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Resumo 

 

As infraestruturas de transporte estão sujeitas ao cumprimento de valores limite fixados 

no Regulamento Geral de Ruído, sendo por vezes necessário a adoção de medidas de redução 

de ruído. As barreiras acústicas surgem como uma das medidas mais utilizadas em termos de 

redução de ruído no meio de propagação, permitindo de forma eficaz e relativamente 

económica, o isolamento de áreas habitadas que se encontram na proximidade das vias.  

Na presente dissertação pretendeu-se avaliar a eficácia de barreiras acústicas, através de 

simulação computacional em CadnaA e posterior comparação dos resultados com os limites 

legais de ruido em diferentes recetores. Foram considerados dois estudos de caso, 

nomeadamente uma barreira absorvente (Bloco Acústico Argila Expandida (Leca)) e uma 

refletora (Betão), ambas localizadas na cidade de Braga.  
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Abstract 

 

The transport infrastructure is subject to compliance with the limit values set out in the 

General Regulation on Noise, sometimes requiring the adoption of measures to reduce noise. 

The acoustic barriers appear as one of the most frequently used measures for reducing noise in 

the propagation medium, allowing an efficient and relatively inexpensive fashion, isolation 

from humans who are in the vicinity of roads.  

In this dissertation sought to assess the effectiveness of noise barriers, through 

computational simulation.and subsequent comparison of the results with the legal noise limits 

of different receivers. Two case studies were considered, including an absorbing barrier 

(Acoustic Block Expanded Clay (Leca)) and a reflector (concrete), both located in the city of 

Braga.  

 

 

Keywords: Road traffic noise, acoustic barrier, Comparision, CadnaA  
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Capítulo 1-Introdução 

1 INTRODUÇÃO 

 

A poluição sonora ocupa o segundo lugar como a maior causadora de doenças, segundo a 

Organização Mundial de Saúde, OMS [19]. Em 2011, esta poluição ultrapassou a poluição da 

água, ficando apenas atrás da poluição atmosférica.  

Nos meios urbanos existe uma variedade de fontes de ruído. Contudo em muitos estudos 

realizados, o ruído produzido pelo tráfego rodoviário é o principal responsável pelos elevados 

níveis de pressão sonora [20]. As barreiras acústicas são uma das soluções técnicas que podem 

ser utilizadas para reduzir o ruído gerado por infraestruturas de transporte rodoviário, 

constituindo uma medida de intervenção no meio de propagação do ruído. 

 

1.1 Objetivo  

 

O principal objetivo da dissertação é avaliar a eficácia acústica apresentada por diferentes 

barreiras acústicas na cidade de Braga. Para avaliar a eficácia das barreiras acústicas, utilizar-

se-á o software de simulação de ruido CadnaA para obtermos os respetivos mapas de ruido, 

com e sem barreira, nas duas áreas de estudo. Posteriormente procedeu-se á comparação dos 

valores nas duas diferentes situações. Esta comparação focou-se principalmente nos valores 

obtidos nos recetores estrategicamente colocados junto as fachadas dos edifícios mais expostos 

á via. 

 

1.2 Estrutura da dissertação 

 

A presente dissertação está organizada por capítulos de acordo com a seguinte estrutura:  

 Capítulo 1 – Introdução – descreve-se a importância e pertinência do tema bem como 

os objetivos do trabalho;  

 Capítulo 2 – Estado de Arte – expõem os fundamentos teóricos inerentes ao 

desenvolvimento do trabalho, dando especial enfoque a conceitos e aspetos relacionados 

com as barreiras acústicas, nomeadamente os respetivos tipos e materiais, 
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Capítulo 1 – Introdução 

condicionantes de desempenho, entre outros, citando referências nacionais e 

internacionais relativas ao tema;   

 Capítulo 3 – Casos de Estudo – descrevem-se os dois casos de estudo, a nível de 

localização e área de estudo e características relevantes na propagação do ruído; 

 Capítulo 4 – Metodologia – descreve-se a metodologia utilizada na avaliação da eficácia 

das barreiras acústicas, direcionando-se principalmente para o processo de simulação 

da eficácia das barreiras com recurso ao software CadnaA. 

 Capítulo 5 – Resultados obtidos e discussão – são apresentados os resultados obtidos na 

simulação computacional em CadnaA para ambas as barreiras, sendo estes analisados 

posteriormente.    

 Capítulo 6 – Conclusões – refere as principais conclusões retiradas do estudo, bem como 

propostas de trabalhos futuros sobre o tema. 
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Capítulo 2-Estado de Arte 

2 ESTADO DE ARTE  

 

2.1  Conceitos teóricos sobre acústica  

 

Um som ou ruido tem origem numa variação de pressão do ar que, uma vez estimulado 

transmite esse estimulo às partículas de ar adjacentes até chegarem ao ouvido. Se o resultado 

subjetivo dessa vibração for agradável ou tiver significado auditivo será classificado como som, 

se não tiver significado auditivo ou for desagradável a designação passa a ruído [1].  

           A caracterização do ruído pode ser efetuada em termos da sua frequência (baixas 

frequências - sons graves; frequências médias; altas frequências - sons agudos) bem como em 

termos da sua amplitude medida em termos da pressão sonora.  

  

 

Figura 2.1-Gama de frequências de ruido. (Fonte: adaptado de [2]) 

 

O nível de pressão sonora é uma medida para determinar o grau de intensidade de uma 

onda sonora. É a relação entre a pressão ambiente instantânea e a pressão atmosférica a partir 

da qual o ouvido humano é sensível, sendo a unidade do SI o pascal (Pa). Essa diferença, no 

caso da acústica e em particular do ruido ambiente, abrangem um vasto domínio numérico. 

Entre a amplitude máxima audível pelo Homem e a amplitude mínima existe um fator de cerca 

de 1.000.000. Isto significa que, se se comparar o ouvido a uma balança, este recebe pesos 

compreendidos entre 1 grama e 1 tonelada. Nesta situação torna quase impraticável a utilização 

de uma escala linear. Para obviar este problema estabeleceu-se uma relação logarítmica para 

avaliar a variação de pressão sonora que tem a vantagem de aumentar os valores inferiores e 
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reduzir os maiores. Assim, a gama de variação linear de amplitude entre 0 e 1.000.000 passará 

a corresponder uma variação logarítmica entre 0 e 120 dB, correspondendo 0 dB ao limiar de 

audição e 120 dB ao limiar da capacidade auditiva do ser humano [1]. 

 

                                                              Equação (1)  

  

em que,  

 Lp     nível de pressão sonora em dB;  

 p       pressão sonora em Pa;    

 p0     pressão sonora de referência ( p0 = 20 x 10-6 Pa).  

 

O ruído não é estacionário, variando ao longo do tempo, pelo que, para caracterizar 

convenientemente um determinado ruído, deve utilizar-se uma média obtida após um tempo de 

medição adequado. O indicador de ruído LAeq,T (nível sonoro contínuo equivalente, 

ponderado A) representa um ruído registado num determinado local e durante um determinado 

intervalo de tempo [2],podendo ser descrito pela Equação (2). Trata-se do indicador de ruído 

mais vulgarmente utilizado para descrever o ruído de tráfego rodoviário [3].   

  

                                                            Equação (2)  

  

 onde:   

 LAeq,T   nível sonoro contínuo equivalente, ponderado A, em decibel, determinado 

num intervalo de tempo T, com início em t 1 e fim em t 2;   

 p0            pressão sonora de referência (20 µPa);   

 pA(t)       pressão sonora instantânea, ponderada A, do sinal sonoro.  
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2.2 Valores Limite de Exposição 

 

Em 17 de Janeiro de 2007 foi publicado um Novo Regulamento Geral do Ruído (RGR), 

Decreto-Lei n.º 9/2007, dada a necessidade de se proceder à transposição da diretiva 

2002/49/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de Junho, relativa à avaliação e 

gestão do ruído ambiente, tendo entrado em vigor no dia 1 de Fevereiro de 2007 [18]. 

Em função da classificação de uma zona como mista ou sensível, o RGR estabelece no 

artigo 11º os seguinte valores limite de exposição (ruído ambiente exterior): 

Tabela 1-Valores limite de exposição. (Fonte: [18]) 

 

 

2.3 Ruido rodoviário 

  

O problema do ruído de tráfego rodoviário tem gerado cada vez mais preocupação junto 

da população que reside próximo de grandes infraestruturas rodoviárias. A perturbação do sono 

e a irritabilidade são os efeitos secundários que mais se associam ao ruído de tráfego rodoviário 

[4].  

  O ruído do tráfego rodoviário é o resultado da combinação do ruído gerado por veículos, 

ligeiros e pesados. Pode apresentar dois componentes: o ruído devido a um fluxo de tráfego de 

veículos, comportando-se como uma fonte linear e o ruído gerado por cada veículo, 

assemelhando-se a uma fonte pontual [5]. É considerado como principal incômodo sonoro em 
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ambientes urbanos e o seu planeamento é uma tarefa desafiante para as entidades responsáveis 

[6].  

 Estudos do incômodo provocado por diferentes tipos de fontes sonoras no meio urbano 

apontam o ruído rodoviário como uma das que mais causam desconforto. A Figura 1.2 mostrada 

abaixo relata um exemplo desses resultados.    

 

Figura 2.2-Relaçao entre percentagens de pessoas altamente incomodadas e valores Lden 

referentes aos tráfegos: aéreos, ferroviários e rodoviários. (Fonte: Adaptado de 

Bruel&Kjaer, 2000) 

 

O ruído gerado por cada veículo depende de fatores como: tipo e classe do veículo, 

condições mecânicas de funcionamento, modo de operação, condições da superfície de 

rolamento, pavimento, pneus e condições de propagação sonora.   

Em geral, o ruído pode ser atenuado, atuando principalmente na fonte ou durante a 

propagação do som. No que diz respeito á atenuação do ruído proveniente da fonte, pode-se 

intervir através da imposição de limites para as emissões dos motores. Além disso, a ação sobre 

a onda de propagação de som pode, por exemplo, ser através da implementação de barreiras 

acústicas [7].  

 

2.3.1 Origens do ruido rodoviário  

 

Nos veículos ligeiros a circular com velocidades acima dos 30 km/h predomina o ruído 

de contacto piso/pneu, independentemente das condições de condução, para velocidades 

inferiores sobressai o ruído do motor, especialmente nas acelerações desde da velocidade zero, 
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e nestas condições de condução as diferenças nas emissões de ruído entre veículos é bastante 

grande [8].   

O ruído proveniente do sistema de propulsão pode ser significativo até velocidades na 

ordem dos 50 km/h como no caso de veículos mais antigos, carros a diesel, VANs e veículos 

com fraco isolamento dos ruídos de escape [8]. Para velocidades superiores, onde existe o 

predomínio do ruído de contacto piso/pneu e o ruído de propulsão é desprezável, as variações 

do ruído entre veículos da categoria 1 é mínima, com desvios padrão entre 1,2 dB(A) e 1,3 

dB(A), e a origem é nos pneus [8].  

Os veículos pesados são certificados para respeitarem determinados níveis de emissão de 

ruído e estes níveis são bem relacionados com as emissões específicas de cada veículo, em que 

os limites variam entre os 76 e os 80 dB(A) dentro das categorias 2 e 3 [8].  

 A nível europeu, e relativamente aos veículos pesados mais recentes a circular com 

velocidades na ordem dos 50 km/h, os níveis de ruído global (pneus e motor) emitidos são 

bastante semelhantes, predominando para velocidades superiores o ruído de contacto piso/pneu 

[8].  

  O estilo de condução tem também tem uma especial importância no ruído gerado. 

Segundo Kloth et al. [9], a atitude dos condutores na relação entre velocidade engrenada e 

velocidade de circulação tem muita influência no ruído emitido pelos veículos.  

O modo como o condutor lida com as condições de tráfego e condições da estrada é muito 

variável, uma atitude pacífica, caracterizada por acelerações e desacelerações lentas, pode 

representar uma significativa diminuição do ruído emitido. Em termos médios é possível 

reduzir as emissões de ruído em cerca de 5 dB nos veículos ligeiros e comerciais, e 7 dB nos 

motociclos.    

A uma velocidade de cerca de 30 km/h o incremento na emissão de ruído provocado pela 

aceleração é em média de 2 dB, valor que diminui 0,5 a 1 dB para velocidades de 

aproximadamente 50 a 60 km/h [10].  

Outro problema com grande impacto no ruído ambiente é devido a alterações efetuadas 

nos veículos, levando a que estes emitam elevados níveis de ruído. Este é um problema muito 

associado aos motociclos, podendo elevar os níveis de ruído em 20 dB [7].  

O nível de ruido emitido também esta associado as características globais do trafego 

automóvel, características essas que passam por se o tráfego é rápido ou lento, continuo ou 
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interrompido, fluido ou congestionado. Esses parâmetros são influenciados pela intensidade e 

tipo de fluxo de tráfego, mas também pelas características da estrada (largura, sinuosidade, a 

presença de lombas, semáforos, etc.) [7].  

O tipo de fluxo tem em conta a aceleração e desaceleração do veículo no troço de estrada 

estudado. Existem quatro tipos principais de fluxo: fluido contínuo (trafego com velocidade 

constante), acelerado (trafego em vias com inclinação ascendente), desacelerado (trafego em 

vias com inclinação descendente) e contínuo (trafego com velocidade variável) [7].  

O tipo de fluxo de tráfego irá influenciar fortemente o nível de ruído. Se o fluxo é fluído, 

ou seja, os veículos circulam a uma velocidade constante, o motor pode funcionar em baixa 

rotações, produzindo assim níveis de ruido mais baixos. Por outro lado, se o fluxo tem uma 

velocidade variada, os veículos aceleraram e desaceleraram constantemente, o que faz com que 

existam variações significativas nas rotações do motor e, portanto, variações na intensidade de 

ruido [7].   

 

2.3.2  Propagação do ruido rodoviário  

 

A propagação do ruido em campo aberto ocorre numa área sem obstáculos (paredes, etc.). 

Ela não tem em conta as condições atmosféricas ou absorção de ruído por parte do solo e nem 

pela atmosfera. Na passagem de um veículo nestas condições, o nível de imissão de som 

depende da distância que separa a via do recetor, e também da velocidade do veículo e do ruído 

produzido [7].  

Mas as vias estão na prática, repletas de habitações. Estas podem ser localizadas em 

ambos os lados do eixo ou apenas de um lado. No primeiro caso, falamos de "rua de perfil em 

U" e o segundo como "rua de perfil em L". Este tipo de disposição de habitação irá influenciar 

fortemente a propagação de ruído. O maior número de reflexões de ruido em paredes 

encontram-se nas "ruas em perfil U", aumentando assim consideravelmente o nível de ruído 

num recetor situado nessa rua [7].  
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Figura 2.3-Reflexões numa rua em perfil "U". (Fonte: Adaptado de [7]) 

 

Em situações reais, a propagação do ruído é influenciada por todos os elementos que estão 

no seu caminho, como paredes, características do solo e condições climáticas. Exemplo de um 

elemento influenciável na propagação do ruido é o relevo. O exemplo mais marcante é o eco 

que aparecem nas montanhas ou o exemplo de uma via afundada em relação ao terreno natural 

que é geralmente menos ruidosa para o recetor [7].  

Do mesmo modo, a natureza do solo influencia os níveis sonoros estabelecidos pelo ruído 

de absorção e reflexão. Assim, um penhasco ou uma superfície de estrada reflete fortemente o 

som enquanto um chão coberto de vegetação tem uma grande capacidade de absorção [7].  

As fachadas dos edifícios, veículos parados, painéis de sinalização, monumentos, jardins 

e cercas são exemplos de elementos urbanos que influenciam a propagação de ruído. Estas 

diferentes superfícies refletem ou absorvem o som, assim certos elementos urbanos são mais 

ou menos importantes na propagação do som [7].  

 

2.3.3 Dispositivos limitadores da propagação do som  

 

É possível impedir a propagação do ruído proveniente do trafego rodoviário através da 

implementação de dispositivos apropriados. Estes são principalmente de três tipos: barreiras 

acústicas, montes de terra e o cobrimento do eixo da via. Estes dispositivos atuam ao nível das 

ondas sonoras.  

A barreira acústica é colocada entre as habitações e a infraestruturas rodoviárias, tão 

próximo quanto possível de forma a maximizar a sua função. Ele é constituído por um refletor 
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e / ou um material absorvente de som. A barreira acústica tem a vantagem de ocupar pouco 

espaço, mas tem as desvantagens de serem pouco estéticas e cortarem o campo de visão.  

Um monte de terra, de uma espessura de alguns metros, também está entre as habitações 

e a via. Pode ser caracterizada por uma boa absorção acústica. Geralmente, eles são construídos 

com os volumes de terra deslocados durante a construção da via. Este dispositivo tem a 

vantagem de ser relativamente estético, mas tem a desvantagem de ocupar uma grande 

quantidade de espaço, necessidade de manutenção e a necessidade de grandes quantidades de 

terra durante a sua construção.  

Uma solução radical e também mais cara para a redução do ruído do tráfego pode ser 

cobrir a via por completo. Pode-se optar por uma cobertura “ligeira” ou por uma cobertura 

"pesada" mais cara. No primeiro caso, é contruída apenas para reter o ruído, no segundo é 

possível construir estradas e parques, ou para a construção de edifícios sobre a própria 

cobertura. Um problema específico é as portas de acesso ao túnel (entrada e saída). O ruido dos 

veículos reflete contra as paredes e o teto do túnel, o que aumenta o nível de ruído. Isto é 

chamado o efeito de "ressonância".  

 

2.4 Barreiras acústicas  

 

A trajetória da onda sonora proveniente da fonte é interrompida com a presença de 

obstáculos, nomeadamente através da colocação de dispositivos de redução de ruído, 

vulgarmente designados “barreiras acústicas”, o que leva à redução do ruído que atinge o 

recetor [7].  

Antes de instalar barreiras acústicas, é preciso determinar se é possível reduzir o ruído 

gerado pelo próprio tráfego, inclusive procedendo á colocação de um revestimento do 

pavimento mais silencioso, reduzindo a velocidade dos veículos, etc. Se não for possível reduzir 

o ruído na fonte e instalar barreiras acústicas, ainda se pode atuar no recetor através da 

colocação de vidros de isolamento acústico nas habitações. Esta solução é geralmente mais 

cara.  

A redução do ruído provocada por uma barreira acústica resulta essencialmente dos 

fenómenos de reflexão, absorção, transmissão e difração, que ocorrem entre a fonte sonora e o 

recetor. A trajetória de uma onda sonora entre a fonte e o recetor é interrompida com a presença 
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de uma barreira acústica, que impede a livre propagação do som. Ao atingir a barreira, uma 

parte da energia sonora é refletida novamente em direção à fonte enquanto outra parte é 

absorvida pelo material e/ou transmitida através da barreira. Poderá ainda ocorrer a difração da 

onda sonora pelo topo da barreira ou pelas zonas laterais. A reflexão, absorção e transmissão 

dependem essencialmente das propriedades do material da barreira [4].  

 

Figura 2.4-Propagaçao do som na presença de uma barreira acústica. (Fonte: Adaptado de 

[13]) 

  

Para frequências mais elevadas (menor comprimento de onda), as ondas sonoras são 

direcionadas para cima enquanto para frequências mais baixas (comprimento de onda maior), 

as ondas são difratadas para a zona de sombra da barreira. Resulta assim que a barreira é 

geralmente mais eficaz para atenuar frequências elevadas em comparação com as baixas 

frequências [11].  

O fenómeno da difração é um dos aspetos mais relevantes para o desempenho acústico 

de uma barreira, na medida em que as ondas sonoras passam sobre a barreira antes de atingir o 

recetor. Para entender o efeito que a difração sonora exerce na eficácia de uma barreira acústica, 

pode-se analisar a geometria da barreira e as respetivas distâncias que a onda sonora percorre 

entre a fonte e o recetor [12]. É possível visualizar na Figura que, devido à difração da onda 

sonora, a mesma poderá atingir o recetor através de um percurso indireto sobre a barreira, 

criando desta forma uma zona de sombra e uma zona clara. Contudo, a onda sonora difratada 

pelo topo da barreira apenas afeta uma pequena parte da zona de transição, próxima da zona de 

sombra ao interferir com a onda direta [12].  
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Figura 2.5-Difraçao por uma barreira acústica. (Fonte: adaptado de [12]) 

 

2.4.1  Fatores determinantes no desempenho das barreiras  

 

A eficácia das barreiras acústicas instaladas no exterior é influenciada, inevitavelmente, 

por diversos fatores extrínsecos como as condições meteorológicas, nomeadamente vento e 

temperatura, o tipo de solo, a existência de outros obstáculos na envolvente, a localização da 

barreira face à fonte sonora e ao recetor, entre outros. Existem ainda fatores intrínsecos como a 

geometria da barreira, nomeadamente a altura, comprimento e forma, que condicionam o 

respetivo desempenho [4].   

 

2.4.1.1 Distância entre a via e a barreira e entre a barreira e o recetor  

 

Este parâmetro é de extrema importância. Temos de assegurar que a distância entre a 

barreira e a via seja a menor possível. A atenuação do ruído é máxima quando as distancias 

via/barreira e barreira/recetor são mínimas. Na prática, a barreira é instalada o mais próximo da 

via para obter um efeito de atenuação de ruido máximo (Figura 6). A colocação da barreira de 

forma equidistante á via e ao recetor torna-se pouco eficaz (Figura 7) [7].  

 



 

13 

 

Capítulo 2-Estado de Arte 

 

Figura 2.6--Propagação das ondas sonoras com a barreira perto da via. (Fonte: Adaptado 

de [7]) 

  

  

 

Figura 2.7-Propagação das ondas sonoras com a barreira longe da via. (Fonte: Adaptado de 

[7]) 

  

Nalgumas situações, pode ser vantajoso colocar a barreira próxima do recetor, 

nomeadamente para proteger recetores a alturas baixas [12].  

Barreiras colocadas ao longo de uma via só protegem as habitações situadas perto dessas. 

Nas habitações localizadas a algumas centenas de metros, não se reflete qualquer atenuação do 

ruido por parte das barreiras acústicas.  

 

2.4.1.2 Altura e comprimento da barreira  

 

A altura da barreira é um parâmetro fundamental no respetivo dimensionamento, em 

termos da atenuação sonora produzida. Quanto mais alta for a barreira, maior será a 

correspondente atenuação. Este efeito justifica-se na medida em que quanto mais alta for a 

barreira, maior será a diferença da distância entre o percurso direto da onda sonora e o percurso 

sobre o topo da barreira e, portanto, maior será a atenuação provocada pela barreira [3]. As 

alturas mais usuais de barreiras acústicas variam entre os 2 e os 4 m, podendo alcançar perdas 

por inserção de 10 a 15 dB para recetores baixos [12].  

O comprimento da barreira acústica deve ser consideravelmente superior à altura da 

barreira. Uma regra empírica adotada pela FHWA refere que a barreira deve ser suficientemente 
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comprida, para que a distância entre o recetor e a extremidade da barreira seja pelo menos 4 

vezes a distância na perpendicular entre o recetor e a barreira [11]; [12].  

 

2.4.1.3 Nível da via em relação ao nível do solo circundante  

 

A via em escavação provoca menos ruido porque os taludes funcionam como barreiras 

"naturais". Não é útil a colocação de barreiras no topo dos taludes uma vez que a alteração na 

atenuação sonora não é significativa. Por outro lado, uma via construída em cima de um aterro 

ou viaduto gera um ruído muito maior. Neste caso, uma barreira pode ser importante mesmo 

para habitações localizadas a uma distância maior. No entanto, devemos sempre prestar atenção 

a possíveis reflexões de ruído na barreira [14].  

 

2.4.1.4 Propriedades absorventes da barreira  

 

A existência de superfícies refletoras na proximidade da barreira reduz o desempenho da 

mesma, como, por exemplo, no caso de barreiras paralelas ou na presença de edifícios do lado 

oposto ao da barreira. Nestas situações, a aplicação de um material absorvente do lado da fonte 

sonora é particularmente útil para reduzir a pressão sonora refletida e evitar o acréscimo de 

ruído nos recetores opostos aos protegidos. Refira-se ainda que, no caso de barreiras paralelas, 

podem ocorrer reflexões múltiplas que levam à difração das ondas sonoras sobre o topo das 

barreiras. A aplicação de material absorvente nas superfícies das barreiras acústicas reduz o 

efeito de reflexões múltiplas. Esta opção deve também ser considerada quando se preveja uma 

elevada circulação de veículos pesados na infraestrutura rodoviária. A circulação de veículos 

pesados próximo da barreira provoca também reflexões múltiplas que aumentam a 

probabilidade de difração pelo topo da barreira [11]; [12].  
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2.4.1.5  Densidade da barreira  

 

A tela deve ter um peso mínimo por m2 para reduzir o ruído de forma eficaz. A barreira 

também não pode apresentar aberturas, como aberturas de portas ou frinchas entre os painéis, 

estas podem reduzir significativamente a eficácia de uma barreira. É por isso que a utilização 

de vegetação não é uma medida antirruído eficaz. A fim de obter um resultado de atenuação 

comparável à instalação de uma barreira deve-se plantar uma linha de árvores com uma 

distância entre elas muito reduzida numa largura de aproximadamente 100 m. Uma linha de 

vegetação pode, contudo, ser uma barreira visualmente agradável e ter um impacto psicológico 

positivo sobre os moradores. Ao contrário do que alguns podem argumentar, vegetação 

colocada ao longo de uma barreira não tem um impacto adverso significativo sobre as 

propriedades de ruído, mesmo que a vegetação seja mais alta que a própria barreira [14]. 

 

2.4.1.6 A forma da barreira  

 

A forma da barreira, em particular o topo, é um aspeto que pode melhorar a respetiva 

eficácia, nomeadamente através da aplicação de dispositivos de topo que proporcionam uma 

atenuação acrescida, devido ao efeito de redução da difração [12]. Várias configurações têm 

sido estudadas, nomeadamente em forma de “T”, de “Y”, de cogumelo e de cilindro, entre 

outras. Esta alternativa é particularmente interessante quando há a necessidade de reforçar a 

atenuação do ruído conferida pela barreira acústica, sem ter de intervir na sua altura [4].  

Outro aspeto relevante é a inclinação da superfície da barreira. Uma barreira com uma 

certa inclinação na superfície exposta á fonte de ruido é menos eficaz do que uma barreira com 

uma superfície vertical.  

  

2.4.1.7 Condições atmosféricas  

 

O vento na direção da fonte de som para o recetor pode praticamente anular o efeito de 

atenuação acústica da barreira. O vento altera a direção de propagação de comprimentos de 

onda para o chão. O som pode, em seguida, passar facilmente através da barreira, uma vez que 
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as direções de propagação não é retilínea em relação à fonte, convergindo para o solo. A 

inversão de temperatura converge as linhas sonoras para a superfície do solo reduzindo 

temporariamente a eficácia de barreiras acústicas. A inversão de temperatura é um fenômeno 

natural, que ocorre na maioria das vezes durante as noites quentes de verão [14].  

 

2.4.1.8  Existência de fissuras  

 

As barreiras deterioram-se com o passar dos anos o que dá lugar á fissuração da própria 

barreira, influenciando a sua eficácia. Aberturas entre a barreira e o solo também é um aspeto 

negativo no seu comportamento. Na instalação de barreiras acústicas é importante garantir uma 

boa selagem dos painéis que compõem a barreira. Não devem ficar espaços ou frinchas entre 

os painéis e os suportes, nem entre os painéis e o solo. 

  

2.4.2 Tipos de barreiras acústicas  

 

As barreiras acústicas podem classificar-se pelo tipo de absorção sonora que conferem e 

pelo material que as constitui. Tendo em conta as características de absorção sonora, podem-se 

classificar as barreiras como refletoras ou absorventes ou ainda como combinadas.   

Por defeito, uma barreira que não possua nenhum tratamento absorvente é considerada 

refletora [11]. Uma barreira refletora colocada num lado da via de tráfego poderá originar a 

reflexão da energia sonora para o lado oposto da via, afetando os recetores daquele lado. As 

barreiras acústicas paralelas, ou seja de ambos os lados da infraestrutura rodoviária, poderão 

também originar reflexões múltiplas influenciando deste modo o desempenho de cada barreira 

acústica [4].  

As barreiras absorventes são normalmente utilizadas nas situações referidas 

anteriormente, ou seja, quando existem recetores sensíveis do lado oposto da instalação da 

barreira ou quando são colocadas barreiras dos dois lados da via. A superfície absorvente da 

barreira permite evitar reflexões entre a fonte e a barreira e evitar um acréscimo do nível sonoro 

nos recetores opostos ao lado protegido [1]. É aceite que as barreiras acústicas com uma 
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absorção sonora elevada oferecem um melhor desempenho acústico, apenas quando a distância 

entre a barreira e a fonte é menor ou equivalente à altura da barreira [12]. 

  

2.4.3 Materiais de construção  

 

A escolha do tipo de material a utilizar numa barreira acústica é determinada pelo 

projetista, tendo por base a redução sonora que se pretende obter, bem como a localização da 

barreira, de forma a enquadrá-la paisagisticamente. Outros fatores como a durabilidade, 

manutenção e custo da barreira acústica devem ser considerados na escolha do respetivo 

material.   

Os materiais mais típicos utilizados na construção de barreiras acústicas são o betão, os 

muros de alvenaria, o metal, o acrílico e a madeira. Praticamente metade das barreiras acústicas 

instaladas nos Estados Unidos é de betão, sendo as barreiras acústicas transparentes (em 

acrílico) mais comuns na Europa [12].  

 

2.4.3.1 Barreiras metálicas  

 

As barreiras fabricadas em chapa de aço ondulada ou perfilado são normalmente 

consideradas como barreiras refletoras.   

Com uma manutenção adequada, as barreiras de metal têm uma vida útil bastante boa. É 

um material solido tendo uma boa massa por m^2. Versões absorventes são caracterizadas por 

uma excelente capacidade de absorção de ruido na gama de frequências em causa. As barreiras 

metálicas têm a vantagem de poderem ser lacadas em qualquer cor apresentando deste modo 

uma mais-valia em termos estéticos. Graffitis são difíceis de remover nas barreiras absorventes 

e existe também o problema da corrosão das superfícies [14]. 

  

2.4.3.2 Barreiras em betão  

 

As barreiras em betão podem ter todas as formas e tamanhos o que, portanto, oferece uma 

maior liberdade em termos de modelagem. As barreiras podem ser fabricadas com propriedades 
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absorventes, para esta finalidade são utilizados na formulação do betão grãos de argila 

expandida, grãos de cerâmica ou pequenos pedaços de pneus reciclados, enquanto a superfície 

apresenta-se em relevo ou com nervuras. As vantagens destas barreiras incluem alta 

durabilidade, baixa manutenção e possibilidades arquitetónicas mencionados acima. Um dos 

inconvenientes reside no aspeto, porque o betão tem pouco potencial em termos de cor. Na 

prática, as barreiras em betão, muitas vezes não se encaixam na harmonia de uma paisagem 

natural ou rural [14].  

 

2.4.3.3 Cortinas arbóreas  

 

As cortinas arbóreas exercem três tipos de influência ao nível das ondas sonoras. A 

primeira refere-se ao efeito do solo, que neste caso reduz a reflexão sonora e aumenta a 

absorção. A segunda interação diz respeito ao efeito provocado pelo tronco e os ramos da 

árvore, que dispersam as ondas sonoras. Em terceiro lugar, a folhagem das árvores atenua o 

som através da fricção, provocando um efeito de mascaramento do ruído [12]. Contudo, as 

barreiras acústicas arbóreas para surtirem o efeito de redução de ruído devem ser 

suficientemente altas, largas e densas, de modo que não se possa ver através ou sobre as 

mesmas. Uma cortina arbórea densa de 30 metros de largura poderá reduzir os níveis de ruído 

em cerca de 5 dB. No entanto, na maioria das situações, esta opção não é praticável [11].Porém, 

sempre que possível, é recomendável a plantação de vegetação junto da barreira, para exercer 

o efeito psicológico de redução do ruído na população.  

 

2.4.3.4 Barreiras cobertas com vegetação  

 

Barreiras de ruído "verdes" são normalmente feitas de elementos metálicos, madeira, 

barro, cimento e, em seguida, podem ser preenchidas com terra. As plantas são plantadas no 

solo e, gradualmente, cobrem toda a construção. O papel da vegetação é puramente estético, a 

ausência ou a presença de plantas tem pouca influência sobre o nível sonoro. Este tipo de 

barreira acústica encaixa-se perfeitamente na paisagem, o que é um aspeto importante. Os 

custos de manutenção deste tipo de barreira são geralmente elevados (aparar plantas, substituir 

as plantas que morrem, etc.), e muitas vezes é necessário montar sistemas de irrigação. Como 

alternativa, as plantas podem crescer na própria barreira, contendo esta terra para o efeito [14].  
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2.4.3.5 Barreiras em madeira  

 

As barreiras acústicas podem também ser feitas de madeira. Para este efeito pode-se usar 

madeira tropical (de azobé, por exemplo), ou de madeira Europeia depois de sofrer tratamento 

para evitar a podridão (pinho, por exemplo).   

De um ponto de vista ecológico, a madeira tropical é, naturalmente, uma solução 

questionável. O tratamento de apodrecimento da madeira Europeia exige a utilização de 

produtos químicos altamente tóxicos prejudiciais para o ambiente.   

Apesar do tratamento, o tempo de vida das barreiras de madeira continua a ser bastante 

limitada. No entanto, temos de admitir que uma barreira de madeira exibe um caráter "quente" 

e "natural" que não tem o betão ou o metal. A madeira pode também ser combinada com outros 

materiais, por exemplo vidro [14]. 

 

2.4.3.6 Barreiras de materiais transparentes  

 

As barreiras transparentes podem ser feitas de vidro ou plástico transparente 

(policarbonato ou polimetilmetacrilato (PMMA)). O vidro tem a vantagem de ser mais denso, 

enquanto o plástico é menos probabilidade de quebrar. As barreiras transparentes oferecem a 

grande vantagem de não impedir o campo de visão dos moradores e usuários, sendo assim, o 

seu uso é vantajoso em áreas urbanas. Mas no entanto torna-se difícil manter a transparência da 

barreira. Estas podem ser prejudicadas pela sujeira, pó, condensação ou graffiti. Barreiras 

transparentes não são absorventes e o seu desempenho acústico é, por conseguinte, menor do 

que os dos painéis absorventes. O vidro tem, além disso, a desvantagem de quebrar 

facilimamente (por vandalismo ou de projeção de pedras por pneus de veículos). Por 

conseguinte, a parte inferior de uma barreira transparente é geralmente feita de um outro 

material (metal, betão, madeira). No entanto, apresentam a desvantagem de condicionar a 

mobilidade de aves, por estas terem alguma dificuldade em distinguir a presença da barreira. 

Para evitar esta situação, são normalmente aplicados elementos na barreira (autocolantes em 

forma de ave, riscas, etc.), de forma a despertar a presença do obstáculo e reduzir o perigo de 

colisão das aves [1]. Os diferentes tipos de plástico têm também um certo número de 

desvantagens inerentes.  
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2.4.3.7  Barreiras em plástico (não transparente)  

 

As barreiras em plástico não-transparente são uma alternativa recente para barreiras de 

metal. Essas barreiras são compostas por elementos de PVC perfurados e podem incluir uma 

camada de lã mineral que lhes dá grandes propriedades de absorção de som. Este sistema 

oferece uma grande flexibilidade em termos de cor, mas as possibilidades de modelagem são 

menores. Estas têm a vantagem de poderem ser feitas de plástico reciclado e serem elas próprias 

recicláveis. Estas barreiras podem assumir a aparência de madeira, assim, incorporar melhor a 

paisagem [14]. 

  

2.4.4 Métodos de avaliação do desempenho acústico  

 

Uma barreira acústica pode ser avaliada através da determinação do respetivo 

desempenho intrínseco e extrínseco. Para avaliar o desempenho acústico de um dispositivo de 

redução de ruído em termos das suas características intrínsecas, aplicam-se métodos de ensaio 

laboratoriais e in situ de determinação da absorção, do isolamento sonoro aéreo, de difração e 

de reflexão. O desempenho extrínseco de um dispositivo de redução de ruído é avaliado através 

de métodos de ensaio in situ , que consideram fatores não relacionados com o produto, mas sim 

fatores extrínsecos como a qualidade do trabalho de instalação da barreira, a dimensão e fatores 

locais como a impedância do solo, a geometria do local, a existência de obstáculos na 

envolvente, entre outros [4].  

 

2.4.4.1 Métodos de ensaio laboratoriais  

 

Os métodos de ensaio laboratoriais, seguindo os princípios dos métodos descritos nas 

normas ISO, foram os primeiros a ser aplicados para caracterização dos dispositivos de redução 

de ruído. Trata-se de métodos que permitem avaliar o desempenho intrínseco dos dispositivos 

de redução de ruído, facilitando a seleção da melhor opção de dispositivo para uma situação 

específica [4].  

 



 

21 

 

Capítulo 2-Estado de Arte 

2.4.4.1.1 Determinação da absorção sonora  

 

As características de absorção sonora dos dispositivos de redução de ruído são descritas 

na NP EN 1793-1:2008, cuja classificação facilitará na seleção dos dispositivos mais adequados 

a situações específicas de vias de circulação. Os ensaios têm por base os procedimentos 

definidos na norma EN 20354. A avaliação da absorção sonora de um dispositivo de redução 

de ruído consiste na determinação de um índice único de classificação do desempenho relativo 

à absorção sonora (DL α), expresso como a diferença entre níveis de pressão sonora, com 

ponderação A, em decibel. Esta norma determina 5 categorias de absorção sonora, A0 a A4, 

que estão relacionadas com o valor DL α [4].  

 

2.4.4.1.2 Determinação do isolamento a sons aéreos  

 

A NP EN 1793-2:2008 estipula um método laboratorial que permite avaliar o desempenho 

de dispositivos de redução de ruído, em termos de isolamento a sons aéreos. A metodologia dos 

ensaios tem por base os procedimentos descritos na EN ISO 140-3. A avaliação do desempenho 

do dispositivo resulta de um índice único de classificação de isolamento a sons aéreos ( DL R), 

expresso como a diferença entre níveis relativos de pressão sonora de ponderação A, em 

decibel. A norma especifica tem quatro categorias de desempenho (B0 a B3) baseado no índice 

DL R. A determinação de índices DL R facilita a seleção de dispositivos mais adequados a 

situações específicas em vias de circulação [4].  

 

2.4.4.2 Métodos de ensaio in situ  

 

O projeto de investigação europeu Adrienne deu origem a métodos inovadores para 

determinação das características intrínsecas (reflexão sonora e isolamento sonoro aéreo) dos 

dispositivos de redução de ruído, in situ , tendo culminado na elaboração da CEN/TS 1793-5 

[15]. Este método foi ainda aplicado para determinação da difração sonora por um dispositivo 

adicional de ruído, tendo originado a norma CEN/TS 1793-4. O método de Adrienne , citado 

por [15], é baseado na recuperação de uma resposta a um impulso acústico próximo do 

dispositivo de redução de ruído em estudo e os seus princípios aplicam-se quer na determinação 
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do índice de isolamento sonoro quer do índice de reflexão. O sinal de ensaio recomendado é o 

sinal MLS ( Maximum length sequence ), definido como uma sequência pseudoaleatória de 

valores binários, por conveniência gerados recursivamente por um registo digital de atraso com 

N-niveis e retro-alimentação (NP 4471:2007). Na transformação do sinal entre o domínio tempo 

e o domínio frequência é utilizada uma janela temporal denominada janela temporal de 

Adrienne , que permite eliminar interferências que ocorrem a baixas frequências bem como a 

componente difratada [4].  

Existem ainda métodos de ensaio in situ que permitem avaliar as características 

extrínsecas de uma barreira, sendo o indicador mais avaliado a perda por inserção.  

 

2.4.4.2.1 Determinação da reflexão sonora e isolamento sonoro aérea  

 

A NP 4471:2007 estabelece um método de ensaio para determinação das características 

intrínsecas de reflexão sonora e isolamento sonoro aéreo de dispositivos de redução de ruído, 

expressas pelo índice de reflexão e pelo índice de isolamento sonoro, respetivamente. O método 

é aplicável no local e sem danificar a superfície do dispositivo [4].  

O princípio geral das medições do índice de reflexão consiste na emissão por uma fonte 

sonora de uma onda sonora transitória que se propaga em direção ao dispositivo de redução de 

ruído e na receção da onda sonora (transmitida e refletida), por um microfone colocado entre a 

fonte e o dispositivo. Para calcular o índice, é usada a técnica da subtração do sinal, que consiste 

na extração da componente refletida da resposta global ao impulso, após remoção da 

componente direta por subtração de um sinal idêntico. As reflexões provenientes de outras 

superfícies que não a superfície do dispositivo em estudo são excluídas posteriormente com a 

introdução da janela temporal de Adrienne. A utilização de uma janela temporal permite 

cancelar reflexões que cheguem após um certo atraso temporal, ou seja, originárias de 

localizações mais distantes [4].  

Para a determinação do índice de isolamento sonoro é emitida uma onda sonora transitória 

pela fonte sonora, que se propaga em direção ao dispositivo. O microfone colocado do outro 

lado do dispositivo recebe quer a onda sonora diretamente transmitida, quer a onda sonora 

difratada pelo bordo superior da barreira. O desfasamento no tempo das duas ondas permite 

eliminar a componente difratada através da aplicação da janela temporal de Adrienne. A onda 
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direta pode ser obtida através da repetição da medição sem o dispositivo de ensaio. A 

determinação do isolamento sonoro é obtida por comparação do nível da componente 

transmitida com o nível da onda direta [4].  

 

2.4.4.2.2 Determinação da difração sonora de dispositivos adicionais  

 

A NP 4470:2007 estabelece um método de ensaio para determinação do desempenho 

acústico de dispositivos adicionais, sendo estes considerados como elementos acústicos 

colocados no topo de um dispositivo de redução de ruído, ora contribuindo para a atenuação 

sonora e atuando particularmente sobre o campo de som difratado. Trata-se de um método não 

destrutivo, aplicável no local, que pode ser usado para qualificar o dispositivo antes da sua 

instalação, bem como para verificar a sua conformidade com as especificações do projeto [4].  

O método de ensaio consiste essencialmente em medições do nível de pressão sonora, em 

vários pontos de referência próximos do bordo superior do dispositivo de redução de ruído, com 

e sem o dispositivo adicional colocado no topo. A eficácia do dispositivo adicional é 

determinada como sendo a diferença entre os valores medidos com e sem o dispositivo 

adicional. O princípio geral do método consiste na emissão através de uma fonte sonora, de 

uma onda sonora que atravessa o dispositivo de redução de ruído em estudo, sendo uma parte 

refletida, outra transmitida e outra difratada. É colocado um microfone do lado oposto da 

barreira, que capta a pressão sonora transmitida através da barreira, bem como a difratada pelo 

topo da barreira [4].  

  

2.4.4.2.3 Determinação da perda por inserção  

 

 A perda por interseção é o parâmetro mais utilizado na determinação do desempenho 

extrínseco de uma barreira acústica, definido como sendo a diferença entre os níveis de pressão 

sonora medidos num determinado ponto recetor, antes e depois da instalação da barreira, ou 

seja, com e sem a barreira. O desempenho de uma barreira considerado eficiente se a respetiva 

perda por inserção for positiva e insuficiente, caso contrário [4].  

Os métodos de determinação in situ da perda por inserção de barreiras acústicas estão 

especificados na norma ISO 10847:1997. A norma permite determinar a perda por inserção de 
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uma determinada barreira, num dado local e em determinadas condições meteorológicas. Não 

é possível comparar valores de perda por inserção de uma barreira idêntica noutro local. Porém, 

podem ser comparados valores de diferentes tipos de barreiras num mesmo local e sob 

condições meteorológicas idênticas. São descritos dois métodos de determinação da perda por 

inserção, nomeadamente o método direto, que considera a diferença entre os níveis de pressão 

sonora antes e depois da instalação da barreira acústica, e o método indireto, no caso de a 

barreira já estar instalada, que considera os níveis de pressão sonora medidos num local 

equivalente, para simulação da situação antes da instalação da barreira.  

O método mais recomendado é o direto. Contudo, existem situações em que é necessário 

recorrer alternativamente ao método indireto, como no caso da barreira acústica já está instalada 

num determinado local [4].    

O método direto apenas pode ser aplicado no caso da barreira acústica ainda não estar 

colocada num local ou na possibilidade de a mesma ser removida para a caracterização da 

situação “antes”. Os níveis de pressão sonora são medidos na posição de referência, bem como 

na posição do recetor, para ambas as situações, “antes” e “depois” da instalação da barreira. 

Devem ser consideradas as mesmas posições de referência e do recetor nos dois casos. A 

posição de referência é definida como sendo o ponto onde o som proveniente da fonte é ou será 

minimamente influenciado pela barreira instalada ou prevista e é utilizada para monitorizar o 

nível sonoro da fonte de ruído durante as medições. A posição do recetor é definida como o 

ponto no qual será determinada a perda por inserção e é escolhida com base nos objetivos de 

cada estudo em particular. Para a caracterização da situação “antes” e “depois”, as condições 

ambientais devem ser equivalentes, nomeadamente fontes de ruído, perfil do terreno, obstáculos 

e superfícies refletoras existentes, tipo de solo e condições meteorológicas [4].  

No caso da barreira acústica já se encontrar construída ou não ser possível removê-la do 

local para realização das medições, é aplicado o método indireto. No método indireto, a 

medição dos níveis de pressão sonora para a situação “antes” da instalação da barreira é 

simulada em local equivalente ao local em estudo. Na escolha do local equivalente deve ser 

assegurada a equivalência dos fatores anteriormente referidos [4].  

A ISO 10847:1997 aplica-se na monitorização da eficácia da barreira acústica ou 

simplesmente para diagnóstico e avaliação técnica e pode ser utilizada em situações onde a 

barreira irá ser instalada ou onde já tenha sido instalada. 
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3 METODOLOGIA 

 

Até a atualidade tem sido desenvolvidas muitas ferramentas de simulação acústica que 

revolucionaram o mundo da análise dos fatores acústicos, graças ao uso de equações complexas 

e cálculos recursivos, o que somente um computador poderia realizar com relativa facilidade, 

no que se refere ao tempo de cálculo e aos recursos requeridos. Além disso, as aplicações de 

simulação são cada vez mais potentes, permitindo realizar uma análise mais confiável em menor 

tempo. Assim, para a criação dos mapas de ruído neste trabalho foi utilizado o software 

CadnaA. O CadnaA é um programa para cálculo e apresentação de níveis de ruído ambiental. 

As barreiras acústicas estudadas foram selecionadas atendendo à facilidade de acesso aos 

locais e de forma a se obter casos de estudo diferentes, a nível de materiais de construção das 

barreiras e geografia dos locais de estudo. A acessibilidade ao local e as condições do terreno 

foram os principais aspetos que dificultaram a escolha dos casos de estudo. 

Inicialmente foi desenvolvido o modelo geográfico das zonas em estudo, considerando o 

volume de trafego diário, a velocidade media, a largura das vias, o tipo de pavimento e a alturas 

dos edifícios na área de estudo. Com o objetivo de comparar os valores simulados nas situações 

com e sem barreira acústica, foram colocados recetores junto às fachadas dos edifícios mais 

expostos ao ruido proveniente da via. Posteriormente os valores de ruido foram comparados 

entre si bem como com os limites legais. 

 

3.1 Desenvolvimento da base geográfica 

 

Numa primeira fase, foram inseridos como dados de entrada os mapas topográficos da 

cidade de Braga. O modelo do CAD da cidade de Braga é a base de dados geográficos usada 

para as simulações apresentadas neste trabalho que inclui não apenas a topografia da cidade, 

mas também as alturas dos edifícios, vias e muros. Este tipo de informação esta disponível para 

a maioria das grandes cidades de Portugal. Depois de os dados geométricos serem importados 

para o CadnaA, vem a fase que corresponde á maior parte do trabalho de modelação devido á 

necessidade de ajustar as informações provenientes do ficheiro CAD, visto que esse tipo 

informação geométrica nem sempre se aproxima da realidade. 
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Figura 3.1-Modelação geométrica no Cadna-A da área de estudo 1 

 

Figura 3.2-Modelaçao geométrica no Cadna-A da área de estudo 2 

 

No caso em estudo a principal fonte de ruído é o tráfego de veículos, caracterizada por 

diversos parâmetros (tipo de veículos, número de veículos, velocidade praticada, entre outros) 

enquanto que a envolvente (altura dos edifícios, tipo de pavimento, largura das ruas, etc.) 

influência na propagação do ruído. Com todos esses dados, o programa simula o nível de ruido 

da zona pretendida. 
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Os dados de altura dos edifícios já vem importados do CAD da cidade de Braga, porém 

em ambiente CadnaA esses podem ser definidos para cada edifício (ver figura 3.3). Nesta janela 

de configuração também pode ser definido se o edifício é residencial e o número de moradores, 

assim como o coeficiente de absorção das fachadas. 

 

 

Figura 3.3-Configuracão Edifícios no CadnaA 

 

Na figura 3.4 vemos a janela de configuração das vias no CadnaA. Nesta janela definimos 

o nome da rua, largura da rua, velocidade limite em km/h, fluxo diário de veículos e o tipo de 

pavimento. De referir que o fluxo de veículos para este estudo teve como base o sistema SMAR 

Braga. 

 

Figura 3.4-Configuração de vias no CadnaA 
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A área de interesse para a simulação do mapa de ruido, área de cálculo, foi definida 

através de um polígono. Um grid de recetores, pontos onde serão calculados os níveis de ruido, 

é definido nessa área por um espaçamento determinado. Neste caso o espaçamento escolhido 

foi de 5 m. 

De forma a obtermos os valores que serviram de base na obtenção das perdas por inserção, 

foram colocados no mapa recetores em pontos criteriosamente escolhidos. 

Nas figuras 3.5 e 3.7 vemos as fotos aéreas das áreas de estudo, e nas figuras 3.6 e 3.7 um 

exemplo (para o indicador Lden com barreira acústica) dos respetivos resultados finais das 

simulações dos níveis de ruido. 

 

Figura 3.5-Foto aérea da área de estudo 1. (Fonte: [16]) 

 

Figura 3.6-Mapa de ruido da área 1 
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Figura 3.7-Foto aérea da área de estudo 2. (Fonte: [16]) 

 

 

 

Figura 3.8-Mapa de ruido da área 2 
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4 CASOS DE ESTUDO 

 

Apresenta-se seguidamente uma descrição das duas zonas em estudo e respetivas 

barreiras acústicas. 

A Tabela 2 resume as principais características das barreiras acústicas estudadas. Os dois 

casos de estudo serão designados por barreira Betão/Acrílico e barreira Alvenaria, provenientes 

das áreas de estudo 2 e 1, respetivamente. 

Tabela 2-Principais características das barreiras acústicas 

Características Barreira Betão/Acrílico Barreira Alvenaria 

Altura 2.5 m 2.4 m 

Extensão 210 m 130 m 

Largura dos Painéis 

(Betão/Acrílico) 
6 m/2 m 4 m 

Área 525 m2 312 m2 

Afastamento em relação a via 3 m 2 m 

Tipo de superfície Refletora Absorvente 

Coef. absorção sonora, α 0.21 0.65 (500 Hz) 

 

4.1 Barreira Betão/Acrílico 

 

A barreira acústica é constituída por painéis de betão armado alternando com painéis 

transparentes de acrílico. Os painéis de betão tem uma espessura de 100 mm, que confere as 

funções de resistência e tem um acabamento superficial absorvente em betão poroso de aspeto 

liso. Os painéis estão colocados entre perfis em ferro galvanizado. A Figura 4.1 permite 

visualizar a barreira instalada no terreno. 

 



 

32 

 

Capítulo 4 – Caso de Estudo 

 

Figura 4.1-Barreira Betão/Acrílico 

 

 A barreira acústica tem uma altura de cerca de 2,5 m e desenvolve-se ao longo dos dois 

extremos da via, com uma extensão de aproximadamente 210 m e uma área de 525 m2, em cada 

lado, e está localizada na N103,estando afastada cerca de 3 m da via. 

 

Figura 4.2-Foto aérea da localização da barreira Betão/Acrílico. Fonte: [16] 
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4.2 Barreira Alvenaria 

 

Este tipo de barreira acústica é formada com base em elementos pré-fabricados de betão 

leve Leca. Estas podem ser em alvenaria construídas in situ através da aplicação de bloco Sound 

Confort ou em painéis pré-fabricados de betão armado revestidos ou não, com material 

absorvente em betão leve Leca.    

 

Figura 4.3-Aspeto do elemento de alvenaria. (Fonte: adaptado de [17]) 

 

A barreira em estudo é do tipo Leca®Mursom construída in situ com blocos Sound 

Confort contraventada por perfis metálicos em I. Estas barreiras acústicas possuem coeficientes 

de absorção acústica num intervalo de 0,20 e 1,16, para as frequências de 100 Hz 5 kHz 

respetivamente.  

 

Figura 4.4-Curva de absorção sonora do tipo de material constituinte da barreira. (Fonte: 

adaptado de [17]) 
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Figura 4.5-Barreira Alvenaria 

A barreira acústica em estudo apresenta uma altura de 2.4 m, uma extensão de 130 m, 

uma área de 312 m2 e está localizada na Av. Dr. Francisco Salgado Zenha, cidade de Braga. 

 

Figura 4.6-Foto aérea da localização da barreira Alvenaria. (Fonte: [16]) 
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5 RESULTADOS OBTIDOS E DISCUSSÃO 

 

Inicialmente foram elaborados os mapas ruído gerados pelo tráfego rodoviário nos setores 

estudados com o objetivo de simular as diferenças no cenário acústico devido à presença das 

barreiras acústicas. Foram inseridos recetores junto as fachadas das habitações mais expostas 

ao ruido proveniente das vias a fim de se determinar o nível de pressão sonora naquele ponto 

nas duas situações, com e sem barreira acústica, para serem posteriormente comparados com 

os limites legais. E a partir da análise dos resultados obtidos foi possível saber a contribuição 

sonora com inserção das barreiras acústicas.  

Assim, de seguida será analisado o desempenho de cada barreira individualmente. 

 

5.1 Barreira Betão/Acrílico 

 

Para apresentação dos resultados, foram elaborados mapa de ruídos, verticais e 

horizontais, que podem ser definidos como a representação gráfica dos níveis sonoros na zona 

de estudo, para um intervalo de tempo de referência. As figuras abaixo mostram as diferenças 

nos níveis de pressão sonora nos mapas de ruido horizontais, para as situações de com e sem 

barreira acústica, nos indicadores Lden e Ln.                                      
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Da mesma forma, foram obtidos também os mapas de ruido verticais para as situações 

acima referidos. 

Para a obtenção dos referidos mapas, é necessário a realização de um corte no plano 

horizontal que resulta na representação do mapa de ruido na vertical. A figura 5.5 representa o 

corte escolhido de forma a melhor demonstrar a influencia da barreira na propagação do ruido.   

 

Figura 5.5-Corte no plano horizontal 

 

Em modo de exemplo, as figuras seguintes mostram, numa perspetiva vertical, a 

influência da barreira na atenuação do ruido nos recetores. 
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O CadnaA permite que os níveis de ruído verificados nos recetores sejam imediatamente 

comparados com valores limite, definidos previamente. Os recetores que se encontram com cor 

vermelha nas figuras dos mapas de ruido, são aqueles que excedem os limites legais. De acordo 

com os resultados obtidos nas simulações e modelação dos mapas acima, foram geradas tabelas 

com os níveis de pressão sonora nos pontos de recetores, onde são comparados com os 

respetivos valores limite. 

A Figura 5.10 mostra a numeração usada para cada recetor.  

 

Figura 5.8-Numeração usada para cada recetor 

 

De seguida, apresenta-se a tabela de valores para o cenário de ausência de barreira. 

Tabela 3-Valores de pressão sonora nos recetores na situação sem barreira 

Nome 

 

 

Nível Lr Valor Limite Altura 

(m) Lden 

(dBA) 

Ln 

(dBA) 

Lden 

(dBA) 

Ln 

(dBA) 

Recetor 1 69.0  58.9  65.0  55.0  4.00 

Recetor 2 71.4  61.1  65.0  55.0  4.00 

Recetor 3 71.0  60.7  65.0  55.0  4.00 

Recetor 4 69.7  59.4  65.0  55.0  4.00 
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Recetor 5 71.2  60.9  65.0  55.0  4.00 

Recetor 6 73.1  62.6  65.0  55.0  4.00 

Recetor 7 75.0  64.5  65.0  55.0  4.00 

Recetor 8 66.8  56.7  65.0  55.0  4.00 

Recetor 9 66.3  56.3  65.0  55.0  4.00 

Recetor 10 74.3  63.9  65.0  55.0  4.00 

Recetor 11 71.5  61.0  65.0  55.0  4.00 

Recetor 12 71.4  61.0  65.0  55.0  4.00 

Recetor 13 72.5  62.1  65.0  55.0  4.00 

Recetor 14 67.4  57.0  65.0  55.0  4.00 

Recetor 15 68.6  58.3  65.0  55.0  4.00 

Recetor 16 69.7  59.3  65.0  55.0  4.00 

Recetor 17 70.4  60.0  65.0  55.0  4.00 

Recetor 18 66.1  55.8  65.0  55.0  4.00 

Recetor 19 67.0  56.6  65.0  55.0  4.00 

Recetor 20 69.3  58.9  65.0  55.0  4.00 

 

De acordo com os resultados obtidos na tabela 3, nota-se que em todos os recetores os 

valores registados estão acima dos valores limite, como já foi possível verificar nas figuras 5.3 

e 5.4.  

Na Tabela 4 encontram-se os valores registados nos recetores para a situação com 

barreira. 

Tabela 4-Valores de pressão sonora nos recetores na situação com barreira 

Nome 

 

 

Nível Lr Valor Limite Altura 

(m) Lden 

(dBA) 

Ln 

(dBA) 

Lden 

(dBA) 

Ln 

(dBA) 

Recetor 1 64.3  54.5  65.0  55.0  4.00 

Recetor 2 66.0  56.1  65.0  55.0  4.00 

Recetor 3 65.9  56.0  65.0  55.0  4.00 

Recetor 4 64.1  54.1  65.0  55.0  4.00 

Recetor 5 66.2  55.9  65.0  55.0  4.00 

Recetor 6 70.0  59.6  65.0  55.0  4.00 

Recetor 7 74.0  63.5  65.0  55.0  4.00 

Recetor 8 63.5  53.7  65.0  55.0  4.00 

Recetor 9 63.0  53.1  65.0  55.0  4.00 

Recetor 10 69.2  58.8  65.0  55.0  4.00 

Recetor 11 66.8  56.6  65.0  55.0  4.00 

Recetor 12 66.1  55.7  65.0  55.0  4.00 

Recetor 13 68.1  57.6  65.0  55.0  4.00 

Recetor 14 66.2  55.8  65.0  55.0  4.00 

Recetor 15 66.3  56.1  65.0  55.0  4.00 

Recetor 16 65.3  55.0  65.0  55.0  4.00 

Recetor 17 65.1  55.1  65.0  55.0  4.00 
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Recetor 18 66.1  55.8  65.0  55.0  4.00 

Recetor 19 67.0  56.6  65.0  55.0  4.00 

Recetor 20 69.3  58.9  65.0  55.0  4.00 

 

Após análise dos resultados das Tabelas 3 e 4, podemos verificar que os níveis de pressão sonora 

baixaram em todos os recetores com a inserção da barreira acústica, contudo a maioria dos 

recetores continuam a registar valores ligeiramente a acima dos limites legais. Perante esta 

avaliação, podemos concluir que a implementação da barreira acústica não foi suficiente para a 

adequação acústica da área estudada, apesar da sua contribuição para a diminuição dos níveis 

de pressão sonora oriundos da via revelando-se necessária para o conforto acústico da região. 

Relativamente ao cálculo da perda por inserção, uma vez que já obtemos os valores de 

pressão sonora relativamente as situações antes e depois da colocação das barreiras, usaremos 

o método direto. 

A tabela 5 apresenta os valores de perda por inserção para cada recetor, que resultam da 

diferença de valores se pressão sonora obtidos nas situações de com e sem barreira. 

Tabela 5-Valores de perda por inserção 

Nome 

 

 

Nível Lr 

∆Lden 

(dBA) 

∆Ln 

(dBA) 

Recetor 1 4.7 4.4 

Recetor 2 5.4 5 

Recetor 3 5.1 4.7 

Recetor 4 5.6 5.3 

Recetor 5 5 5 

Recetor 6 3.1 3 

Recetor 7 1 1 

Recetor 8 3.3 3 

Recetor 9 3.3 3.2 

Recetor 10 5.1 5.1 

Recetor 11 4.7 4.4 

Recetor 12 5.3 5.3 

Recetor 13 4.4 4.5 

Recetor 14 1.2 1.2 

Recetor 15 2.3 2.2 

Recetor 16 4.4 4.3 

Recetor 17 5.3 4.9 

Recetor 18 0 0 

Recetor 19 0 0 

Recetor 20 0 0 
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A variação ∆L, ou seja, a diferença entre o nível de pressão sonora registada nos recetores antes 

e depois da colocação da barreira, traduz a atenuação do ruído provocada pela barreira. 

 

5.2 Barreira Alvenaria 

 

Para a presente barreira, a metodologia utilizada e apresentação dos resultados será 

semelhante á anterior. Assim, as figuras abaixo mostram os níveis de pressão sonora nos mapas 

de ruido horizontais, para as situações de com e sem barreira acústica, nos indicadores Lden e 

Ln. 
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De seguida são comparados os mapas de ruido verticais para ambas as situações acima 

referidas. 

A Figura 5.15 mostra a localização do corte vertical escolhido de forma a melhor 

demonstrar a atuação da barreira na propagação do ruido. 

 

Figura 5.13-Corte no plano horizontal 

 

Nas próximas figuras, temos a representação dos mapas de ruido verticais referentes ao corte 

representado na figura anterior.
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De seguida, procedeu-se à obtenção das tabelas com os níveis de pressão sonora para nos 

respetivos recetores. 

Num processo semelhante á barreira anterior, os diferentes recetores foram numerados, 

representação essa que se encontra na figura seguinte. 

 

Figura 5.16-Numeração usada para cada recetor 

De seguida, apresenta-se a tabela de valores para o cenário de ausência de barreira. 

Tabela 6- Valores de pressão sonora nos recetores na situação sem barreira 

 

 

Nome 

 

 

Nível Lr Valor Limite Altura 

(m) Lden 

(dBA) 

Ln 

(dBA) 

Lden 

(dBA) 

Ln 

(dBA) 

Recetor 1 66.3 56.1 65.0 55.0 4.00 

Recetor 2 71.7 61.4 65.0 55.0 4.00 

Recetor 3 62.5 52.5 65.0 55.0 4.00 

Recetor 4 62.2 52.4 65.0 55.0 4.00 

Recetor 5 58.4 48.5 65.0 55.0 4.00 

Recetor 6 65.1 54.9 65.0 55.0 4.00 

Recetor 7 62.3 52.2 65.0 55.0 4.00 

Recetor 8 62.7 52.3 65.0 55.0 4.00 

Recetor 9 61.7 51.4 65.0 55.0 4.00 

Recetor 10 59.4 49.1 65.0 55.0 4.00 
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Numa breve análise, verifica-se que alguns recetores, nomeadamente os mais próximos da via, 

não cumprem os limites legais. 

Na tabela seguinte encontram-se os valores calculados nos recetores após a colocação da 

barreira em estudo. 

Tabela 7-Valores de pressão sonora nos recetores na situação com barreira 

 

Como podemos verificar na tabela 7, houve em todos os recetores uma redução 

considerável nos níveis de ruido, colocando assim em níveis legais recetores que anteriormente 

estavam acima do limite. 

A tabela 8 resume os valores de perda por inserção, na posição de cada recetor, entre as 

situações de antes e depois da barreira instalada. 

Tabela 8-Valores de perda por inserção 

Nome 

 

 

Nível Lr 

∆Lden 

(dBA) 

∆Ln 

(dBA) 

Recetor 1 4.1 3.8 

Recetor 2 8.9 8.6 

Recetor 3 4.5 4.1 

Recetor 4 4.6 4.6 

Recetor 5 2.4 2.1 

Recetor 6 5.2 4.7 

Recetor 7 3.8 3.6 

Recetor 8 4.6 4.3 

Recetor 9 5.9 6 

Recetor 10 1.8 1.9 

Nome 

 

 

Nível Lr Valor Limite Altura 

(m) Lden 

(dBA) 

Ln 

(dBA) 

Lden 

(dBA) 

Ln 

(dBA) 

Recetor 1 62.2 52.3 65.0 55.0 4.00 

Recetor 2 62.8 52.8 65.0 55.0 4.00 

Recetor 3 58.0 48.4 65.0 55.0 4.00 

Recetor 4 57.6 47.8 65.0 55.0 4.00 

Recetor 5 56.0 46.4 65.0 55.0 4.00 

Recetor 6 59.9 50.2 65.0 55.0 4.00 

Recetor 7 58.5 48.6 65.0 55.0 4.00 

Recetor 8 58.1 48.0 65.0 55.0 4.00 

Recetor 9 55.8 45.4 65.0 55.0 4.00 

Recetor 10 57.6 47.2 65.0 55.0 4.00 
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Tendo em conta os valores de ∆L, pode-se concluir que a instalação da barreira resulta 

numa redução sonora em termos do ruído que atinge os recetores. 

 

5.3 Discussão de resultados 

 

Os resultados gerais dos dois casos de estudo são apresentados de forma resumida, 

concluindo-se sobre o desempenho de cada barreira em particular, tendo em consideração as 

suas características específicas. 

Em relação aos limites legais, é notória a reduzida eficácia da barreira Betão/Acrílico, 

visto que os valores registados na maioria dos recetores ultrapassam os limites. Em relação a 

barreira Alvenaria, é clara a sua maior eficácia tendo em consideração as condições acústicas 

da respetiva área de estudo, visto que, com a sua colocação os recetores sobre-expostos ficaram 

com níveis de ruído abaixo dos limites legais. De referir que na situação antes de barreira, a 

primeira zona estudada apresenta níveis de pressão sonora muito mais elevados do que a 

segunda. Este facto influenciou de sobre maneira a eficácia da barreira Betão/Alvenaria. As 

perdas por inserção são muito idêntica em ambas as barreiras, no entanto após inserção das 

barreiras somente no segundo caso os níveis de ruído baixam para valores aceitáveis. 

A quantificação da perda por inserção das barreiras estudadas está representada na tabela 

9 onde são apresentados os valores médios das diferenças dos níveis de pressão sonora para as 

situações com e sem barreira, para os respetivos valores em Lden e Ln. 

Tabela 9- Valores médios de perda por inserção 

Tipo de barreira 

Lden  

(dBA) 

Ln 

(dBA) 

Alvenaria 4.6 4.3 

Betão/Acrílico 4.3 4.2 

 

 

Constata-se que a barreira Alvenaria, que demonstrou maior eficácia em termos de perda 

por inserção, estava instalada á mesma cota que a via. Já a barreira Betão/Acrílico estava 

instalada numa cota elevada face ao nível da fonte sonora, encontrando-se a via em escavação.  

A menor eficácia da barreira Betão/Acrílico acontece pelo facto de esta estar instalada no 

topo de pequenos taludes, que, por sua vez, funcionam como uma barreira natural, acrescido do 

facto do talude ser em terra, ou seja, um tipo de solo poroso com efeito absorvente. Assim, 
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considerando que o tipo de solo entre a fonte e o recetor era em terra e, consequentemente, com 

características absorventes, a redução do nível de ruído obtida pode justificar-se em parte pelo 

efeito de absorção do solo. A localização das barreiras no topo de taludes condicionou também 

a respetiva eficácia, uma vez que o talude exerceu por si só um efeito significativo em termos 

de redução do ruído, sendo menos evidente o efeito da barreira. 

Em relação á localização da barreira Alvenaria em relação à fonte sonora, a instalação 

próximo da fonte sonora é mais eficaz relativamente à atenuação sonora alcançada se estiver 

próxima do recetor [12]. A colocação de barreiras acústicas em vias rodoviárias elevadas face 

ao recetor causa uma maior eficiência na redução do ruído do que barreiras em estradas ao nível 

do terreno ou em escavação. Isto deve-se essencialmente ao facto de, para recetores distantes, 

há poucos obstáculos ao ruído, pelo que a instalação de uma barreira numa via elevada introduz 

uma melhoria significativa em termos de impedimento da propagação sonora [3]. Por sua vez, 

para barreiras instaladas numa estrada ao nível do terreno ou em escavação, a colocação de uma 

barreira traz pouco ou nenhum benefício para recetores afastados, na medida em que 

representam um pequeno obstáculo adicional face à obstrução já existente. 

Em termos das distâncias do afastamento das barreiras à via mais próxima, verifica-se 

que a barreira Alvenaria era a que estava mais próxima da via, a cerca de 1.5 m, enquanto a 

barreira Betão/Acrílico estava mais afastada, a cerca de 5 m. Analisando a localização das 

barreiras em relação à fonte sonora, confirma-se que a barreira que estava mais próxima da 

fonte foi a que demonstrou ser mais eficaz. 

De acordo com o anteriormente referido, é possível concluir que o menor eficácia da 

barreira Betão/Alvenaria pode justificar-se pelas respetivas características extrínsecas, 

nomeadamente o tipo de solo, o perfil do terreno e a localização da barreira face à fonte sonora. 
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6 CONCLUSÕES E DESENVOLVIMENTOS FUTUROS 

 

O presente estudo teve por objetivo avaliar o comportamento de barreiras acústicas, 

através da avaliação direta recorrendo a um modelo de previsão acústica - CadnaA. Foram 

considerados dois casos de estudo, ambos localizados na cidade de Braga, as barreiras acústicas 

Betao/Alvenaria e Alvenaria. 

Os valores de pressão sonora em cada recetor, obtidos através de simulação 

computacional, permitiram determinar a perda por inserção das barreiras, tendo-se obtido 

valores médios de 4.6 dB(A) e 4.3 dB(A) em Lden, e 4.3 dB(A) e 4.2 dB(A) em Ln, para as 

barreiras Alvenaria e Betão/Acrílico, respetivamente.  

O estudo permitiu concluir que, face a cada situação em particular, a barreira Alvenaria 

foi a que demonstrou um melhor desempenho acústico, apresentando maior ganho de atenuação 

sonora. A barreira Betão/Acrílico apresenta valores de perda de pressão sonora global mais 

baixos, demonstrando um desempenho mais fraco para o ambiente acústico onde esta instalada. 

Esta barreira deveria ter característica mais adequadas cenário acústico de forma a colmatar os 

excessos de ruido verificados em alguns recetores da respetiva área de estudo. 

A análise das características extrínsecas dos locais onde estavam instaladas as barreiras, 

bem como dos respetivos valores de atenuação acústica, permitiu retirar algumas ilações sobre 

o efeito de fatores condicionantes do desempenho de barreiras acústicas no exterior. A barreira 

Betão/Acrílico estava instalada no topo de taludes de terra e mais afastadas da fonte sonora, 

relativamente à barreira Alvenaria. Considerando a localização e envolvente das duas barreiras 

e tendo em conta a diferença entre os valores obtidos, no caso da barreira Betão/Acrílico, 

concluiu-se que a localização, o tipo de solo e o perfil do terreno exerceram uma redução sonora 

significativa, levando a que o efeito da barreira acústica fosse menos evidenciado, tendo em 

conta que o ambiente sonoro existente nos dois casos é bastante diferente. 

Salienta-se, relativamente a barreira Alvenaria, que poderá haver uma discrepância entre os 

valores simulados e os reais devido á existência de uma cortina arbórea ao longo da barreira. 

Como foi visto anteriormente no capítulo do estado de arte, a existência de árvores provocam 

a redução de ruido através do tronco e os ramos da árvore que dispersam as ondas sonoras e a 

folhagem das árvores que atenua psicologicamente o som através da fricção, provocando um 

efeito de redução da sensibilidade ao ruído. 
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Em relação ao software usado CadnaA, a tecnologia de mapeamento de ruído demonstra 

ser uma ótima ferramenta para avaliação do impacto da poluição sonora. As simulações para 

obter um mapa de ruído são ferramentas poderosas a serem usadas no planeamento urbano. 

Uma das principais vantagens do uso da simulação como ferramenta para criar um mapa de 

ruído além da redução no tempo de trabalho e no custo, reside na possibilidade de obtenção dos 

níveis de ruído para um grande número de pontos sem que seja necessárias medições extensivas, 

tornando assim possível a criação de cenários, como foi feito no presente trabalho, para 

situações com e sem barreira que permite a determinação das perdas de cada uma das barreiras. 

Sugere-se como trabalhos adicionais, que podem complementar um estudo desta 

natureza, a extensão deste estudo a um maior número de barreiras e consequentemente uma 

maior diversificação de casos de estudo. Poderia ser feito uma base de dados relativa á 

eficiência das barreiras acústicas a nível concelhio ou até mesmo nacional. 

Outra sugestão importante, seria a complementação do presente estudo com medições in 

situ de forma a haver uma comparação este os valores reais e os valores simulados, de forma a 

validar os valores simulados dando robustez aos modelos desenvolvidos. 
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