 

Intervalo de tempo de longa duração: intervalo de tempo especificado para o qual os 

resultados das medições são representativos, consistindo em séries de intervalos de tempo de 

referência. 
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Mapa de Ruído: Descritor do ruído ambiente exterior, expresso pelos indicadores Lden e Ln, 

traçado em documento onde se representam as isófonas e as áreas por elas delimitadas às 

quais corresponde uma determinada classe de valores expressos em dB(A). 

Nível de pressão sonora ponderado A, LpA: nível de pressão sonora dado pela fórmula: 

2

0

lg10 ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

p
pLpA  

onde p é o valor eficaz da pressão sonora e p0 é a pressão sonora de referência (20 µPa). 

Nível sonoro contínuo equivalente, ponderado A, LAeq,T: valor do nível de pressão sonora, 

ponderado A, de um ruído uniforme que, no intervalo de tempo T, tem o mesmo valor eficaz 

da pressão sonora do ruído cujo nível varia em função do tempo. 

Nível sonoro médio de longa duração, ponderado A, LAeq,LT: média, num intervalo de tempo 

de longa duração, dos níveis sonoros contínuos equivalentes ponderados A para as séries de 

intervalos de tempo de referência compreendidos no intervalo de tempo de longa duração. 

Período de referência: Intervalo do tempo para o qual os valores obtidos em ensaio são 

representativos. Período diurno: 7h-20h; Período do entardecer: 20h-23h; Período noturno: 

23-7h. 

Recetor sensível: O edifício habitacional, escolar, hospital ou similar ou espaço de lazer, com 

utilização humana. 

Ruído ambiente: ruído global observado numa dada circunstância num determinado instante, 

devido ao conjunto de todas as fontes sonoras que fazem parte da vizinhança próxima ou 

longínqua do local considerado. 

Zonas Mistas: Área definida em plano municipal de ordenamento do território, cuja ocupação 

seja afeta a outros usos, existentes ou previstos, para além dos referidos na definição de zona 

sensível. 

Zonas Sensíveis: Área definida em plano municipal de ordenamento do território como 

vocacionada para uso habitacional, ou para escolas, hospitais ou similares, ou espaços de 

lazer, existentes ou previstos, podendo conter pequenas unidades de comércio e de serviços 

destinadas a servir a população local, tais como cafés e outros estabelecimentos de 

restauração, papelarias e outros estabelecimentos de comércio tradicional, sem 

funcionamento no período noturno. 

Zonas urbana consolidada: Zona sensível ou mista com ocupação estável em termos de 

edificação. 
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3. Enquadramento Legal 

Os princípios consagrados no RGR definem um quadro regulador da poluição sonora com 

ênfase no princípio da prevenção, que se consubstancia na incorporação da variável «ruído» 

no ordenamento territorial e no estabelecimento de um conjunto de requisitos diversos à 

instalação e exercício de atividades ruidosas. 

Pretende-se integrar o fator ruído na tomada de decisão com o propósito de evitar a 

coexistência de usos do solo conflituosos e prevenir a exposição das populações a um fator de 

poluição que vem sendo um dos principais fatores de mal-estar da população, no que às 

temáticas ambientais diz respeito. 

O objetivo fundamental é assegurar a não violação dos valores limites de exposição (artigo 

11.º do RGR)1: 

a) 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. 

b) 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. 

c) As zonas sensíveis em cuja proximidade exista em exploração, à data da entrada em 

vigor do RGR, 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; 

d) As zonas sensíveis em cuja proximidade esteja projetada, à data de elaboração ou 

revisão do plano municipal de ordenamento do território, uma grande-infraestrutura de 

transporte aéreo 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; 

e) As zonas sensíveis em cuja proximidade esteja projetada, à data de elaboração ou 

revisão do plano municipal de ordenamento do território, uma grande-infraestrutura de 

transporte que não aéreo não devem ficar expostas a ruído ambiente exterior superior a 

60 dB(A), expresso pelo indicador Lden e superior a 50 dB(A), expresso pelo indicador Ln; 

                                                 

1 Os municípios podem estabelecer em espaços delimitados, designadamente em centro históricos, valores inferiores em 5 dB(A) aos 
estabelecidos para zonas sensíveis. 
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f) Os recetores 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; 

Prevê o RGR, no n.º 2 do artigo 6.º, que é da competência dos municípios, «a classificação, a 

delimitação e a disciplina das zonas sensíveis e das zonas mistas». No n.º 3 do mesmo 

artigo está estabelecido que o processo de zonamento «implica a revisão ou alteração dos 

planos municipais de ordenamento do território em vigor». 

No n.º 1 do artigo 7.º, o RGR estabelece a obrigatoriedade de as câmaras municipais 

elaborarem «mapas de ruído para apoiar a elaboração, alteração e revisão dos planos 

diretores municipais e dos planos de urbanização». 

No artigo 8.º enquadram-se ainda os requisitos dos «planos municipais de redução de ruído», 

que devem ser implementados quando as zonas sensíveis ou mistas se encontram expostas a 

ruído ambiente exterior que exceda os valores fixados no artigo 11.º. Estes planos devem ser 

executados num prazo máximo de dois anos contados a partir da data de entrada em vigor do 

RGR (fevereiro de 2009). 

 

4. Requisitos Genéricos dos Mapas de Ruído 

Um Mapa de Ruído é uma representação da distribuição geográfica de um indicador de ruído, 

reportando-se a uma situação existente ou prevista para uma determinada área. 

Na perspetiva traçada pelo RGR, os Mapas de Ruído devem constituir ferramentas dinâmicas e 

estratégicas de análise e planeamento. Para o efeito, devem cumprir um conjunto de 

requisitos, dos quais se destacam: 

 Expressar uma situação existente, anterior ou prevista em função de um indicador de 

ruído; 

 Demonstrar situações de ultrapassagem de valores-limite legais ou programáticos; 

 Caracterizar as principais fontes sonoras envolvidas, tipicamente, tráfego rodoviário, 

tráfego ferroviário, aeroportos e instalações industriais; 

 Estimar recetores sensíveis numa determinada zona que estão expostos a valores 

específicos de um dado indicador de ruído. 
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Nesta perspetiva, os mapas de ruído servirão, em última análise, como elemento fundamental 

com vista a: 

 Preservar zonas sensíveis e mistas com níveis sonoros regulamentares; 

 Corrigir zonas sensíveis e mistas com níveis sonoros não regulamentares; 

 Criar novas zonas sensíveis e mistas com níveis sonoros compatíveis com os usos. 

 

5. Breve Descrição da Área Estudada 

O objeto do presente trabalho consistiu na elaboração dos Mapeamentos de Ruído de toda a 

área do concelho de Faro. 

Composto por 4 freguesias, o concelho de Faro tem uma área total aproximada de 202 Km2 e 

uma população residente de 64 560 habitantes (dados do Censos 2011), correspondendo uma 

densidade populacional de cerca de 376,9 habitantes/km2. No quadro que se segue 

apresentam-se os dados populacionais (2001 e 2011) e as áreas territoriais de cada freguesia. 

Quadro 1: Áreas e população residente nas freguesias do concelho de Faro. 

Freguesia Área (Km2) 
População Residente 

2011 

Santa Bárbara de Nexe 38,2 4 116 

Montenegro 21,2 8 149 

União das Freguesias de Conceição 
e Estoi 68,4 8 176 

União das Freguesias de Faro 74,8 44 119 

TOTAL 202,6 64 560 

 

Em termos de acessibilidades e transportes (aspeto de particular interesse para o presente 

estudo), destaque para o facto de o concelho ser servido por um itinerário da rede principal e 

outro da rede complementar, a autoestrada A22 e o EN125/IC4, a que acrescem algumas 

estradas nacionais, designadamente as EN2 e EN125, que asseguram as ligações aos concelhos 

vizinhos. 
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Em complemento à rede rodoviária, o concelho é ainda servido pela Linha Ferroviária do 

Algarve, que constitui uma alternativa privilegiada para a ligação do concelho a oeste (Lagos) 

e a este (Vila Real de santo António). 

Outra fonte de ruído de significativa importância é o Aeroporto de Faro. 

No concelho de Faro, 77,5% da população trabalha no setor terciário, seguido do secundário 

com 17,4% e somente 5,1% da população trabalha no primário. 

O peso do setor terciário é evidenciado pelo tipo de empresas que predominam no concelho, 

sendo em maior número as relacionadas com o comércio por grosso e a retalho; reparação de 

automóveis e motociclos e as de outras atividades de serviços.   

 

6. Atualização dos Mapas de Ruído do Concelho de Faro 

Para a execução da atualização dos Mapas de Ruído da área estudada tomaram-se como 

referência os requisitos técnicos descritos nos documentos técnicos da Agência Portuguesa do 

Ambiente «Elaboração de Mapas de Ruído – Princípios Orientadores» e «Diretrizes para 

Elaboração de Mapas de Ruído» (dezembro de 2011), assim como outros aspetos previstos na 

Diretiva 2002/49/CE do Parlamento Europeu e do Concelho, de 25 de junho de 2002, relativa 

à Avaliação e Gestão do Ruído Ambiente. 

6.1 Variáveis Base da Modelação e Parametrizações de Cálculo 

Os algoritmos de cálculo de modelação acústica têm todos uma formulação matemática base 

universal. 

O nível de pressão sonora originada num ponto por uma determinada fonte sonora (ou um 

conjunto de fontes sonoras – os princípios mantêm-se inalterados) pode ser determinado 

através da seguinte equação: 

Lp = Lw + Dc + Cb – Ap,  

onde, 

 Lp é o nível de pressão sonora no ponto recetor, em dB (ref. 20 µPa); 

 Lw é o nível de potência sonora da fonte, em dB (ref. 1 pW); 

 Dc é o fator de correção de diretividade, em dB (para o caso de a fonte não emitir igualmente em todas as 

direções); 

 Cb é a correção para o tempo de emergência para o ruído da fonte, em dB. Por exemplo, o nível de “longo-

termo” é reduzido 3 dB no caso de a fonte só funcionar metade do intervalo de tempo de referência; 

 Ap é a atenuação devida à propagação, em dB. 



 
 

   

Relatório n.º MR.2306/14‐NP                                                                                                                              Página 10 de 33 
Este relatório é confidencial, só podendo ser reproduzido na íntegra. 

 

A atenuação pode ser subdividida em diversos fenómenos físicos: 

Ap = Adiv + Aatm + Agr + Abar + Amisc + Crefl, 

onde, 

 Adiv – atenuação devida ao efeito de divergência geométrica; 

 Aatm – atenuação devida à absorção atmosférica; 

 Agr – atenuação devida à absorção / reflexão pelo solo; 

 Abar – atenuação devida ao efeito de difração em barreiras; 

 Amisc – atenuação devida a outros efeitos (efeitos meteorológicos, dispersão através de estruturas 

acusticamente complexas, etc.); 

 Crefl – correção devida aos efeitos de reflexão. 

Aspetos metodológicos como os princípios de modelação acústica considerados, as variáveis 

de base de modelação e de parametrizações de cálculo, os métodos de cálculo harmonizados 

seguidos, a recolha e o tratamento de dados de entrada, os procedimentos de verificação e 

de validação mantiveram-se inalterados relativamente ao anterior estudo. No quadro 2, 

descrevem-se as principais parametrizações de cálculo de base ao cálculo dos Mapas de Ruído 

do Concelho de Faro, parametrizações essas utlizadas no relatório anterior. 

 

 

Quadro 2: Resumo das configurações de cálculo utilizadas. 

Parâmetros Especificações 

Métodos de cálculo 

Tráfego rodoviário 

 Método de cálculo francês NMPB-Routes96 (SETRA-CERTU-LCPC-CSTB), 
publicado na norma francesa XPS 31-133. Dados de entrada conforme o 
«Guide du bruit dês transports terrestres, fascicule prévision dês niveaux 
sonores, CETUR, 1980» 

Ruído Industrial 

 Norma ISO 9613-2: «Acoustics – Attenuation of sound propagation outdoors. 
Part 2: General method of calculation» 

 Dados de entrada a partir de medições segundo as normas ISO 8297:1994, 
NP EN ISO 3744:1999 e EN ISO 3746:1995. 

Tráfego ferroviário 

 Método de cálculo nacional Standaard-Rekenmethode II dos Países Baixos. 

Tráfego aéreo 

 O método de calculo “ECAC.CEAC Doc.29: Report on Standard Method of 
Computing Noise Countours around Civil Airports,1997”. 

Malha de cálculo 

15*15 metros, resultando num total de cerca de 901 000 pontos de cálculo. 

 A malha de cálculo de um projeto de modelação acústica computacional 
fixa o número de pontos de cálculo a partir dos quais o programa “desenha” 
as linhas isofónicas e as manchas de ruído da área em abordagem. 
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Parâmetros Especificações 

Aproximação de cálculo 
relativamente à contribuição 
isolada de cada fonte sonora 
em cada ponto de cálculo 

20 dB(A). 

 Para um determinado ponto de cálculo, o programa despreza a 
contribuição de fontes sonoras cuja contribuição (fontes afastadas e/ou de 
baixa potência sonora relativa) para o nível sonoro nesse local seja inferior a 
um critério quantitativo preestabelecido. No caso presente, a partir de uma 
previsão “grosseira” inicial, o programa despreza todas as fontes sonoras que 
originem no ponto de cálculo valores de pressão sonora inferiores a 20 dB(A) 
relativamente à estimativa global inicial. 

Grau de reflexões 

1.ª ordem. 

 Para além dos raios sonoros diretos, o nível de pressão sonora num 
determinado ponto é também influenciado pelos efeitos de barreira e 
reflexão provocados por estruturas como edifícios. Estes fenómenos podem 
assumir particular relevância em áreas urbanas onde a densidade de 
edificado é usualmente elevada. 

Critério de distância máxima 
para estruturas refletoras 

100 metros. 

 Caso nada seja previamente definido em contrário, para um determinado 
ponto de emissão sonora o modelo considera todas as estruturas refletoras 
presentes, o que torna o cálculo muito complexo e demorado. Facilmente se 
depreende que à medida que aumenta a distância entre o local de emissão e 
as estruturas refletoras menor será a contribuição das ondas refletidas, 
chegando-se a uma distância onde esta será irrelevante. Assim sendo, torna-
se indispensável estabelecer uma distância máxima ao ponto de emissão até 
à qual o programa considerará as estruturas como elementos refletores – no 
presente caso, a distância considerada é de 100 metros. 

Altura de avaliação 

4 metros. 

 Este parâmetro define a cota acima do nível do solo para a qual se 
reportam os valores a calcular. 

Modelo altimétrico Curvas de adensamento topográfico de equidistância de 5 metros. 

Magnitude dos fenómenos de 
absorção pelo solo 

Considerou-se que o mesmo era medianamente absorvente (coeficiente de 
absorção sonora, αmed=0,5). 

Localização e volumetria dos 
edifícios 

Utilizou-se a informação contida na cartografia digitalizada, utilizando-se a 
informação do ponto cotado topo objeto. 

Condições meteorológicas 

Considerando a inexistência de dados de parâmetros meteorológicos nos 
formatos exigidos pelo modelo de cálculo utilizado, adotaram-se as seguintes 
percentagens de ocorrência média anual de condições meteorológicas 
favoráveis à propagação sonora: período diurno – 50%, período entardecer – 
75%, período noturno – 100%. 

6.2 Fontes de Ruído – Dados de entrada 

Relativamente aos dados de entrada considerados, na atualização dos Mapas de Ruído do 

concelho de Faro, descrevem-se nos pontos seguintes os pressupostos assumidos e as 

atualizações consideradas. 
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6.2.1 Tráfego Rodoviário 

No quadro 3 apresentam-se as vias de tráfego caracterizadas no âmbito do presente estudo. 

Quadro 3: Rede rodoviária do Concelho de Faro estudada no âmbito do presente trabalho. 

Tipo de Via Designação da Via 

Itinerario Principal A22. 

Itinerario 

Complementar 
EN125/IC4. 

Estradas Nacionais  EN2, EN2-6, EN125, EN125-4, EN125-10, Variante EN125. 

Estradas Municipais e 

Caminhos Municipais 

EM516, EM517, EM518, EM518-1, EM519, EM519-1, EM519-2, EM520, 

EM520-1, EM520-2, EM520-3, EM520-4, EM522, EM522-1-CM2013, EM523, 

EM527, EM527-1. 

Avenidas / Arruamentos 

Nó da A22 (R1), Av. Calouste Gulbenkian (R2), Av. Dr. Julio .F.A. 

Carrapato (R3),Av. Cidade de Hayward (R4),Rua Reitor Teixeira Guedes 

(R5),Estrada da Penha (R6), Rua de São Luis (R7), Rua do Sporting Club 

Farense (R8), Rua Ataide de Oliveira (R9),Av. Prof. Dr. Adelino da Palma 

Carlos (R10),Rua do Alportel (R11),Rua Dr. Rodrigues Davim-Rua Frei 

Lourenço Santa Maria (R12),Rua Aboim Ascensão (R13),Rua General 

Teofilo Trindade (R14), Rua Dr. Cândido Guerreiro (R15), Largo do Carmo 

(R16), Rua José Estevão (R17), Rua Filipe Alistão (R18), Rua do Lethes 

(R19), Travessa Lethes-Rua da Mota (R20), Rua de Portugal (R21), Av. 5 de 

Outubro (R22),Rua de Santo António (R23), Rua Dr. José de Matos (R24), 

Rua da Policía de Segurança Publica-Rua de Bernardo Passos (R25), Rua 

Carlos Porfirio (R26),Rua Gomes Freire-Largo da Estação (R27), Rua 

Infante D. Henrique (R28), Rua Francisco Barreto (R29),Av. da Republica 

(R30), Rua 1º de Maio (R31), Praça Dr. Francisco Gomes (R32), Rua da 

Misericordia (R33), Rua da Misericordia-Praça Alexandre Herculano (R34), 

Rua do Albergue-Largo de S. francisco (R35),AV. Anibal Guereiro (R36), 

Estrada do Cais Comercial (R37), Estrada do Moinho da Palmeira 

(R38),Rua Abel Viana (R39),Rua da Universidade (R40), Rua Julio 

Dinis(R41), Rua Prof.Dr. Egas Moniz (R42),Rua Aristides de Sousa Mendes 

(R43), Estrada da Praia (R44). 

 

6.2.1.1 Caracterização da Situação Atual (Ano 2014) 

Os “novos” dados de entrada foram obtidos segundo os seguintes pressupostos seguidamente 

descritos. 
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I. Para as vias (ou segmentos de vias) em que se verificou existirem dados de tráfego 

atualizados disponibilizados em vários estudos ou por entidades oficiais, procedeu-se às 

atualizações correspondentes. 

• Dados disponibilizados pelas seguintes entidades: 

IMT,I.P. - Instituto da Mobilidade e dos Transportes  

o Autoestrada concessionada A22 (TMDA 2013): Faro (Aeroporto)-Faro 

(Estói)  (8 839 veículos) e Faro (Estói)-Olhão (7 038 veículos). 

EP-estradas de Portugal, S.A. 

o IC4 (S. João da Venda – N125-10 (Aeroporto) (TMDA 2013): 41 116 

veículos). 

• Dados disponibilizados nos seguintes estudos: 

o Estudo de Mobilidade Interurbana “Algarve Central”,DHV,2013. 

o Memoria Descritiva do Estudo Acústico do Plano de Urbanização da Penha, 

CM de Faro,2012. 

o Mapas Estratégicos de Ruído – Memoria Descritiva - LANÇOS 2.1 B) – 

ER125: SUBLANÇO LAGOS / ALCANTARILHA; 2.1 B) – ER125: SUBLANÇO 

CRUZAMENTO COM EN396 / CRUZAMENTO IC4; 2.1 C) – EN125/IC4: 

SUBLANÇO NÓ DA A22 / FARO; 2.1 D) – EN125: SUBLANÇO CRUZAMENTO 

IC4 / OLHÃO; 2.1 E) – ER125: SUBLANÇO OLHÃO / TAVIRA; 2.3 E) – EN125-

10: SUBLANÇO FARO (IC4) / AEROPORTO DE FARO, Certiprojeto,2013. 

o Recape do Projeto da Ponte e Acessos à Praia de Faro e Parque de 

estacionamento Exterior,Nemus,2014. 

o Mapa de ruído do Plano de Urbanização de Caliços-Esteval,Isofonia,2012. 

o Plano de Urbanização do Vale da Amoreira-Ruído, CM de Faro,2011. 

II. Em virtude da escassez de informação nos estudos anteriores, relativa a fluxos em vias 

rodoviárias consideradas no mapa de ruído anterior, e ao facto dos dados de entrada 

“iniciais” reportarem -se ao Ano de 2005, houve necessidade de se proceder à realização 

de um conjunto alargado de contagens de tráfego num total de 17 locais estratégicos ( 

figura 1). 
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Figura 1: Representação esquemática dos pontos estratégicos de contagem do tráfego rodoviário. 

 

Os dados recolhidos foram objeto de ponderação adequada, considerando-se, para o efeito, 

fatores de sazonalidade e efeitos induzidos pelas flutuações em diferentes períodos do dia. 

 

Na peça desenhada n.º 1 representam-se esquematicamente as estradas (e respetivos troços) 

caracterizadas neste estudo. Com a notação T01, T02, T03,... identificam-se os diferentes 

segmentos de cada via rodoviária caracterizada. 

No quadro seguinte apresentam-se os dados de entrada finais dos fluxos de tráfego 

considerados para o cálculo dos Mapas de Ruído. 
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Quadro 4: Dados de tráfego para a previsão dos níveis sonoros do ano 2014. 

Estrada Troços 

Fluxo médio horário estimado de tráfego (veículos/hora) 

Período Diurno Período 
Entardecer Período Noturno 

VL VP % 
VP VL VP % 

VP VL VP % 
VP 

A22 
T1 552 18 3,2 275 4 1,4 75 4 5,1 

T2 439 14 3,1 219 3 1,4 60 3 4,8 

EN125/IC4 
T1 1708 75 4,2 933 21 2,2 306 15 4,7 

T2 2454 108 4,2 1340 30 2,2 440 22 4,8 

EN2 

T1 417 16 3,7 190 7 3,6 39 3 7,1 

T2 526 17 3,1 238 8 3,3 50 2 3,8 

T3 565 28 4,7 256 13 4,8 53 3 5,4 

T4 570 24 4,0 260 11 4,1 54 2 3,6 

T5 719 24 3,2 375 11 2,8 71 2 2,7 

T6 995 21 2,1 492 9 1,8 121 2 1,6 

T7 1033 20 1,9 533 7 1,3 141 1 0,7 

EN2-6 

T1 292 4 1,4 132 2 1,5 28 0 0,0 

T2 244 4 1,6 176 2 1,1 50 0 0,0 

T3 305 7 2,2 139 3 2,1 29 0 0,0 

EN125 

T1 2598 59 2,2 1296 15 1,1 354 11 3,0 

T2 1852 22 1,2 840 10 1,2 175 10 5,4 

T3 1539 18 1,2 698 8 1,1 145 3 2,0 

T4 1525 33 2,1 692 15 2,1 144 3 2,0 

EN125-4 -- 183 4 2,1 89 0 0,0 26 0 0,0 

EN125-10 -- 1244 55 4,2 719 16 2,2 178 9 4,8 

Variante EN125 -- 1091 16 1,4 494 7 1,4 103 1 1,0 

EM516 -- 187 4 2,1 164 2 1,2 32 0 0,0 

EM517 -- 70 0 0,0 32 0 0,0 7 0 0,0 

EM518 -- 494 14 2,8 217 2 0,9 49 2 3,9 

EM518-1 
T1 240 2 0,8 108 0 0,0 23 0 0,0 

T2 396 2 0,5 180 0 0,0 38 0 0,0 
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Estrada Troços 

Fluxo médio horário estimado de tráfego (veículos/hora) 

Período Diurno Período 
Entardecer Período Noturno 

VL VP % 
VP VL VP % 

VP VL VP % 
VP 

EM519 

T1 291 0 0,0 176 0 0,0 37 0 0,0 

T2 227 0 0,0 135 0 0,0 32 0 0,0 

T3 177 0 0,0 110 0 0,0 27 0 0,0 

T4 355 11 3,0 157 2 1,3 36 0 0,0 

T5 523 16 3,0 230 2 0,9 52 0 0,0 

EM519-1 -- 149 0 0,0 115 0 0,0 17 0 0,0 

EM519-2 -- 50 0 0,0 25 0 0,0 5 0 0,0 

EM520 

T1 151 0 0,0 68 0 0,0 14 0 0,0 

T2 91 0 0,0 66 0 0,0 9 0 0,0 

T3 182 5 2,7 105 0 0,0 14 0 0,0 

T4 246 5 2,0 137 0 0,0 24 0 0,0 

EM520-1 -- 77 0 0,0 35 0 0,0 7 0 0,0 

EM520-2 -- 224 13 5,5 108 6 5,3 20 1 4,8 

EM520-3 -- 236 8 3,3 105 6 5,4 11 1 8,3 

EM520-4 -- 64 0 0,0 29 0 0,0 6 0 0,0 

EM522 -- 227 5 2,2 108 2 1,8 31 0 0,0 

EM522-1-CM2013 -- 64 0 0,0 29 0 0,0 6 0 0,0 

EM523 -- 230 1 0,4 104 1 1,0 22 0 0,0 

EM527 
T1 381 3 0,8 271 0 0,0 79 0 0,0 

T2 143 4 2,7 114 4 3,4 34 0 0,0 

EM527-1 

T1 100 6 5,7 76 4 5,0 15 0 0,0 

T2 202 6 2,9 94 1 1,1 19 0 0,0 

T3 202 0 0,0 94 0 0,0 19 0 0,0 

Nó da A22 (R1) -- 530 26 4,7 240 12 4,8 50 2 3,8 

Av. Calouste Gulbenkian (R2) 

T1 1828 53 2,8 829 24 2,8 173 5 2,8 

T2 1514 45 2,9 665 14 2,1 150 7 4,5 

Av. Dr. Julio .F.A. Carrapato (R3) T1 743 22 2,9 418 3 0,7 131 4 3,0 
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Estrada Troços 

Fluxo médio horário estimado de tráfego (veículos/hora) 

Período Diurno Período 
Entardecer Período Noturno 

VL VP % 
VP VL VP % 

VP VL VP % 
VP 

Av. Dr. Julio .F.A. Carrapato (R3) T2 386 6 1,5 267 1 0,4 70 0 0,0 

Av. Cidade de Hayward (R4) -- 1615 20 1,2 733 9 1,2 153 2 1,3 

Rua Reitor Teixeira Guedes (R5) 

T1 350 0 0,0 224 0 0,0 35 0 0,0 

T2 403 2 0,5 143 2 1,4 60 0 0,0 

T3 202 0 0,0 72 0 0,0 20 0 0,0 

Estrada da Penha (R6) -- 106 3 2,8 47 0 0,0 10 0 0,0 

Rua de São Luis (R7) 
T1 98 0 0,0 41 0 0,0 8 0 0,0 

T2 279 0 0,0 195 0 0,0 59 0 0,0 

Rua do Sporting Club Farense (R8) -- 463 2 0,4 309 2 0,6 98 0 0,0 

Rua Ataide de Oliveira (R9) -- 473 2 0,4 267 2 0,7 100 0 0,0 

Av. Prof. Dr. Adelino da Palma 

Carlos (R10) 
-- 1494 40 2,6 677 18 2,6 141 4 2,8 

Rua do Alportel (R11) 

T1 595 2 0,3 270 2 0,7 90 0 0,0 

T2 310 1 0,3 180 1 0,6 45 0 0,0 

T3 361 0 0,0 161 0 0,0 50 0 0,0 

Rua Dr. Rodrigues Davim-Rua Frei 

Lourenço Santa Maria (R12) 
-- 285 1 0,3 90 1 1,1 45 0 0,0 

Rua Aboim Ascensão (R13) 
T1 791 18 2,2 548 9 1,6 161 2 1,2 

T2 591 18 3,0 508 9 1,7 141 2 1,4 

Rua General Teofilo Trindade (R14) -- 516 18 3,4 376 9 2,3 110 2 1,8 

Rua Dr. Cândido Guerreiro (R15) -- 404 18 4,3 179 9 4,8 100 2 2,0 

Largo do Carmo (R16) -- 240 0 0,0 110 0 0,0 40 0 0,0 

Rua José Estevão (R17) -- 425 0 0,0 305 0 0,0 95 0 0,0 

Rua Filipe Alistão (R18) -- 240 0 0,0 110 0 0,0 40 0 0,0 

Rua do Lethes (R19) -- 115 0 0,0 52 0 0,0 11 0 0,0 

Travessa Lethes-Rua da Mota (R20) -- 115 0 0,0 52 0 0,0 11 0 0,0 

Rua de Portugal (R21) -- 230 0 0,0 104 0 0,0 22 0 0,0 

Av. 5 de Outubro (R22) T1 519 18 3,4 223 9 3,9 93 2 2,1 
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Estrada Troços 

Fluxo médio horário estimado de tráfego (veículos/hora) 

Período Diurno Período 
Entardecer Período Noturno 

VL VP % 
VP VL VP % 

VP VL VP % 
VP 

Av. 5 de Outubro (R22) T2 457 18 3,8 201 9 4,3 67 2 2,9 

Rua de Santo António (R23) -- 300 0 0,0 227 0 0,0 35 0 0,0 

Rua Dr. José de Matos (R24) 
T1 450 4 0,9 228 2 0,9 86 0 0,0 

T2 594 10 1,7 308 3 1,0 94 0 0,0 

Rua da Policía de Segurança Publica-

Rua de Bernardo Passos (R25) 
-- 276 4 1,4 115 4 3,4 54 0 0,0 

Rua Carlos Porfirio (R26) -- 175 2 1,1 104 0 0,0 45 0 0,0 

Rua Gomes Freire-Largo da Estação 

(R27) 
-- 63 0 0,0 29 0 0,0 6 0 0,0 

Rua Infante D. Henrique (R28) -- 402 5 1,2 183 2 1,1 58 1 1,7 

Rua Francisco Barreto (R29) -- 402 5 1,2 183 2 1,1 58 1 1,7 

Av. da Republica (R30), 
T1 689 5 0,7 610 2 0,3 119 1 0,8 

T2 689 19 2,7 610 6 1,0 119 2 1,7 

Rua 1º de Maio (R31) -- 380 0 0,0 253 0 0,0 73 0 0,0 

Praça Dr. Francisco Gomes (R32) -- 536 19 3,4 476 6 1,2 93 0 0,0 

Rua da Misericordia (R33) -- 536 19 3,4 476 6 1,2 93 2 2,1 

Rua da Misericordia-Praça Alexandre 

Herculano (R34) 
-- 369 8 2,1 350 2 0,6 48 0 0,0 

Rua do Albergue-Largo de S. 

francisco (R35) 
-- 116 8 6,5 126 4 3,1 45 0 0,0 

AV. Anibal Guerreiro (R36) 
T1 290 6 2,0 220 4 1,8 104 0 0,0 

T2 246 2 0,8 155 2 1,3 50 0 0,0 

Estrada do Cais Comercial (R37)  50 0 0,0 30 0 0,0 11 0 0,0 

Estrada do Moinho da Palmeira (R38) 
T1 1026 16 1,5 465 7 1,5 97 2 2,0 

T2 719 16 2,2 326 7 2,1 68 2 2,9 

Rua Abel Viana (R39) 
T1 436 9 2,0 248 4 1,6 51 1 1,9 

T2 150 0 0,0 114 0 0,0 30 0 0,0 

Rua da Universidade (R40) -- 129 4 3,0 59 2 3,3 12 0 0,0 

Rua Julio Dinis (R41) T1 526 0 0,0 490 0 0,0 182 0 0,0 
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Estrada Troços 

Fluxo médio horário estimado de tráfego (veículos/hora) 

Período Diurno Período 
Entardecer Período Noturno 

VL VP % 
VP VL VP % 

VP VL VP % 
VP 

Rua Julio Dinis (R41) T2 263 0 0,0 245 0 0,0 61 0 0,0 

Rua Prof.Dr. Egas Moniz (R42) 
T1 428 4 0,9 383 0 0,0 122 0 0,0 

T2 193 4 2,0 172 0 0,0 54 0 0,0 

Rua Aristides de Sousa Mendes (R43) -- 32 0 0,0 14 0 0,0 3 0 0,0 

Estrada da Praia (R44). -- 603 12 2,0 273 5 1,8 57 1 1,7 

Observações: 

VL – Veículos Ligeiros; VP – Veículos Pesados; % VP – Percentagem de Veículos Pesados 

 
 

6.2.2 Tráfego Ferroviário 

O concelho de Faro é servido pela Linha Ferroviária do Algarve. 

Atendendo aos tipos de composições e aos respetivos regimes atuais de circulação, 

consideraram-se as emissões ruidosas produzidas pela circulação de comboios de mercadorias 

e de passageiros de 4 tipologias: comboios regionais, alfa-pendulares, intercidades e de 

mercadorias. 

O método base de cálculo utilizado foi o RMR96/SMRII, dos Países Baixos, tendo-se 

considerado as adaptações para o material circulante nacional previstas na referência 

bibliográfica [12]. 

Para além desta informação, introduziram-se os restantes inputs necessários: número médio 

horário de movimentos relativo a cada tipologia de comboios e respetiva velocidade de 

circulação característica. Procedeu-se ao levantamento dos regimes de circulação vigentes 

para o ano de 2014 na Linha do Algarve no troço que atravessa o concelho de Faro, dados 

recolhidos na página da internet dos Caminhos de Ferro Portugueses (www.cp.pt), e que se 

resumem nos quadros 5. 
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Quadro 5: Dados sobre regimes de circulação ferroviária na Linha do Alentejo. 

Período Comboios Dias 
N.º de comboios N.º médio comboios/dia 

Faro- Lagos Faro- VR 
S.António Faro- Lagos Faro- VR 

S.António 

Diurno 
(7h-20h) 

Regional 

Úteis 15 24 

14,86 21,70 Sábado 15 16 

Domingo 14 16 

Alfa Pendular 

Úteis 3 - 

3 - Sábado 3 - 

Domingo 3 - 

Intercidades 

Úteis 5 - 

5 - Sábado 5 - 

Domingo 5 - 

Mercadorias 

Úteis 5 5 

5 5 Sábado 5 5 

Domingo 5 5 

Totais 27,86 26,70 

Entardecer 
(20h-23h) 

Regional 

Úteis 4 3 

4,14 3 Sábado 4 3 

Domingo 5 3 

Alfa Pendular 

Úteis 1 - 

1 - Sábado 1 - 

Domingo 1 - 

Intercidades 

Úteis 1 - 

1 - Sábado 1 - 

Domingo 1 - 

Mercadorias 

Úteis 1 1 

1 1 Sábado 1 1 

Domingo 1 1 

Totais 7,14 4 

Noturno 
(23h-7h) 

Alfa Pendular 

Úteis - 2 

- 1,7 Sábado - 1 

Domingo - 1 

Totais - 1,7 

 

6.2.3 Ruído Industrial 

Na escala de abordagem do presente estudo importa sobretudo obter indicadores de ruído 

que permitam descrever, com razoável grau de aproximação, as emissões ruidosas das 

principais áreas/indústrias ruidosas (relembra-se que o APA determina, como critério mínimo, 

a necessidade de avaliação apenas às unidades industriais abrangidas pelo regime jurídico de 

avaliação de impacte ambiental e de Prevenção e Controlo Integrados de Poluição), assim foi 

consultado o site da APA, de modo a saber o número de licenças ambientais emitidas para 

indústrias abrangidas pelo procedimento PCIP. A data, deste relatório, não tendo sido 

emitidas qualquer licença para industrias localizadas no município de Faro. 
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O segundo passo para caracterização do ruído industrial, foi a realização de levantamentos de 

campo destinados à identificação de áreas / unidades industriais potencialmente relevantes 

em termos de emissões sonoras, com principal enfoque nas consideradas no estudo anterior à 

escala urbana ( Parque de Garrafas da BP e Empresa de serração Madeicarmo). 

Do levantamento realizado, constatou-se que a maioria das atividades realizadas no município 

são de armazenagem e serviços, tendo-se constatado a inexistência de pontos de emissões 

ruidosas significativas, somente o Parque de Garrafas da BP apresentava emissões com algum 

significado. 

Assim, admitiu-se que o Parque de Garrafas da BP, trata-se de uma de fonte em área com os 

seguintes fatores de emissão de ruído (em termos de potência sonora por unidade de área): 

Lw / unidade de área = 86 dB(A); 

6.2.4 Ruído Aéreo 

O Aeroporto Internacional de Faro situa-se a 4 km da cidade de Faro, capital Algarvia, 

detendo um carácter, funcionalidade e importância distintivas ao assumir-se como o principal 

aeroporto turístico nacional e segunda estrutura aeroportuária mais importante do país 

servindo as regiões do Algarve e a região espanhola de Huelva.  

O Aeroporto Internacional de Faro foi inaugurado a 11 de Julho de 1965 tendo-se desenvolvido 

rapidamente, em termos de tráfego e ampliação e modernização de infra-estruturas, 

especialmente induzidos por fatores como o crescimento da procura turística internacional da 

região, crescimento das ligações low cost e pelo incremento da sua influência no contexto do 

sudoeste peninsular. 

Segundo o relatório de monitorização de ruído do Aeroporto de Faro, em 2013, realizaram-se 

43 644 movimentos aéreos, tendo sido o mês de Agosto o mês com mais movimentos. 

Na modelação não foi contabilizada a emissão sonora do aeroporto, mas sim as isófonas para 

o ano de 2013 associadas, disponibilizadas pelo Aeroporto de Faro. 

No concelho de Faro localizam-se 2 pontos de monitorização de ruído do Sistema de 

Monitorização de Ruído e Rotas de Tráfego Aéreo do Aeroporto de Faro (EMR2-NDB e EMR3-

Faro). 

Seguidamente apresenta-se os registos efetuados pelas estações fixas, relativos ao ano de 

2013. 
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Figura 2: Localização das EMR Fixas.(ANA Aeroportos Algarve) 

 

Quadro 6: Níveis sonoros registados nas EMR,Ano2013. 

EMR 
Lden (dB(A)) Ln (dB(A)) 

Ambiente Aeronave Residual Ambiente Aeronave Residual 

EMR2 - NDB 61,9 58,6 59,1 53,1 48,9 51,3 

EM3 - Faro 60,8 55,1 59,5 51,6 44,6 50,7 

 

 

 



 
 

   

Relatório n.º MR.2306/14‐NP                                                                                                                              Página 23 de 33 
Este relatório é confidencial, só podendo ser reproduzido na íntegra. 

6.3 Validação dos Resultados/Modelo de Cálculo 

As campanhas de medição realizadas obedeceram aos requisitos previstos na NP ISO 1996 

(2011) - «Acústica – Descrição, Medição e Avaliação do Ruído Ambiente» e às especificações 

previstas nos métodos de cálculo utilizados. 

Em conformidade com as “Diretrizes para Elaboração de Mapas de Ruído” e o “Guia 

prático para medições de ruído ambiente – no contexto do Regulamento Geral do Ruído 

tendo em conta a NP ISO 1996”, da APA, foram efetuadas medições em dois dias distintos, 

com a recolha de amostras abrangendo diversos intervalos horários em cada período de 

referência. 

Tendo em consideração que os Mapas de Ruído foram obtidos por processo de predição / 

cálculo, o que implicou necessariamente a adoção de um conjunto de pressupostos e 

simplificações de relevo, a escolha dos locais de monitorização acústica para efeitos de 

validação dos resultados obtidos cumpriu um conjunto estrito de critérios, designadamente, 

pontos com influência predominante de um só tipo de fonte sonora, locais de ocupação 

sensível do solo e zonas com resultados próximos dos limites regulamentares. 

Todas as medições efetuadas no âmbito de presente estudo foram efetuadas com 

equipamentos de medição de classe de precisão 1 e verificados anualmente em conformidade 

com o Regulamento de Controlo Metrológico de Sonómetros (ver anexo I). 

No quadro seguinte indicam-se os sistemas de medição utilizados nas medições. 

Quadro 7: Instrumentação utilizada nas medições acústicas. 

Instrumentação Marca Modelo N.º Série Verificação Metrológica 

Sonómetro 01 dB Solo 
Premium 11577 Laboratório de Metrologia do Instituto 

da Soldadura e Qualidade (ISQ), 
boletim de verificação n.º 
245.70/13.20603 de 11/07/2013 e 
certificado de calibração n.º 
CACV785/13 (sonómetro) de 
11/07/2013 e certificado n.º 
CACV786/13 (filtros de oitava e 1/3 de 
oitava), de 10/07/2013 

Microfone 01 dB MCE 212 57709 

Calibrador sonoro Rion NC-74 34351611 

Sonómetro Rion NA-27 00111491 Laboratório de Metrologia do ISQ, 
boletim de verificação n.º 
245.70/14.22481 de 23/06/2014 e 
certificado de calibração n.º 
CACV671/13 (sonómetro) de 
03/06/2013 e CACV606/14 (filtros de 
oitava e 1/3 de oitava) de 19/06/2014 

Microfone Rion NH-20 86655 

Calibrador sonoro Rion NC-74 50441063 
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Como critério de aceitação/validação dos resultados obtidos por modelação, foi fixado em 

±2dB(A) a diferença máxima aceitável entre os resultados previstos e os resultados das 

medições. 

Quadro 8: Comparação entre os resultados obtidos por cálculo e por medição. 

Via Rodoviária Local de medição 
Lden [dB(A)] Ln [dB(A)] 

Simulação Medição Desvio Simulação Medição Desvio 

EN125-10 PV1* 71 71 0 62 63 -1 

EN2 PV2 74 74 0 64 63 -1 

Av. Calouste Gulbenkian PV3 71 70 +1 62 62 0 

Av. da Liberdade PV4 73 73 0 63 63 0 

*local de medição continua 48h 

 

Figura 3: Representação esquemática dos pontos de medições acústicas de validação. 
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7. Resultados 

7.1 Mapas de Ruído 

Os resultados finais deste trabalho encontram-se nas peças desenhadas que são apresentadas 

em anexo. Assim, para cada um dos indicadores de ruído legalmente consagrados, são 

apresentados diferentes tipos de mapas:  

 Mapas de Ruído do Concelho de Faro – Ano 2014 - para os indicadores Lden e Ln, de 

acordo com a notação de cores recomendada pela APA; 

 Mapas de «Compatibilidades» - Ano 2014, também para ambos os indicadores de ruído 

e ambas as situações estudadas, com uma notação de cores que permitirá uma mais 

fácil visualização do possível (in)cumprimento dos valores limites de exposição. 

 

7.2 Indicadores de Exposição ao Ruído da População 

Para além de possibilitar uma visão qualitativa da distribuição geográfica dos níveis sonoros 

da área em análise, um Mapa de Ruído do tipo do desenvolvido deve fornecer indicadores 

quantitativos da população exposta ao ruído. 

A partir de dados sobre densidades populacionais do concelho e das suas freguesias, 

distribuiu-se a população residente pelos recetores sensíveis proporcionalmente ao volume de 

cada edifício. Da associação dos níveis sonoros da fachada mais exposta e da população 

residente em cada edifício estimaram-se as percentagens de exposição da população às 

diferentes classes de níveis de ruído. Estas estimativas, para ambos os indicadores de ruído 

(Lden e Ln), apresentam-se no quadro 9 e nos gráficos das figuras 4 e 5. 

Estimativas mais precisas deverão ser calculadas em estudos a uma escala mais refinada (PU, 

PP), considerando-se, designadamente, o número de habitantes por edifício. 
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Quadro 9: Estimativas (em %) de população exposta a diferentes intervalos de níveis sonoros, para os 

indicadores de ruído Lden e Ln (Ano2014). 

Classes de níveis sonoros do 
Indicador LAeq, dB(A) Lden Ln 

<45 18 

46 

45 45 

45-50 16 9 
24 

50-55 12 15 

55-60 8 
25 

26 

31 
60-65 17 5 

65-70 27 
29 

0 

>70 2 0 

Observações: 

A coloração confronta os valores obtidos com os limites estabelecidos no RGR para zonas sensíveis (sombreado 
verde) e zonas mistas (sombreado amarelo). A área de sombreado vermelho marca níveis sonoros que excedem 
ambos os critérios. 

 

 

Figura 4: Estimativa dos níveis de exposição da população do Concelho de Faro ao ruído em termos de 

Lden (indicador de ruído diurno-entardecer-noturno). 
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Figura 5: Estimativa dos níveis de exposição da população do Concelho de Faro ao ruído em termos de 

Ln (indicador de ruído noturno). 

 

8. Implicações Técnicas e Legais dos Mapas 

Numa abordagem imediata, os Mapas de Ruído do presente estudo constituem um elemento 

detalhado de descrição da exposição ao ruído da população do Concelho de Faro. 

A informação neles contida é, no entanto, muito mais rica e diversificada – permitem, 

nomeadamente, verificar que agentes/fenómenos são os “responsáveis” pelo ruído 

prevalecente, quais são os principais pontos críticos, onde se situam as áreas acusticamente 

“confortáveis”, etc. 

Numa análise mais dinâmica e estratégica, e conforme foi já destacado, os Mapas de Ruído 

devem, acima de tudo, funcionar como uma ferramenta de análise e planeamento em ordem 

a: 

 Mitigar situações preexistentes comprovadamente não aceitáveis; 
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 Integrar a variável «Ruído» no processo de definição da política de planeamento e 

ordenamento territorial dos espaços concelhios, enquanto condicionante 

indispensável de prevenção do aparecimento de situações de conflitualidade. 

Nos pontos que se seguem destacam-se algumas conclusões principais do trabalho efetuado, 

designadamente no que respeita aos níveis de exposição ao ruído da população do Concelho 

de Faro e à importância particular de cada grupo de fontes sonoras para a situação acústica 

descrita pelos Mapas. 

Referem-se, por fim, algumas considerações de índole genérica relativamente a medidas 

preventivas e protetoras. 

 

8.1 Influência Diferenciada de Fontes 

Numa abordagem abrangente, o tráfego rodoviário constitui indiscutivelmente a fonte ruidosa 

mais relevante do Concelho de Faro. 

Os Mapas finais refletem este facto – na quase totalidade da área concelhia o tráfego em vias 

rodoviárias determina, em larga medida, o ruído ambiente prevalecente. 

A influência de cada via foi já detalhadamente abordada e pode ser qualitativamente aferida 

pela análise dos Mapas. As principais fontes ruidosas são as rodoviárias estruturantes que 

servem / atravessam o concelho e que permitem a ligação rodoviária aos concelhos vizinhos 

(A22, EN125/IC4, EN2,EN125). Acrescem ainda a ligação ao aeroporto, EN125-10 e a variante 

à EN125. 

As Avenidas/Ruas do concelho de Faros apresentaram também níveis de tráfego significativo, 

superior a 8000 veículos por dia, originando um impacto sonoro sobre utilizações sensíveis 

(designadamente edifícios habitacionais) adjacentes, nomeadamente a Av. Calouste 

Gulbenkian, Av. Cidade de Hayward, Av. Dr. Júlio .F.A. Carrapato, Av. Prof. Dr. Adelino da 

Palma Carlos, Rua Aboim Ascensão, Estrada do Moinho da Palmeira, Rua Júlio Dinis e Av. 5 de 

Outubro 

Relativamente ao tráfego ferroviário, os fluxos de circulação não configuram situações 

críticas de relevo, podendo considerar-se a sua influência ruidosa como pouco significativa, 

especialmente quando comparada com os níveis de ruído associados ao tráfego rodoviário. 

No que diz respeito ao ruído industrial, os levantamentos de campo efetuados no âmbito do 

presente trabalho permitiram verificar que na atualidade não apresenta expressão relevante. 
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No que respeita ao ruído aéreo, o impacto dos níveis sonoros sobre os recetores sensíveis mais 

próximos, é compatíveis com zonas mistas ( Lden (< 65 dB(A) ) e Ln (< 55 dB(A))). 

8.2 Medidas Genéricas de Prevenção e Proteção do Ruído 

A prevenção e o controlo do ruído de infraestruturas de transporte pode passar por ações a 

vários níveis, que devem ser ponderados em função da cada situação concreta. Para o caso 

que no âmbito do presente estudo mais interessa abordar – o tráfego rodoviário – os referidos 

níveis de ação são essencialmente os seguintes: 

 Planeamento e gestão do uso do solo; 

 Redução na fonte; 

 Limitação da propagação; 

 Medidas de proteção no recetor. 

Facilmente se depreende que a eficácia destas medidas diminui no «sentido medidas de 

planeamento  medidas no recetor». A promoção de um ambiente sonoro “confortável” nos 

espaços urbanos deve, pois, ser uma preocupação no momento da definição das linhas 

estratégicas do uso do solo. 

É também a este nível que o papel dos municípios locais é mais relevante e alargado, desde 

logo porque é a eles que, em larga medida, compete a definição destas políticas e depois 

porque a atuação a outros níveis é mais difícil, porque usualmente mais onerosa e não 

exclusivamente dependente das suas competências (por exemplo, atenuar o ruído produzido 

pelo tráfego de uma estrada nacional é uma matéria que não depende exclusivamente das 

competências das câmaras municipais). 

A forma mais primária e eficaz de prevenir/proteger recetores do ruído produzido por vias de 

tráfego é a de garantir uma distância fonte-recetor segura. Por exemplo, a duplicação da 

distância estrada-recetor resulta numa atenuação dos níveis sonoros que pode chegar a 5 dB. 

“O modo de assegurar a separação espacial entre as fontes sonoras e as áreas a proteger é a 

imposição de uma política de zonamento por parte da administração local. Este método 

funcionará eficazmente se todos os setores se combinarem de modo a estabelecer um plano 

agregado de desenvolvimento. Por exemplo, num sistema de zonamento típico, é possível 

definir zonas ao longo de uma infraestrutura de transportes consoante a distância a esta, isto 

é, estabelecer diferentes usos do solo que serão aceitáveis em relação ao nível sonoro 

existente no local”. 
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Uma medida por excelência para prevenir a exposição ao ruído de tráfego é então a 

delimitação daquilo que se pode designar como «corredores de proteção acústica», nos 

quais se deve inviabilizar a instalação de usos sensíveis (habitações, escolas, hospitais, etc.). 

 

8.3 Necessidades de Planos de Redução de Ruído 

De acordo com o definido no artigo 8.º do RGR, as zonas sensíveis ou mistas (com ocupação) 

expostas a ruído ambiente exterior que exceda os valores limites devem ser objeto de Planos 

de Redução de Ruído, cuja elaboração é também da competência das autarquias locais. O n.º 

2 do mesmo artigo estabelece que estes planos devem ser executados até 1 de fevereiro de 

2009 (dois anos após a entrada em vigor do RGR), podendo contemplar faseamento de 

medidas, mas devendo incidir prioritariamente sobre zonas sensíveis ou mistas expostas a 

níveis de ruído ambiente que excedam em mais de 5 dB(A) os respetivos limites. 

Estes planos têm caráter misto, regulamentar e programático, vinculando as entidades 

públicas e os particulares, sendo aprovados pela assembleia municipal, sob proposta da 

câmara municipal. 

Chama-se a atenção para o facto de que estes planos não são necessários para todas as áreas 

concelhias onde se excedam os limites. A prevalência de níveis sonoros elevados tem por si 

pouco relevo se os mesmos não se traduzirem em incómodo efetivo, isto é, se não se 

verificarem em locais de utilizações sensíveis. Os Planos de Redução de Ruído devem aplicar-

se a áreas objeto de zonamento acústico (sensível ou misto) onde os limites legais não 

estejam a ser verificados. 
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9. Conclusões 

O presente trabalho apresenta, à escala de PDM, os níveis de ruído ambiente característicos 

da área do Concelho de Faro em termos dos indicadores de ruído Lden e Ln, para o ano de 

2014 (situação atual). 

Foi utilizado um modelo de cálculo suportado por um software computacional de modelação 

da emissão, propagação e receção do som que considera todos os aspetos relevantes destes 

fenómenos.  

Para além da caracterização da potência sonora das fontes, foram levados em linha de conta 

fenómenos associados ao efeito do relevo, condições meteorológicas (médias), volumetria de 

edifícios, etc. O cálculo foi efetuado adotando uma malha de cálculo de 15*15 m. A altura de 

avaliação foi de 4 metros. 

Esta caracterização constitui um elemento estruturante para a desejável incorporação da 

poluição sonora na tomada de decisão do processo de planeamento e ordenamento territorial 

concelhio, designadamente para a definição de Planos de Urbanização e de Pormenor e, 

consequentemente, para a delimitação de zonas sensíveis e mistas. Em termos dos aspetos 

mais significativos associados aos resultados obtidos, destaca-se: 

I. Da análise dos resultados anteriormente apresentados, constata-se a existência de zonas 

habitacionais consolidadas junto a corredores de circulação importantes que se 

encontram em excesso em relação aos limites regulamentares; 

II. A principal fonte de ruído do Concelho de Faro, quer qualitativa quer quantitativa, é o 

tráfego rodoviário; 

III. As vias rodoviárias mais ruidosas são as vias estruturantes da rede nacional que 

servem e atravessam o concelho e as avenidas principais do centro urbano de Faro; 

IV. Relativamente ao ruído industrial, verificou-se que este na atualidade não tem impacto 

sonoro relevante sobre a população local; 

V. O tráfego ferroviário tem um impacto ruidoso pouco significativo. 

VI. O tráfego aéreo tem um impacto ruidoso significativo, contudo dentro dos limites 

regulamentares para zona mista. 
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VII. Estimativas efetuadas no âmbito do presente estudo apontam para que, na situação atual 

(2014): 

 Cerca de 46% e 45% da população está exposta a níveis de ruído ambiente 

compatíveis com zonas sensíveis, para os indicadores Lden (< 55 dB(A) ) e Ln (< 45 

dB(A)), respetivamente; 

 Cerca de 71% e 69% da população está exposta a níveis de ruído ambiente 

compatíveis com zonas mistas para os indicadores Lden (< 65 dB(A) ) e Ln (< 55 

dB(A)), respetivamente; 

  E 25% e 31% da população estão em locais com níveis sonoros incompatíveis com 

zonas mistas, para os indicadores Lden e Ln, respetivamente; 

VIII. As áreas classificadas como zonas sensíveis ou mistas com níveis de ruído ambiente que 

excedem os critérios legais devem ser objeto de planos de redução de ruído. 
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Anexo I - Boletim de Verificação e Certificados de Calibração 
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