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RESUMO  

Nos últimos tempos o crescimento da população a par com o número de veículos tem 

proporcionado um aumento significativo da poluição sonora em meio urbano. Por este 

motivo, torna-se indispensável aquando da projeção de novos edifícios ter em consideração a 

sua localização e disposição, com o intuito de melhorar a envolvente e reduzir os seus efeitos 

negativos, atenuando os níveis de ruído. Só deste modo será possível garantir o bem-estar da 

população. 

 
Assim, a presente dissertação consistiu no estudo e análise das relações existentes entre a 

forma urbana, através do índice fator visão do céu (FVC), e o ruído ambiental existente no 

tecido urbano. Para tal, foi necessário avaliar o nível de ruído através do Nível Sonoro 

Continuo Equivalente e a forma urbana, através do Fator Visão do Céu, em locais específicos 

de alguns arruamentos da cidade de Braga. 

 
Após uma intensa pesquisa de informação relativa ao tema, a primeira fase passou pela 

análise da cartografia da cidade Braga, recorrendo ao AutoCad, para que fossem definidos 

vários locais que apresentassem formas urbanas distintas e fontes de ruído 

predominantemente do tráfego automóvel. Numa segunda fase, após a seleção dos pontos a 

estudar, foram contabilizados os veículos ligeiros e pesados, efetuando-se simultaneamente a 

medição do nível de ruído. O FVC para cada local foi calculado através de uma extensão da 

ferramenta ArcGIS, após a introdução de todas as alturas da envolvente na área de referência. 

Relativamente ao fluxo de tráfego, este foi organizado segundo classes. Por fim, recorrendo 

ao software Microsoft Excel, desenvolveram-se os gráficos necessários para a interpretação 

dos resultados, relacionando o ruído urbano, o tráfego e o Fator Visão do Céu. 

 
Uma vez que o índice Fator Visão de Céu depende fortemente da obstrução provocada pelo 

edificado e sabendo que a sua diminuição se traduz numa maior área obstruída, era previsível 

que a propagação do ruído fosse inversamente proporcional a este fator. Assim, pretendia-se 

provar que neste caso o ruído seria mais elevado, devido às reflexões das ondas sonoras. 

Neste estudo constatou-se, para os locais em questão, que a proporcionalidade inversa foi 

verificada e veio de encontro com a hipótese colocada. 

 
Palavras-chave: Ruído Urbano; Forma Urbana; Fator Visão do Céu 
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ABSTRACT 

Recently, the pairing of population growth with the rising number of vehicles circulating, has 

led to a significant increase of noise pollution in the urban environment. Therefore it is 

essential, when projecting new buildings, to consider its location and disposition in order to 

improve its surroundings and to reduce its negative effects, eventually decreasing noise levels. 

Only doing so will guarantee the well being of the population. 

 
This dissertation consisted of the study and analysis of the existing relationships between the 

urban form, through the Sky View Factor index (SVF), and the urban environment, present in 

urban areas. To do so, it was necessary to evaluate the level of noise through the Equivalent 

Continuous Sound Level, and the urban form through the Sky View Factor, in specific places 

of the city of Braga. 

 
Following intensive research on the subject, the project’s first stage was the analysis of the 

cartography of Braga, using AutoCad in order to define several locations, representing 

different urban forms and noise sources, mainly coming from automobile traffic. In the 

second stage, after choosing the places to study, cars and trucks were accounted for and 

measured for noise. SVF was calculated for each of the case study locations by using an 

extension of the ArcGIS tool, then all height measurements of the surrounding area of the case 

study locations were inserted into the program. The traffic flow was organized in classes. 

Finally, Microsoft Excel was used to create graphs that help interpret the results coming from 

the correlation of the urban noise, the traffic and the Sky View Factor index. 

 
Considering that the Sky View Factor index is highly dependent on the obstruction caused by 

buildings, and knowing that its reduction leads to a larger obstructed area, this study was 

based on the hypothesis that sound propagation is inversely proportional to the SVF factor. In 

this sense, the dissertation attempted to prove that, in this case, noise level would be higher 

due to sound wave reflection. As a conclusion, the study proved that, for the locations used as 

case studies, the inverse proportionality was verified and matched the hypothesis. 

 

Keys words: Urban Noise; Urban Form; Sky View Factor 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 Enquadramento 

A presente seção dedica-se ao enquadramento do tema a abordar nesta dissertação, 

nomeadamente, a influência do Fator Visão do Céu na propagação do ruído em zonas 

urbanas, apresentando-se também uma revisão bibliográfica acerca do mesmo. 

 

Segundo WHO (1999), os autores Berglund, Lindvall e Schwela explicaram que os impactos 

negativos produzidos pelo ruído constituíram um problema que teve origem na sociedade 

desde a antiguidade e que se repercute até à sociedade moderna. Tome-se como exemplo a 

Roma antiga, onde já existiam regulamentos para o ruído proveniente do contacto entre as 

rodas das carroças e as pedras da calçada, pois já na altura estes ruídos geravam incómodo à 

população. Na Europa Medieval, algumas cidades começaram a proibir o uso de carruagens e 

circulação de pessoas a cavalo durante a noite, garantindo deste modo a tranquilidade e 

conforto dos seus habitantes. 

 

O crescimento da população nas últimas décadas conduziu a um contínuo aumento da massa 

urbana. A expansão das cidades constitui um dos fenómenos mais marcantes do século XX, 

tanto que atualmente é legítimo afirmar que “o século XXI é urbano”, pois metade da 

população mundial vive em áreas urbanas e o número tenderá a aumentar, (Silva, et al., 2013). 

 

O processo de urbanização produz mudanças radicais na natureza da superfície e nas 

propriedades atmosféricas, sendo que o aumento aparentemente inevitável da poluição do ar 

afeta também a transferência de radiação. Desta forma, a geometria urbana cria a 

possibilidade de interceção de radiação e estagnação do ar, constituindo uma boa medida da 

modificação estrutural do meio urbano, (Oke, 1987). 

 

Além dos diversos tipos de poluição aos quais uma cidade se encontra sujeita no decorrer do 

seu processo de crescimento, a sua forma física implica também o aumento do tamanho das 

próprias cidades, do volume de tráfego e da densidade da malha urbana. Todos estes aspetos 

afetam os seus habitantes, submetendo-os a uma enorme carga de tensão. A cidade fica sujeita 
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a temperaturas mais elevadas, torna-se ruidosa e consequentemente o ar torna-se 

desagradável. Muito frequentemente, as sensações experienciadas pelos habitantes de grandes 

cidades ultrapassam os limites de conforto, (Niemeyer, et al., 2001). 

 

É de senso comum que as exposições ao ruído são responsáveis por muitos fatores de risco à 

saúde física e mental do Homem, causando graves problemas como a perda temporária ou até 

permanente da audição, perda de sono, stress, irritabilidade, entre outros, (WHO, 1999). 

 

A qualidade de vida urbana tornou-se a fonte de algumas das principais preocupações 

ambientais, tanto no que diz respeito a problemas mais graves, ligados à saúde pública, como 

no que se refere às disfunções e incomodidades devido ao aumento do tráfego rodoviário, 

principal fonte de ruído e de emissão de poluentes atmosféricos em meio urbano, (Silva, 

2012). 

 

A melhoria da qualidade do ambiente urbano passa obrigatoriamente pela identificação das 

áreas problemáticas, pela medição dos parâmetros de qualidade, pela comparação destas 

medições com padrões de qualidade e finalmente pela identificação e quantificação do 

problema, (Mendes, et al., 2006). 

 

1.2. Objetivos  

 

O presente projeto tem como objetivo principal quantificar o ruído existente em ambiente 

urbano, estudando e analisando as relações existentes entre a forma urbana e o ruído 

ambiental existente no tecido urbano, através índice Fator Visão de Céu (FVC). 

 

Importa ainda referir que os objetivos mais específicos consistem na avaliação do ruído 

urbano na cidade de Braga, avaliação espacial do Fator Visão do Céu (FVC) em locais 

específicos da cidade de Braga, e também no estudo da relação do nível de ruído e a forma 

urbana através do FVC, de forma a concluir a sua importância no meio urbano e os 

fenómenos físicos associados.   

 

Neste contexto, o ruído será avaliado por meio de uma ferramenta dotada de conteúdos que 

ajudam a medir e a quantificar os níveis de ruído proveniente do tráfego. No caso do índice 
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FVC, será necessário recorrer a uma extensão do programa ArcGIS, que permitirá calcular a 

área obstruída pelo edificado. 

 

1.3. Estrutura da dissertação  

Com a finalidade de se compreender melhor o assunto em estudo, as fases que o compõem e 

os motivos pelos quais foram desenvolvidos, apresenta-se de seguida um breve resumo dos 

cinco capítulos que constituem a presente dissertação. 

 

O presente capítulo desempenha o papel de enquadrar o tema em análise, revelando a sua 

importância e indicando os objetivos inerentes ao caso de estudo.  

 

O desenvolvimento do tema inicia-se no segundo capítulo, onde se apresentam as bases 

teóricas do ruído ambiental, referindo o desenvolvimento do meio urbano e a influência da 

sua forma, bem como os efeitos do ruído na população. Apresentam-se também os métodos 

de avaliação do ruído nomeadamente o recurso aos modelos de previsão do ruído ambiental. 

 

No terceiro capítulo é apresentado o caso de estudo, onde são explicadas e justificadas todas 

as decisões tomadas ao longo do seu desenvolvimento. Este capítulo encontra-se organizado 

de acordo com a metodologia adotada, indicando todos os procedimentos necessários para a 

obtenção dos resultados finais.  

 

O quarto capítulo dedica-se à apresentação e análise crítica dos resultados obtidos. Numa 

primeira fase relacionou-se a variação do ruído com o fluxo de tráfego, sendo que numa 

segunda fase se relacionou a variação de ruído com o FVC. A organização dos valores em 

resultados gráficos teve como objetivo facilitar a retirada de conclusões. 

 

Por fim, no último capítulo, apresentam-se as conclusões e validações dos dados apresentados 

e analisados no capítulo anterior, sugerindo-se ainda desenvolvimentos futuros no âmbito do 

mesmo tema.  
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2. O RUÍDO AMBIENTAL E A FORMA URBANA 

 

2.1. Ruído Ambiental 

A componente ambiental da qualidade da vida urbana tem vindo a ganhar uma relevância 

crescente. As fontes domésticas e industriais e, mais especificamente, o tráfego motorizado, 

são responsáveis por emissões de poluentes que comprometem decisivamente o quadro de 

qualidade de vida nas cidades de hoje. 

 

Apesar do ruído ser considerado um dos principais fatores responsáveis pela degradação da 

qualidade do ambiente urbano, o seu controlo foi de alguma forma descuidado devido ao 

insuficiente conhecimento dos seus efeitos para o Homem, bem como o desconhecimento das 

relações dose-efeito, (Silva, 2012). 

 

Desta forma, como a propagação de energia sonora depende do ambiente onde se encontra, a 

disposição dos edifícios é de extrema relevância aquando do projeto de um novo edifício. 

Nesta fase devem identificar-se e/ou localizar as fontes sonoras mais próximas, a fim de 

implantá-lo com o mínimo de fachadas expostas ao ruído. 

 

 2.1.1. Definição do Ruído 

A definição de ruído é bastante subjetiva, pois não depende apenas do tipo de som mas 

também das capacidades recetivas do ouvido humano, o qual varia de pessoa para pessoa. O 

som resulta da libertação de energia emitida por uma fonte sonora, a qual se propaga sobre a 

forma de ondas mecânicas capazes de produzir sensações ao nível do ouvido. Pode definir-se 

som como qualquer variação da pressão atmosférica que o ouvido humano tem capacidade de 

detetar, seja no ar, na água ou em qualquer outro meio de propagação, (Silva, 2012). 

 

A distinção entre som e ruído está associada ao facto deste produzir sensação de 

aprazibilidade ou incomodidade. O mesmo som pode ser apreciado por uma pessoa e ser 

repelente para outra, dependendo portanto das capacidades auditivas do ouvido humano e da 

subjetividade do ser. Contudo, um som pode não incomodar durante o dia e o mesmo, durante 

a noite, pode transformar-se num ruído. 
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A sensibilidade do ouvido humano aumenta para sons à gama de pressões sonoras audíveis 

(considerando o valor de referência da pressão estática de 105Pa), estas encontram-se entre 

20 Pa e 20Pa, sendo respetivamente, a primeira pressão mais fraca que o ouvido humano 

consegue ouvir e a segunda a pressão sonora máxima. 

 

O nível de pressão sonora (Lp) expresso usualmente em decibel (dB), é definido como a razão 

quadrada logarítmica entre a pressão sonora verificada e a pressão de referência. A escala de 

valores de nível de pressão sonora varia entre 0dB, que corresponde ao limiar da audição, e 

120dB, que corresponde ao limiar da dor. O nível de pressão sonora é dado pela seguinte 

Equação (1): 

                                                                          

 

Onde, 

Lp é o nível de pressão sonora, expresso em dB 

P é o valor eficaz da pressão sonora, expresso em Pascal. 

p0 é a pressão sonora de referência, que corresponde ao limiar mínimo da audição humana (p0 

= 2 x 10-5Pa) 

 

Tal como em relação à energia sonora, o ouvido humano também não responde de forma 

linear em relação às variações em frequência. Por exemplo, para o ouvido humano a diferença 

entre um som de 250Hz e um de 125Hz é próximo da diferença entre um som de 1000Hz e 

um de 500Hz. O intervalo de frequências audíveis compreendido entre 20Kz e 20kHz é 

dividido em 8 ou 24 bandas de frequência conhecidas por bandas de oitava ou 1/3 de oitava, 

respetivamente, (Silva, 2012). 

 

 

 

2.1.1.1. Adição de níveis de pressão sonora 

O nível de pressão sonora em determinado ponto depende da contribuição de todas as fontes 

existentes à sua volta, pelo que aquando da avaliação de um conjunto de fontes de ruído há 

que proceder à adição das várias contribuições existentes. 

(1) 
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A soma de dois sons com o mesmo nível sonoro traduz-se por um aumento aproximado de 

3dB (A), tal significa que a duplicação do volume de tráfego se traduz por um aumento de 

mais de 3dB (A) sobre o nível sonoro produzido antes da sua duplicação. Desenvolvendo a 

Equação (2), chega-se à seguinte conclusão: 

                              
 

                               

 

Se duas fontes emitem simultaneamente ruído cujos correspondentes níveis de pressão sonora 

ponderados A diferem de 10dB (A), nesse caso o nível de pressão sonora ponderado A será o 

resultado do ruído de maior amplitude. 

 
 

2.2. Fontes de ruído ambiental 

O som propaga-se no ar através de um movimento ordenado das partículas que o constituem, 

que transmitem o seu movimento às partículas vizinhas estimulando oscilações e 

consequentemente a propagação do som em espaço aberto, (Fonseca, et al., 2002). 

 

Em ambiente urbano, o ruído provocado pelos veículos é das principais causas responsáveis 

pela diminuição da qualidade do ambiente. Existem também as atividades industriais e 

comerciais que causam alguns incómodos. Atualmente existe um regime legal sobre poluição 

sonora que é objeto de constante alteração, de forma a proteger a saúde humana e a assegurar 

o bem-estar das populações. 

Segundo o Regulamento Geral do Ruído (RGR), pode considerar-se uma fonte sonora como 

sendo a ação, atividade permanente ou temporária, equipamento, estrutura ou infra-estrutura 

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

faça sentir o seu efeito. Assim, pode afirmar-se que um indivíduo é altamente incomodado 

quando a o Grau de Incomodo (%) é superior ou igual a 72%. 

 

(2) 

(3) 
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Dependendo da distância, o ruído vai perdendo energia desde a fonte emissora até ao recetor. 

 

Tendo em conta o tipo de fonte sonora e a forma geométrica da propagação desta, podem 

distinguir-se três tipos de modelos de fontes sonoras: fontes pontuais, fontes lineares e fontes 

planares. 

 

Estas fontes estão associadas às próprias ondas sonoras, ou seja, cada tipo de fonte produzirá 

uma onda sonora com uma forma de propagação distinta. 

 

Relativamente a uma fonte sonora pontual, esta corresponde a um ponto que emite uma 

potência sonora constante em todas as direções, o que vai originar uma onda sonora esférica. 

A energia sonora emitida em qualquer direção é inversamente proporcional ao aumento da 

área superficial da esfera. Quando se dá a propagação de ondas esféricas, um dado nível de 

pressão sonora decrescerá em 6dB (A) cada vez que se dobra a distância entre a fonte e o 

recetor. Se o solo é rígido e refletido, deve ser feita uma compensação para as reflexões.  

 

Para uma melhor compreensão, na prática, as ondas esféricas são por exemplo um ruído 

emitido por um martelo pneumático ou um veículo automóvel. A Figura 1 simula uma fonte 

sonora do tipo pontual. 

 

Figura 1 - Propagação de uma fonte sonora do tipo pontual, (IA, 2004). 

As fontes sonoras lineares e planares podem ser consideradas como sendo constituídas por um 

número infinito de fontes pontuais distribuídas uniformemente. O comportamento geral é 

então determinado através da integração dos efeitos individuais de cada fonte pontual através 

do comprimento ou da área total. No caso de uma fonte linear, aproximando-se a uma linha 
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ideal de comprimento infinito, o resultado aproxima-se a uma propagação cilíndrica pura. 

Assim, a energia sonora em qualquer direção perpendicular é inversamente proporcional ao 

aumento da circunferência do cilindro. Daqui resulta uma redução de somente 3dB no nível 

sonoro relativo, por dobro da distância. 

 

As ondas cilíndricas são provenientes de uma fonte do tipo linear (por exemplo, uma via de 

tráfego rodoviário), representada na Figura 2. 

 

 

Figura 2 - Propagação de uma fonte sonora do tipo linear, (IA, 2004). 

 

Por fim, a fonte sonora planar integra um número infinito de fontes pontuais distribuídas em 

duas dimensões, que produzem uma superfície plana. A propagação através de uma fonte 

planar aproxima-se a uma onda plana (por exemplo, ruído emitido por uma superfície, como é 

o caso das paredes de uma nave industrial). A energia sonora de cada fonte pontual é, no 

entanto, assumida a propagar através de uma linha reta perpendicular ao plano, o que significa 

que não será necessário considerar uma propagação geométrica, dado que não há alterações 

ao longo da área superficial que propaga a onda sonora, (Silva, et al., 2011). 

 

Atualmente é possível considerar um conjunto de fontes de ruído com uma contribuição mais 

significativa a nível urbano, tais como:  

 Tráfego de veículos motorizados;  

 Tráfego ferroviário;  

 Tráfego aéreo;  

 Ruído de obras, em frente de obra e estaleiro;  

 Atividades ruidosas (feiras, discotecas);  

 Indústrias, fábricas, serviços e atividades comerciais;  

 Causas naturais (trovoadas, vento e chuva);  

 Ruído de vizinhança.  
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2.3. Fatores que influenciam a propagação do ruído 

O ruído é emitido por uma fonte sonora ou um conjunto de fontes e propaga-se a partir da 

fonte, sob a forma de ondas mecânicas concêntricas e de forma aproximadamente esférica. 

Dependendo do tipo de fonte estas ondas poderão obter uma forma esférica, cilíndrica e ou 

planar, (Silva, et al., 2011). 

 

 Existem vários fatores que contribuem para a atenuação e velocidade da propagação do ruído, 

uma vez que com o aumento da distância do recetor a fonte emissora a energia irá dissipar-se. 

Sendo assim, os principais fenómenos que afetam a propagação sonora dever-se-ão, 

fundamentalmente, a efeitos atmosféricos e à presença de obstáculos que formam a própria 

estrutura urbana, (Silva, 2012). 

 

Relativamente a espaços abertos e à grande distância à fonte, os efeitos atmosféricos podem 

influenciar de forma muito significativa a propagação do som, sendo que englobam a 

absorção molecular, a velocidade e direção do vento e a variação da temperatura e humidade 

relativa  

 

A absorção molecular diz respeito à atenuação da intensidade sonora como resultado da 

passagem através de um meio, neste caso o ar. Trata-se de um mecanismo bastante complexo. 

 

A ação do vento na propagação das ondas sonoras influencia significativamente o ruído, pois 

por um lado produz um aumento do som na direção do vento e consequentemente direciona-o 

a distâncias longínquas da fonte, e por outro diminui na direção contrária ao vento. Os 

gradientes de temperatura e humidade relativa também estão relacionados com a velocidade 

de propagação e atenuação, sendo que um aumento de temperatura permite o aumento da 

propagação do ruído. No que diz respeito à humidade relativa, pode referir-se que a 

velocidade de propagação do som no ar depende desta, ou seja, aumenta com o seu 

incremento embora a variação seja reduzida. Isto deve-se ao facto do peso molecular médio 

do ar diminuir com a presença da água, diminuindo assim o valor da massa volúmica, (Silva, 

2012). 
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Em espaços fechados, como é o caso do meio urbano, durante a propagação do ruído e na 

presença de obstáculos, ocorrem fenómenos de reflexão, absorção, transmissão e de difração, 

onde serão definidas as trajetórias das ondas sonoras conforme se apresenta na Figura 3. 

 

 

Figura 3 - Propagação do ruído emitido de uma estrada na presença de uma barreira acústica, 

(Souza, et al., 2012). 

 
Relativamente ao fenómeno de reflexão, este acontece quando uma onda sonora colide contra 

uma superfície e se reflete, retornando para o ambiente. Quanto mais densa e estanque for a 

superfície, maior será a reflexão. A direção dos raios refletidos é influenciada pela forma da 

superfície, tal como o caso da luz, onde o ângulo de reflexão é igual ao de incidência e desta 

forma a reflexão em superfícies côncavas resulta na concentração de raios sonoros, enquanto 

nas superfícies convexas tende a difundir.  

 

Relativamente à difração, este efeito é provocado pelos bordos de um obstáculo que permite 

que a onda não siga o percurso inicial. Se a superfície tem dimensões maiores que o 

comprimento de onda, o som é refletido, caso contrário sofre difração, que é mais acentuada 

para sons de baixa frequência, pois apresentam maiores comprimentos de onda, (Souza, et al., 

2012). 

 

A absorção é a capacidade dos materiais ou sistemas construtivos absorverem e dissiparem o 

som, diminuindo o excesso de reflexões, tornando-o inteligível, (ACITAL, 2012). 
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Finalmente, a transmissão acontece quando a onda sonora consegue atravessar a barreira e 

atinge o recetor. Para melhor visualização destes efeitos pode observar-se a Figura 3. 

 

2.4. Avaliação do ruído ambiental 

Para a avaliação do ruído ambiental são, em geral, utilizados determinados indicadores de 

ruído, que caraterizam o ambiente acústico exterior. São eles os indicadores médio, 

normalmente representado pelo nível sonoro contínuo equivalente (Leq), o indicador máximo, 

representado pelo nível de pressão sonora máxima (Lmax) e indicador mínimo representados 

pelo nível de pressão sonora mínimo (Lmin). Os indicadores estatísticos ou de níveis percentis 

são representado, por exemplo, pelo (L10), que é o nível de pressão sonora que foi excedido 

durante 10% do tempo de medição, pelo (L50) que é o nível de pressão sonora que foi 

excedido durante 50% do tempo de medição ou pelo (L95) que é o nível de pressão sonora que 

foi excedido durante 95% do tempo de medição, (Silva, et al., 2011). 

Todos estes indicadores de ruído ambiente encontram-se ilustrados na Figura 4.  

 

 

Figura 4 - Variação do nível de ruído ao longo do tempo (T) e respetivos indicadores do ruido 

ambiente, (IA, 2004). 

 

Incluídos nos indicadores de ruído podem-se ainda definir, os níveis sonoros contínuos 

equivalentes por períodos do dia. Segundo o RGR (Regulamento Geral do Ruído, aprovado 

pelo Decreto-lei n.º 9/2007 de 17 de Janeiro), existem os períodos de referência cujos 

intervalos de tempo são definidos de modo a abranger as atividades humanas típicas a que se 

refere um indicador de ruído. Sendo assim, distinguem-se o período diurno, que se 
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compreende entre as 7h00 e as 20h00, o período entardecer, que está compreendido entre as 

20h00 e 23h00 e o período noturno, compreendido entre as 23h00 e as 7h00. Este 

regulamento define os indicadores de ruído ambiente de longo termo, que são o Ldia 

(indicador de ruído diurno), Lentardecer (indicador de fim-de-tarde, período intermédio) e o Lnoite 

(indicador noturno). Os Ldia, Lentardecer e Lnoite devem constituir níveis de ruído de longo 

período nos termos da Norma (ISO 1996-2:1987). Estes indicadores são determinados para o 

conjunto dos períodos diurnos, intermédios e noturnos de um ano.  

 

Segundo a norma referida, define-se o nível de ruído médio de longo prazo como um nível de 

pressão acústica contínuo equivalente ponderado A, que pode ser determinado por cálculo, 

tendo simultaneamente em conta as variações da atividade da fonte e das condições 

meteorológicas que interferem na propagação, (Silva, et al., 2011). 

 

2.5. Enquadramento Legal em Portugal 

Em Portugal, verifica-se que o maior número de queixas relativas ao ambiente são devidas ao 

ruído, (Municipal, 2005).  

Os problemas atuais poderão, em grande parte, ser minimizados ou mesmo evitados, através 

de um processo adequado de licenciamento de atividades ruidosas, de acordo com os critérios 

estabelecidos na legislação existente e também definindo valores-limite do nível de poluição 

sonora, de modo a proteger a saúde pública e a salvaguardar um ambiente sonoro equilibrado. 

 

Segundo o Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro, a prevenção do ruído e o controlo da 

poluição sonora visa salvaguardar a saúde humana e o bem-estar das populações constituindo 

uma tarefa fundamental do Estado, nos termos da Constituição da República Portuguesa e da 

Lei de Bases do Ambiente. 

 

Neste contexto, pode por exemplo analisar-se o artigo 3º do Decreto-Lei n.º 9/2007, que diz 

respeito às definições do Regulamento Geral do Ruído. Estas encontram-se subscritas em 

várias alíneas, importantes para uma melhor compreensão das medidas impostas pelo referido 

Regulamento. Apresentam-se de seguida, em forma de exemplo, duas definições, sendo elas 

“fonte de ruído” e “indicador do ruído”, onde este último se traduz num novo indicador de 

ruído ambiente, estabelecido pela Direção de Ruído Ambiente (DRA):  
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 “Fonte de ruído designa-se pela ação, atividade permanente ou temporária, 

equipamento, estrutura ou infraestrutura que produza ruído nocivo ou incomodativo 

para quem habite ou permaneça em locais onde se faça sentir o seu efeito”; 

 

 “Indicador de ruído (    ) é o parâmetro físico-matemático para a descrição do ruído 

ambiente que tenha uma relação com um efeito prejudicial na saúde ou no bem-estar 

humano, determinado durante uma serie de períodos diurnos representativos durante 

um ano”; o indicador de ruído, expresso em dB (A), associado ao incómodo global, é 

dado pela Equação (4): 

                                                                  

                      

Onde,  

Ld é o indicador de ruído diurno cujo período de referência é das 7 às 20 horas; 

Le é o indicador de ruído do entardecer cujo período de referência é das 20 às 23 horas; 

Ln é o indicador de ruído noturno cujo período de referência é das 23 às 7 horas. 

 

Nos termos deste Regulamento, no artigo 7º, prevê-se que as Câmaras Municipais elaborem 

mapas de ruído tendo em conta a informação acústica adequada, nomeadamente aquela obtida 

por técnicas de modelação apropriadas ou por recolha de dados acústicos, realizada de acordo 

com técnicas de medição normalizadas. O mapa de ruído descreve o ruído ambiente exterior, 

expresso pelos indicadores Lden e Ln, deve ser traçado num documento onde se representam as 

isófonas e as áreas por elas delimitadas, às quais corresponde uma determinada classe de 

valores expressos em dB (A); 

 

2.5.1. Classificação de zona mista e sensível 

De acordo com o artigo 11º do RGR, impõem-se valores limite de exposição em função da 

classificação de uma zona como mista ou sensível.  

A zona mista consiste na área definida em plano municipal do ordenamento do território cuja 

ocupação seja afetada a usos, existentes ou previstos, para além dos referidos na definição de 

zona sensível. A zona em questão não deve ficar exposta ao ruído ambiente exterior superior a 

65dB (A), expresso pelo indicador Lden, e superior a 55dB (A), expresso pelo indicador Ln.  

(4) 
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Uma zona é classificada como sensível quando a área definida em plano municipal de 

ordenamento do território está vocacionada para uso habitacional ou escolas, hospitais ou 

similares, ou ainda 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. As zonas sensíveis não devem ficar 

expostas a ruído ambiente exterior superior a 55dB (A), expresso pelo indicador Lden, e 

superior a 45dB (A), expresso pelo indicador Ln. 

 

Os mapas de ruído são instrumentos de apoio ao planeamento que permitem a identificação de 

zonas críticas. É assim necessário avaliar globalmente a exposição ao ruído a que a população 

está sujeita, de modo a estabelecer previsões globais para determinadas envolventes, a fim de 

diminuir os níveis de ruído. Como solução podem criar-se mapas estratégicos de ruído e 

planos de ação, (Perez, et al., 2007). 

 

O Decreto-Lei n.º 146/2006 de 31 de Julho, estabelece a Diretiva do Ruído Ambiente (DRA), 

que obriga a que se efetue a recolha de dados acústicos nos vários Estados membros e 

estabelece um regime especial para a elaboração de mapas estratégicos de ruído e a utilização 

de indicadores e métodos de avaliação harmonizados, bem como planos de ação, (Carvalho, et 

al., 2008). 

 

O RGR para além de estabelecer os indicadores de avaliação de ruído ambiente e os valores 

limite associados, contém algumas disposições particulares relativas ao procedimento de 

medição, as quais prevalecem sobre as respetivas disposições da NP ISO 1996, (Matos, et al., 

2000). 

 

2.6. Caracterização do ruído ambiental 

O ruído ambiental é um fenómeno bastante complexo, cuja amplitude e frequência variam em 

função do tempo e do local, (Guedes, 2005). 
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Os vários estudos que tenham por base ensaios acústicos de ruído ambiente devem ser 

orientados e aplicados segundo a atual legislação de ruído, que enquadra a adoção da Norma 

Portuguesa NP (ISO 1996), constituída por duas partes e o RGR, (Matos, et al., 2011). 

 

A NP (ISO 1996-1) de 2011 intitulada “Acústica. Descrição, medição e avaliação do ruído 

ambiental. Parte 1: Grandezas fundamentais e métodos de avaliação” salienta as definições 

dos vários tipos de ruído e grandezas fundamentais, fatores a ter em conta para uma correta 

seleção dos intervalos de avaliação dos níveis sonoros, e requisitos dos limites de ruído. A NP 

(ISO 1996-2) de 2011 intitulada “Acústica. Descrição, medição e avaliação do ruído 

ambiente. Parte 2: Determinação dos níveis de pressão sonora do ruído ambiente” estabelece 

recomendações sobre as posições, procedimentos de medição e avaliação do ruído, 

diferenciadas no exterior e interior de recintos, bem como o equipamento a utilizar e suas 

correspondentes classes de precisão, (Ambiente, 2015). 

 

As regras básicas de medição acústica que devem ser utilizadas para a medição de ruído 

ambiental em arruamentos urbanos, têm como base os seguintes pressupostos: 

 Calibrar o sonómetro antes e no fim das medições; 

 Utilizar um tripé de suporte do sonómetro para garantir estabilidade (altura entre 1,2 a 

1,5m do solo);  

 Utilizar um protetor de vento no microfone do sonómetro para evitar sinais espúrios 

de baixa frequência;  

 Utilizar um adequado microfone de exteriores, para monitorização contínua de ruído;  

 Deve situar-se a 1m das paredes, a 1,5m de portas e janelas, 3 a 4m de superfícies 

refletoras e a 1 a 2 de superfícies absorventes. 

 

Relativamente às condições meteorológicas, a medição deve processar-se na ausência de 

chuva, sendo que o vento deve apresentar-se com uma velocidade inferior a 5m/s.  

 

Recomenda-se que as edições acústicas representativas se realizam nos períodos de referência 

e, sempre que for necessário efetuar médias de várias medições, deve recorrer-se à média 

logarítmica, através da Equação (5) abaixo apresentada, de forma a calcular o nível sonoro do 

período de medição em determinado tempo, cujo valor é expresso em dB (A), (Matos, et al., 

2000) 
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Onde,     é a altura do período de medição i [s]; 

LAeq é o nível sonoro do período de medição i, [dB (A)]; 

T é o somatório de     correspondente à duração de ocorrência do ruído a caraterizar, no 

período de referência em análise, [s]. 

 

Para medir os níveis de pressão sonora utilizam-se aparelhos denominados sonómetros. O 

mais adequado para realizar estudos de ruído ambiental deve ser um sonómetro integrador 

com análises de frequências (em 1/3 de oitava) e em tempo real, (Ferreira, et al., 2009). 

 

 

2.6.1. Sonómetro 

O Decreto-Lei 192/2006 de 26 de Setembro, veio regular o controlo metrológico dos 11 

instrumentos de medição elencados no seu 2º artigo. Verifica-se a necessidade de atualizar as 

regras a que o respetivo controlo metrológico deve obedecer, com vista a acompanhar 

tecnicamente o que vem indicado nas Recomendações da Organização de Metrologia Legal 

(OIML) sobre este tema. Entende-se por “controlo metrológico legal” o controlo das funções 

de medição pretendidas no campo da aplicação de um instrumento de medição, por razões de 

interesse público, saúde, ordem e segurança públicas, proteção do ambiente, cobrança de 

impostos e taxas, defesa dos consumidores e lealdade nas transações comerciais. 

 

Há vários aparelhos que permitem realizar medições do ruído exterior. Entre os aparelhos de 

medição acústica, do som aéreo, distinguem-se aqueles que medem pressões sonoras, que são 

os sonómetros e dosímetros e também aqueles que medem intensidades sonoras, que são as 

sondas de intensidade, (Silva, 2012). 

 

Os sonómetros possuem várias classes de precisão, das quais se distinguem: 

 Tipo 0 – De elevada precisão. São utilizados em laboratório designadamente para 

calibração de outros sonómetros;  

 Tipo 1 – Sonómetro de precisão;  

(5) 
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 Tipo 2 – Sonómetro de utilização geral;  

 Tipo 3 – Sonómetro de medições sumárias. 

 

Segundo o Instituto Português da Qualidade, o sonómetro deve deter certificado de 

verificação válido para esse ano e que seja, preferencialmente, de classe de exatidão 1, 

(Matos, et al., 2000). 

 

O sonómetro, que se encontra representado na Figura 5, mede o nível e pressão sonora e é 

concebido para adquirir sons de forma semelhante ao ouvido humano, cuja sensibilidade não 

é a mesma ao longo do espectro de frequências. Por este motivo e de forma a caraterizar o 

nível de pressão sonora expresso em dB, este é ponderado por um coeficiente que depende da 

frequência que se pretende analisar. Para a medida de ruído ambiente usa-se a ponderação de 

frequência A, expresso em dB (A), (Silva, 2012).  

Na Figura 6 encontra-se o gráfico onde se apresentam as curvas caraterísticas em função da 

frequência para a ponderação A, B, C, D. 

 

Existe uma grande variedade de sistemas que permitem a medição do nível de pressão sonora. 

No entanto, pode considerar-se que cada um destes sistemas é constituído pelas seguintes 

unidades básicas: 

 O transdutor, também denominado de microfone, que quando o ambiente de 

transmissão é o ar converte a pressão sonora num sinal elétrico; 

 A ponderação em frequência, onde o som é amplificado e de seguida ponderado; 

 O detetor, que neste circuito permite extrair ao sinal a informação com interesse, 

designadamente, o seu valor eficaz (detetor RMS). 

 

O tipo de leitura é condicionado pelo tipo de ruído que se pretende ouvir (Slow, Fast, 

Impulsive), (Patrício, 2000). 

O Regulamento Geral de ruído recomenda o modo “Fast” para caraterizar o ruído ambiente.  

 



 2015 

 

 19 
 

 

Figura 5 - Sonómetro. 

 

 

Figura 6 - Gráfico das Ponderações em frequência A, B, C e D. 

 
 

2.7. Efeitos do Ruído Urbano 

A saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, sendo influenciada por 

fatores hereditários, estilos de vida, prestação de cuidados de saúde e ambiente e não apenas a 

ausência de doença ou de enfermidade, (WHO, 2001). 
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Antes mesmo da revolução industrial, embora em pequeno número, a exposição ao ruído 

elevado já existia nos locais de trabalho, originando perda de audição. Devido à crescente 

mecanização das indústrias, o ruído intensificou-se, surgindo então a necessidade de estudar 

os problemas que lhe estão associados como fator de risco ocupacional, (Arezes, et al., 2002). 

 

A excessiva exposição ao ruído foi identificada como um dos problemas ambientais mais 

graves nas zonas urbanas, com origem sobretudo no tráfego rodoviário, seguido da vizinhança 

e do tráfego aéreo. Apesar da redução do ruído ser essencialmente um problema de gestão à 

escala local, foram lançados programas de redução do ruído a nível nacional na Áustria, 

Dinamarca, Finlândia, Grécia, Países Baixos, Reino Unido e Alemanha. Além da poluição 

sonora, os poluentes também têm aumentado, e outras emissões já controladas aumentarão 

devido ao número cada vez mais elevado de veículos em circulação. Segundo o mesmo 

relatório da Comissão Europeia, estimou-se que aproximadamente 20% da população 

europeia se encontrava exposta a níveis de pressão sonora inaceitáveis, (Comissão Europeia, 

1996). 

 

WHO (1999) expõe  um capítulo sobre a origem dos fatores adversos para a saúde, devido ao 

ruído, explicando as suas causas e consequências. Os efeitos negativos relatados são vários, 

tais como a deficiência auditiva, interferências no discurso de comunicação, perturbações do 

repouso e do sono, efeitos cardiovasculares e físicos, desempenho psicológico e mental, o 

incómodo que existe em comportamento residencial e por fim a interferência do ruído nas 

atividades diárias onde existem as fontes de ruído combinadas. 

 

Na Tabela 1 estão representados alguns padrões estabelecidos, onde se indica os níveis de 

ruído que, em média, uma pessoa pode tolerar e os respetivos efeitos na saúde. 
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Tabela 1- Ruído e Saúde, (PNUMA, 2004). 

O Ruído e a Saúde 
Intensidade Reação Efeitos negativos Locais 

Até 50dB Confortável (limite da OMS) Nenhum Rua sem tráfego 

Acima de 50dB O organismo começa a sofrer impacto 

De 55 a 65dB (início 
das epidemias de 

ruído) 

A pessoa fica em estado de 
alerta e não relaxa 

Diminui o poder de 
concentração e 

prejudica a 
produtividade no 

trabalho intelectual 

Agência bancária em 
horário comercial 

De 65 a 70dB 
O organismo reage para tentar 

adequar-se ao ambiente, 
danificando as defesas 

Aumenta o nível de 
cortisona no sangue, 

diminuindo a 
resistência 

imunológica. Induz a 
libertação de endorfina, 

tornando o corpo 
dependente. Com isso 

muitas pessoas só 
conseguem dormir com 

rádio ou televisão 
ligados. Aumenta a 

concentração de 
colesterol no sangue. 

Bar ou restaurante lotados 

Acima de 70dB 
O organismo fica sujeito a 

stress degenerativo além de 
interferir com a saúde metal 

Aumentam os riscos de 
enfarte, infeções entre 

outras doenças 

Praça de alimentação de 
shopping e ruas de tráfego 

intenso 

 

Portugal surge como o país europeu com a mais baixa taxa de utilização de equipamentos de 

proteção individual. O ruído trata-se portanto de um agente ocupacional com tendência 

crescente. Apesar das medidas estabelecidas dos programas estruturados para a sua redução, 

torna-se necessário apostar em diferentes medidas preventivas, atuando nas fontes, não se 

restringindo apenas à utilização generalizada da proteção individual auditiva, (Arezes, et al., 

2002). 

 

2.8. Influência da forma urbana na propagação do ruído 

São várias as cidades em todo o mundo que experimentaram o crescimento, tanto na 

população como nas suas áreas envolventes, ao longo das últimas décadas do século XX. A 

expansão conduziu ao desenvolvimento de áreas metropolitanas, permitindo a movimentação 

de pessoas e desta forma as fronteiras de centros urbanos, paisagens suburbanas e rurais 

desapareceram, permanecendo as diferentes cidades interligadas entre si. Nestes vastos 
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territórios incorporam-se sistemas de circulação rodoviários, aeroportos, parques industriais, 

centros comerciais, habitações, (Högskola, 2007). 

A desocupação das áreas rurais e a rápida ocupação das áreas urbanas a partir da revolução 

industrial deveram-se a dois fatores: ao crescimento global da população (redução das taxas 

de mortalidade infantil e aumento da esperança média de vida) e ao fluxo migratório da 

população rural em direção ao meio urbano em busca de melhor qualidade de vida, 

(Niemeyer, 2007). 

 

Assim, as cidades constituídas por uma sociedade liberal e capitalista, possibilitou a 

transformação das paisagens que as caraterizavam, inserindo elementos que passaram a 

coexistir no quotidiano, como o ruido, a consolidação dos edifícios, a movimentação 

originada pelos transportes e pela vida por si só stressante. Dado que a população urbana 

mundial está a crescer cerca de 7% por ano, torna-se necessário e prioritário planear o 

território, relacionando-se o uso (aspeto qualitativo) e a ocupação (aspeto quantitativo) do 

solo. Relativamente às infraestruturas e serviços urbanos, a extensão da cidade e o 

crescimento da população provocam uma pressão constante e podem originar problemas nos 

sistemas, como é o caso do sistema de circulação, (Castelnou, 2010). 

 

Um dos projetos essenciais da construção de uma nação tem sido o de desarmar os 

antepassados da história da cidadania urbana e substitui-lo por cidades estratégicas, contudo 

nem todas o são, (Holston, et al., 1996). 

 

Foi realizado um estudo onde se consideraram como marcantes as fontes de ruído que 

contribuem para o ruído ambiente de um centro urbano, tais como a circulação viária, 

distintas atividades humanas, obras de construção e laboração de indústrias. Admitiu-se 

também que a qualidade do ambiente acústico de um centro urbano depende da sua dimensão. 

Os resultados do estudo concluíram que 19% da população reside em zonas com um Leq 

superior a 65dB (A), situação desaconselhável face aos critérios de qualidade geralmente 

aceites, exigindo ação corretiva prioritária, (Coelho, et al., 1999). 

 

A propagação da energia sonora não se comporta de igual forma num campo totalmente livre 

ou num espaço com obstáculos, sendo por este motivo importante o estudo da forma urbana. 

A forma urbana pode ter um aspeto positivo ou negativo na propagação da energia sonora. 

Esta pode condicionar ou favorecer fortemente a propagação do ruído no interior do tecido 
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urbano, tornando as fachadas mais ou menos expostas ao ruído. O controlo na forma urbana, 

em regra, é possível de aplicar em fase de projeto, (Silva, 2012). 

A caraterização da massa edificada passa pela definição tipológica dos edifícios, das formas 

de agregação dos mesmos e do modo como se estabelece o acesso, quer dos edifícios ao 

espaço exterior quer entre espaços exteriores situados entre conjuntos edificados. Se a massa 

edificada for considerada como indutora da forma do espaço exterior, as decisões com 

incidência formal a nível do planeamento reduzem-se à localização territorial das atividades e 

a forma do espaço urbano depende fundamentalmente das decisões tomadas a nível da 

arquitetura dos edifícios, (Pereira, 1982). 

 

2.8.1. Elementos morfológicos e físicos do espaço acústico 

As formas urbanas delimitam os espaços dotando-os de caraterísticas sonoras onde o ruído 

emitido pelas fontes é filtrado pelos elementos urbanos, facilitando que este esteja sujeito a 

pequenas modificações, tanto a nível quantitativo (nível sonoro) como qualitativo 

(composição espectral). As vias de tráfego, a relação entre cheios e vazios, a tipologia dos 

edifícios (principalmente a cércea, volume, estilo) e a vegetação influenciam o modo de 

propagação do ruído, (Niemeyer, et al., 2001). 

 

 Espaço acústico aberto vs Espaço acústico fechado 

 

O espaço acústico aberto (Figura 7) caracteriza-se como campo livre. O som emitido pela 

fonte apenas varia em função da distância entre a fonte e o recetor. Neste caso, o nível sonoro 

aumenta quando a fonte está próxima e decresce quando esta se vai afastando, permitindo que 

o recetor situe a fonte pelo nível de ruído que lhe chega, embora a fonte possa não estar no 

seu campo de visão, (Niemeyer, et al., 2001). 
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Figura 7 - Espaço acústico aberto, (Niemeyer, 2007). 

 

O espaço acústico fechado (Figura 8) carateriza-se pelo campo onde o ruído sofre 

consecutivas reflexões. A atenuação do ruído processa-se pela perda de energia a cada 

reflexão, pela capacidade de absorção dos planos refletores e através da difração. Neste 

campo, atuando a mesma fonte, o nível sonoro num espaço fechado é superior ao do espaço 

aberto por ser um somatório do som direto com as múltiplas reflexões, (Niemeyer, et al., 

2001). 

 

Figura 8 - Espaço acústico fechado (Niemeyer, 2007). 

 

A via  

 

A via (Figura 9) trata-se do espaço destinado à circulação dos veículos, sendo por esse motivo 

considerada uma fonte sonora. A via de tráfego varia em função da sua largura, composição 
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de tráfego e tipo de pavimentação. O nível sonoro aumenta quando se usa como pavimento os 

cubos paralelepípedos e também com o aumento da velocidade praticada pelos condutores. 

  

 

Figura 9 - Via de circulação (Niemeyer, 2007). 

 

 

A rua 

 

A rua engloba a via de circulação e vai desde esse espaço até ao alinhamento das fachadas dos 

edifícios. É um campo sonoro homogéneo que envolve a fonte, onde ambos se apresentam no 

mesmo local. No ambiente urbano, os materiais mais usuais (betão, vidro, cerâmica, asfalto) 

possuem um coeficiente de absorção sonora de valor reduzido, originando que a maior parte 

da energia incidente seja refletida. Importa referir que a presença de vegetação é 

recomendável porque a mesma apresenta índices de absorção acústica bastante satisfatórios, 

(Niemeyer, et al., 2001).  

 

De seguida, apresentam-se quatro configurações que se referem à disposição do edificado 

relativamente à via de tráfego, onde a exposição do ruído nas fachadas é o elemento em 

análise. 

 

Segundo Niemeyer e Slama (1998), os edifícios construídos perpendicularmente às vias de 

tráfego são excessivamente afetados pelo ruído, pois todas as fachadas se apresentam expostas 

ao ruído (Figura 10). Contudo, os que se encontram paralelos às vias de tráfego desempenham 

a função de barreira acústica, originando uma zona calma (Figura 11). 
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 Figura 10 - Edifício perpendicular à via, (IA, 2004). 

 

Figura 11 - Edifício paralelo à via, (IA, 2004) . 

 

Uma outra configuração é denominada como rua em “L”, (Figura 12), ou seja, ruas com 

edifícios num dos lados, em que o ruído emitido por uma via de tráfego atinge as fachadas dos 

edifícios, de baixo para cima. Relativamente a esta disposição devem ser aplicados materiais 

com caraterísticas absorventes elevadas, a fim de se garantir maior impermeabilidade sonora. 

De referir ainda que quando os edifícios formam barreira apenas num dos lados e a sua 

relação entre a altura e a distância entre fachadas for inferior a 0,2 (H/L<0,2), a propagação 

sonora aproxima-se do campo aberto. 

 

 

Figura 12 - Rua em "L", (Niemeyer, 2007). 
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A última configuração diz respeito à rua em “U” (Figura 13). Este tipo de perfil é caraterizado 

por uma rua que faz fronteira, considerando como espaço fechado acusticamente aquele onde 

o som emitido por uma fonte é sucessivamente refletido ou absorvido por obstáculos (casas, 

etc.). Relativamente a esta disposição deve ter-se em atenção o local onde se vão colocar as 

divisões, ou seja, a divisão mais sensível ao ruído deve localizar-se no lado protegido, pois as 

ondas sonoras estão menos expostas ao mesmo. Neste caso, a relação entre a alturas dos 

edifícios e a distancia entre fachadas é superior a 0,2 (H/L>0,2). 

 

 

Figura 13 - Rua em "U", (Niemeyer, 2007). 

 

Deve também ter-se em conta a cércea dos edifícios bem como a área global que será ocupada 

pelo edificado, que constituem fatores importantes para o caso de estudo abordado no capítulo 

seguinte. 

 

O quarteirão 

 

Na urbanização moderna encontram-se diversas soluções de planificação dos núcleos urbanos. 

A distribuição das edificações quando bem solucionada permite que nesse local permaneçam 

menos fachadas expostas ao ruído proveniente do tráfego. Como exemplo, apresenta-se a 

Figura abaixo cujas configurações tendem a ser mais (Figura 14) e menos (Figura 15) 

expostas ao ruído de tráfego. 
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Figura 14 - Quarteirão mais exposta ao ruído, (Niemeyer, 2007). 

 

 

Figura 15 - Quarteirão menos exposta ao ruído, (Niemeyer, 2007). 

 
Oliveira, M (2011) analisou “A influencia da forma urbana na propagação do ruído urbano” 

e concluiu que quanto maior a regularização das formas urbanas, menor é a possibilidade de 

se formarem zonas de sombra, ou seja, zonas protegidas à exposição do ruído. Dessa forma 

verificou-se o ruído aumentava à medida que a regularidade também aumentava. Outra 

conclusão prende-se com as formas mais complexas, onde se constatou que estas criavam 

mais espaços de sombra (zonas calmas) e nesse caso a exposição ao ruído seria menor, (ver 

Figura 16 e Figura 17). 

 

Figura 16 - Formas mais fechadas (menores níveis de ruído),  (Oliveira, 2011). 
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Figura 17 - Formas mais abertas (maiores níveis de ruído), (Oliveira, 2011). 

 

2.8.2. Definição e caraterização de tipologias da forma urbana 

A influência da forma urbana, em termos morfológicos, situa-se ao nível da sua localização, 

topografia, exposição solar, eólica, qualidade e aptidão do solo e subsolo e por fim, pela 

composição da sua paisagem. Estes dados influenciam as grandes distribuições de cheios e 

vazios das edificações e a sua tipologia, bem como o traçado das infraestruturas, sobretudo a 

viária, composição urbana, (Pereira, 1982). 

 

As exigências de qualidade arquitetónica, aplicáveis na conceção, estão classificadas de modo 

a atribuir agradabilidade, segurança, adequação espácio-funcional, articulação espacial, 

personalização e economia ao edificado. A agradabilidade aparece intimamente relacionada 

com conforto acústico, visual, qualidade do ar e conforto higrotérmico, (Pedro, 2001). 

 

A definição exata de tipologia em planeamento urbano e arquitetura é a classificação 

taxonómica, que detém características comuns encontradas nos edifícios e lugares urbanos, de 

acordo com a sua associação e com as diferentes categorias, como a intensidade de 

desenvolvimento, com graus de formalidade, e com o desenvolvimento ou não de planos a 

longo da história, (Oliveira, 2011). 

 

A conceção de tipologias urbanas diz respeito ao arranjo, aparência e funcionalidade das 

cidades e, em particular, à conceção e utilização do espaço público urbano, (Silva, et al., 

2011). 

 

2.8.2.1. Critérios de classificação morfológica  

Os elementos físicos de análise da morfologia urbana, como a forma da cidade, definem-se na 

relação estabelecida entre o espaço exterior e a massa edificada que existe num dado 
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solo/paisagem. São portanto os elementos que existem e que devem ser analisados entre si e 

nas suas relações com o meio, (Pereira, 1982). 

 

A classificação morfológica é uma instrução que, de acordo com o Dicionário Terminológico, 

vai no sentido de se querer indicar os constituintes morfológicos. O estudo de critérios de 

tipologias teve como objetivo permitir, na fase de conceção antecipar as consequências das 

decisões de projeto, (Pedro, 2001). Desta forma, os critérios aplicados na classificação 

morfológica são os seguintes: 

 

 Forma de implantação dos edifícios relativamente às ruas: 

 Implantação alinhada: edifícios ao longo da rua; 

 Implantação não-alinhada: implantação livre de edifícios relativamente às ruas; 

 Implantação mista: implantação alinhada e não-alinhada. 

 

 Número de pisos acima do nível da entrada principal dos edifícios da vizinhança 

próxima: 

 Edifícios térreos: R/C a R/C + 1 piso, ou até 4,00m de altura; 

 Edifícios de baixa altura: R/C +2 a R/C + 3 pisos, ou até 9,00m de altura; 

 Edifícios de média altura: R/C +4 a R/C + 9 pisos, ou até 28,00m de altura; 

 Edifícios de grande altura: mais do que R/C +9 pisos ou altura superior a 28,00m. 

 

 Número de habitações dos edifícios da vizinhança próxima: 

 Unifamiliares: uma habitação por edifício; 

 Bifamiliares: duas habitações por edifício; 

 Multifamiliares pequenos: 3 a 8 habitações por edifício; 

 Multifamiliares médios: 9 a 20 habitações por edifício; 

 Multifamiliares grandes: 21 a 60 habitações por edifício; 

 Multifamiliares muito grandes: mais de 60 habitações por edifício. 

Por sua vez, o sistema edificado leva em consideração a altura dos edifícios e a distância entre 

fachadas.  

 
 



 2015 

 

 31 
 

2.9. Medidas de redução do ruído urbano 

Metodologicamente, as medidas de redução e controlo de ruído devem ser aplicadas dando 

prioridade à atuação na fonte, seguindo da aplicação no meio de propagação e por fim no 

recetor. Das diversas medidas para controlo de ruído, algumas apresentam uma redução de 

ruído variável. 

 

2.9.1. Redução do ruído na fonte 

No meio urbano, o veículo é identificado como sendo a fonte que produz maior emissão 

sonora. Contudo, atualmente, a principal fonte de ruído é constituída pela interação 

pneu/estrada. Dessa forma conclui-se que as caraterísticas das vias de comunicação 

influenciam significativamente o ruído ambiente,  (Carvalho, et al., 2008).Assim, apresentam-

se abaixo algumas medidas a serem aplicadas a fim de reduzir o ruído da fonte pneu/estrada: 

 
 Adotar uma forma de “condução suave”, mantendo uma velocidade de circulação 

moderada (a duplicação da velocidade pode contribuir para um amento de 12dB). 

Por exemplo a aplicação de medidas de gestão de tráfego modificando as vias de 

trânsito; 

 Melhorar caraterísticas tecnológicas na indústria automobilística, alterando os 

materiais e padrões dos pneus utilizados; 

 Substituir automóveis antigos e ruidosos por outros mais atuais; 

 Existência de boas condições de conservação nas superfícies de desgaste do 

pavimento, identificando como principais características as que afetam o 

desempenhos acústico como a textura, porosidade e rigidez; 

 Alterar o tipo de material do pavimento para que reproduza menor ruído; 

A fim de combater a produção excessiva de ruído, cada vez mais é incentivado o uso de meios 

de transporte públicos, pois estes acomodam dezenas de pessoas e as suas rotas encontram-se 

bem definidas, ou então o uso de transportes alternativos, como bicicletas, ou mesmo efetuar 

percursos a pé. 

Alguns investigadores compararam o ruído do tráfego rodoviário com o ruído ferroviário, e 

este último foi visto como o menos irritante. A maioria dos interessados neste estudo usou a 

Comissão Internacional sobre os Efeitos Biológicos de Ruído (ICBEN, The Internacional 

Commission on the Biological Effets of Noise), a fim de obter uma resposta por parte da 

comunidade relativamente a este assunto, (Shalini, et al., 2014). 



 2015 

 

32  
 

 

Sobre este assunto, existem cada vez mais estudos que têm como objetivo observar as 

relações no design urbano e o comportamento nas viagens dos condutores. A questão seria 

como reduzir o uso do automóvel num ambiente construído, diminuindo também o 

congestionamento do tráfego e a poluição,  (Jabareen, 2006). 

 

Outro fator importante é adoção de formas urbanas que protejam os habitantes mais afetados 

pelas fontes sonoras em causa, sendo que ao atuar na fonte se considera a alteração de 

equipamentos ou métodos construtivos, substituindo-os por outros geradores de menor ruído. 

 

 Formas urbanas 

A disposição destes elementos construtivos (Figura 18) é um fator que em muito influencia o 

ruído urbano. Por isso, aquando do projeto de um novo edifício devem-se identificar e/ou 

localizar as fontes sonoras mais próximas, a fim de implantá-lo com o mínimo de fachadas 

expostas ao ruído, (IA, 2004). 

 

 

Figura 18 - Disposições da forma urbana, (IA, 2004). 
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É possível atuar no planeamento das formas urbanas para a redução do ruído. Tal atuação 

pode consistir no aumento da distância entre a fonte ruidosa e o recetor, na modificação da 

orientação dos edifícios ou na colocação de edifícios não sensíveis entre a fonte e o recetor 

funcionando, como barreiras acústicas. 

 

2.9.2. Redução do ruído no meio de propagação 

A atuação em termos do ordenamento do território e planeamento urbano tem, entre outros, o 

objetivo de reduzir os efeitos negativos associados ao ruído do tráfego. Existem várias 

medidas de redução no uso do solo de forma a evitar conflitos de ruído, apresentando-se 

abaixo breves descrições de algumas delas. 

 

 Barreiras acústicas 

 

As barreiras (Figura 19) são em geral elementos construídos na envolvente de uma fonte 

sonora cujo fim é criar uma zona “calma” na parte posterior, funcionando como proteção à 

zona residencial. Estas devem ser colocadas o mais próximo possível da fonte, de forma a 

aumentar a sua eficácia. Existem vários tipos de barreiras acústicas, que diferem nas 

propriedades de absorção relativamente à energia sonora (dependendo do material que a 

constituí), na forma (inclinada ou vertical), altura, comprimento, bem como nas características 

de transmissão, reflexão e difração.  

Uma barreira acústica sendo projetada eficazmente pode reduzir o nível de ruído de 10 a 20dB 

(A), (Silva, 2012). 

 

 

Figura 19 - Barreira acústica, (IA, 2004). 
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Além das barreiras “não naturais”, podem ser aplicadas mais dois tipos de barreiras: as bio 

barreiras (barreira de estrutura rígida onde exteriormente a esta existe cobertura vegetal), e 

barreiras naturais, como os taludes (elevações erigidas). As barreiras naturais promovem a 

paisagem, criando maior harmonia em relação ao ambiente, contudo necessitam de grandes 

espaços de terreno para assegurar a estabilidade estrutural, podendo ser aplicados reforços de 

geotêxtil que permitem o aumento da inclinação dos taludes e reduzem a área de base. 

 

De seguida apresenta-se a Tabela 2, que relaciona todos os aspetos relativos às características 

das barreiras que existem em Portugal. 
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Tabela 2 - Tipo e caraterísticas das barreiras acústicas, (Adaptado de (IBGE, 2003)). 

Tipo de Barreira 

Critério 

Metal 
Betão 

Madeira 

tratada 
Transparente Materiais 

Compósitos 
Aço Alumínio 

A NA A NA A NA A NA PC AC 

Proteção 

acústica 
+ + + + + + + + + + + 

Absorção sonora + - + - + - + - - - + 

Espaço 

disponível 
+ + + + + + + + + + + 

Integração 

paisagística 
- - - - - - + + 0 0 - 

Obstrução do 

campo de visão 
- - - - - - - - + + - 

Durabilidade + + + + + + - - - + + 

Resistência às 

condições 

climatéricas 

+ + + + + + - - - + + 

Custo de 

Construção 
- 0 - 0 0 - 0 0 + + + 

Custo de 

manutenção 
- - - - 0 + 0 0 0 0 - 

LEGENDA:            

A – barreira com propriedade de absorção sonora 

NA – barreira sem propriedade de absorção sonora 

PC – barreira em policarbonato 

AC – barreira acrílica 

+  O tipo de barreira tem comportamento favorável em 

relação ao critério 

0 O tipo de barreira não é sensível a este critério 

- O tipo de barreira tem um comportamento desfavorável 

em relação ao critério 

 

 

2.9.3. Redução do ruído no recetor 

Relativamente às reduções no recetor, as medidas de minimização do ruído são aplicadas 

quando as medidas na fonte e no meio de propagação se apresentam esgotadas. Assim, a 

redução passa essencialmente pela implementação de reforços acústicos, isolando as fachadas 

dos edifícios e reforçando os vãos envidraçados. O problema associado a estas medidas reside 

no facto de serem economicamente dispendiosas. 
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2.10. Previsão do ruído ambiental 

A avaliação e gestão do ruído ambiente, de acordo com a Diretiva 2002/49/CE do Parlamento 

Europeu e do Conselho de 25 de Junho de 2002, indicada no ponto 2.2 do anexo II, 

recomendam métodos provisórios para o cálculo do Lden e Lnoite. Para o ruído do tráfego 

rodoviário utiliza-se o designado Novo Método de Previsão do Ruído do Tráfego, um método 

de cálculo francês NMBP-Routes-96, desenvolvido a 5 de Maio de 1996 pelas entidades 

SETRA-CERTU-LCPC-CSTB, significando respetivamente, Service d’Etudes Techniques 

des Routes et Autoroutes, Centre d’Études sur les Réseaux, les Transports, l’Urbanisme et les 

Constuctions Publiques, Laboratoire Central des Ponts et Chaussées e Centre Scientifique et 

Technique du Bâtiment.  

 

Relativamente à modelação do tráfego rodoviário, desde 1950 e 1960 que este assunto é 

debatido, embora os seus modelos iniciais fossem ainda muito básicos. Com o passar dos 

anos, foram-se desenvolvendo cada vez mais estudos acerca desta temática, que permitiram 

que os modelos de valores de nível sonoro (Leq) sejam cada vez mais precisos. Campbell 

Steele em 2001 analisou uma gama de modelos matemáticos (FHWA STAMINA, FHWA 

TNM, 0.1dB MITHRA, CoRTN, RLS 90, STL-86, ASJ-1993, Ideal model), onde explicou e 

apresentou as características de cada um. Neste estudo, todos os modelos foram comparados 

entre si e por fim, conclui-se que estes reuniam os requisitos recomendados pelos 

regulamentos governamentais. 

 

Atualmente, os métodos de previsão do ruído ambiental em espaços urbanos exigem a 

resolução de problemas complexos não-lineares, tal como se verificou num estudo realizado 

por Torija, et al., (2015). Este facto deve-se à complexidade das relações entre as múltiplas 

variáveis de entrada. Estes autores estudaram métodos de regressão de modo a aproximar os 

valores do descritor LAeq. Os mesmos chegaram à conclusão que WFS (wrapper for feature-

subset selection) constitui um método que avalia conjuntos de atributos usando esquemas de 

aprendizagem. Nesse estudo foram implementados alguns métodos de regressão e usando essa 

técnica concluíram que o método SMO (sequential minimal optimisation) e o GPR (Gaussian 

processes for regression) permitem obter melhores resultados de LAeq. 

 

O método utilizado para a previsão do ruído do tráfego deve fornecer resultados seguros que 

representem a situação real existente dos níveis de ruído sob quaisquer condições de emissão 
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e propagação. A concretização deste objetivo depende da avaliação das emissões de ruído 

devido ao fluxo de tráfego e da avaliação do ruído entre a fonte e o ponto de receção, (Silva, 

2012). 

 

 A vantagem da sua utilização é que em fase de planeamento, permite determinar de forma 

contínua no espaço os níveis sonoros devidos do tráfego rodoviário, (OECD, 1995). 

 

Um mapa de ruído pode ser realizado recorrendo a modelos de cálculo ou recorrendo a 

medições acústicas. Este trata-se de um instrumento de auxílio a decisões sobre o 

planeamento e ordenamento do território, que permite a visualização de espaços críticos e 

requisitos de qualidade do ambiente acústico. Intimamente associados aos mapas estão os 

modelos de previsão de ruído, existindo no mercado inúmeros exemplares bem como diversos 

estudos sobre esta temática. 

 

Judite Ventura (2012) realizou um estudo onde comparou o mapa de ruído obtido através de 

duas ferramentas: o software de previsão acústica CadnaA (método de cálculo) e o ArcGIS 

9.3 (método de observação). Os valores obtidos através das medições foram utilizados no 

software ArcGIS usando a técnica kriging, resultando valores mais rigorosos. Como principal 

conclusão verificou-se maior rigor para a simulação no software CadnaA, pois este permite a 

modelação da propagação a partir das fontes e tem em conta o efeito barreira dos edifícios, 

veículos e curvas de nível. 

 

Garavelli (2010), realizou um estudo onde foram elaborados mapas através do software 

SoundPLAN. Nestes, foi possível observar as variações acústicas provocadas pelo aumento do 

tráfego. No primeiro caso comparam-se dois mapas, um atual e outro em que se previu 

aumento do nível de pressão sonora, quando o local fosse ocupado por mais habitantes e 

consequentemente pela existência de um maior úmero de veículos. No segundo caso, 

simulou-se num local crítico a instalação de barreiras acústicas onde, através do mapa, foi 

possível observar uma redução de ruído de 10 a 15dB (A), (Garavelli, et al., 2010). 

 

Neste contexto, com base em dados de tráfego e nas caraterísticas espaciais de determinadas 

áreas urbanas, podem ser desenvolvidos mapas de ruído. De modo a realizar esse género de 

estudo pode-se recorrer à plataforma de Sistema de Informação Geográfica (SIG), (Silva, et 

al., 2004). 
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2.10.1. Sistemas de Informação Geográfica (SIG) 

A modelação do ruído do tráfego em áreas urbanas com condições complexas de tráfego e 

geometria urbana requer um processamento de uma grande quantidade de dados 

geograficamente referenciados como a configuração da rua, o gradiente da estrada, a natureza 

da superfície da estrada e emissão das fontes. Possui portanto uma forte componente de 

integração dos modelos de ruído de tráfego, utilizando SIG. Este sistema permite a captura, 

modelação, manipulação, recuperação, análise e apresentação dos dados geograficamente 

referenciados.  

 

Os SIG constituem uma ferramenta importante na análise espacial e na modelação. Os 

utilizadores que recorrem a modelos integrados de previsão de ruído de tráfego utilizam SIG 

para estimar o nível de ruído em áreas urbanas, (Sheng, et al., 2011). 

 

O desenvolvimento dos sistemas de informação geográficas e a divulgação do seu uso 

possibilitou o surgimento de novas extensões que permitem a evolução de novas técnicas 

como é o caso da extensão 3DSkyView. Esta avalia a geometria urbana e tem como principio 

básico delinear e determinar o fator visão do céu a partir de dados geográficos, (Silva, et al., 

2013). 

 

2.10.1.1. Fator Visão do Céu (FVC) 

T. R. Oke (1981) observou que as causas da ilha de calor se devem ao calor antropogénico, 

isto é, ao calor originado pelas atividades relacionadas com a queima de combustíveis dos 

tráfego e à indústria, contribuindo para a poluição do ar e alterando as propriedades térmicas 

do ar (Figura 20). Estabeleceu então uma correlação entre a geometria urbana e a máxima 

intensidade da ilha de calor e verificou que a geometria urbana e o controlo físico básico são 

um bom indicador para a ilha de calor noturna, em dias calmos e sem nuvens. A geometria 

urbana pode ser determinada tanto pela relação entre a altura e a largura da via (a relação 

H/L), como pelo Fator de Visão do Céu (FVC). Para Oke, o FVC é uma medida mais 

apropriada para a geometria de radiação de determinado local, pois representa a fração de céu 

disponível para a troca de calor. Este índice estima a área visível do céu, a partir de um ponto 

de observação na malha urbana, e está relacionado com diversos processos ambientais 

urbanos. 
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Figura 20 - Perfil típico de uma "ilha de calor", (Niemeyer, 2007) 

 
O Fator de Visão do Céu (FVC ou ψs ) é então um parâmetro adimensional que controla a 

quantidade de radiação de onda libertada da superfície terrestre para o hemisfério do céu 

(Figura 21). O seu intervalo de valores pode variar entre zero e um, onde a unidade representa 

a máxima visibilidade de céu visível,  (Chapman, et al., 2001). 

 

 

Figura 21 - Papel da geometria da superfície na troca de calor; (L é a onda de radiação),  

(Oke, 1987). 

 

A atmosfera, por apresentar normalmente temperatura inferior à da superfície terrestre, é 

elemento essencial no balanço de energia. Assim, a área total da malha estereográfica pode 

ser comparada à área obstruída pelos elementos urbanos, como se pode verificar na Figura 22, 

(Silva, et al., 2013). 
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Figura 22 - Projeção estereográfica da área De Céu Visível e Obstruída, (Adaptado de 

Souza, et al., 2003). 

 

Por outras palavras, o FVC representa uma estimativa da área de céu visível sob o ponto de 

vista da terra, sendo definida com o rácio entre a quantidade de radiação recebida a partir da 

superfície plana e a recebida a partir de toda a radiação ambiente,  (Souza, et al., 2003). 

 

Com o recurso ao software ArcView SIG podem explorar-se formas urbanas, parâmetros 

térmicos (entre outros, dependendo do estudo que se pretende), pois os SIG armazenam e 

manipulam esses índices de modo a gerar mapas, possibilitando a visualização e análise das 

distribuições espaciais estudadas. O estudo do parâmetro FVC é determinado pela extensão 

3DSkyView,  (Souza, et al., 2003). 

 

A ligação do FVC com os SIG deve-se à capacidade geo-referencial de SIG, permitindo que 

as suas aplicações, como o exemplo do sistema de processamento de dados para a 

visualização de mapas, sejam exploradas e modeladas. No tratamento de dados, ou seja para o 

cálculo do FVC, é necessário identificar as dimensões angulares entre o observador e as 

obstruções dos elementos urbanos causados pela abóbada celeste (Figura 23). Esses ângulos 

permitem que a área urbana seja projetada num plano bidimensional, num processo em que a 

projeção estereográfica é muito útil. Esta projeção (Figura 23) é uma projeção azimutal, onde 

os pontos de elementos urbanos são projetados para a superfície da abóbada celeste e 

posteriormente transferidas para o plano equatorial dessa mesma esfera. Por fim, depois de 
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definido o ponto de observador e sobrepondo a projeção do plano equatorial das obstruções, é 

possível verificar-se a área correspondente à área de céu visível e a área correspondente à área 

obstruída.  Seguidamente é estimada a proporção entre essas duas áreas,  (Souza, et al., 2003). 

 

 

Figura 23 - Obstrução causada pela edificação, (Souza, et al., 2003) 

 

Monteiro, J. (2012) analisou os fatores que influenciavam a variação de poluentes 

atmosféricos, entre eles o PM10, gerados pela circulação de veículos, relacionando-os com o 

índice FVC. Nesse estudo foi concluído que nos locais onde o FVC correspondia a valores 

mais baixos, ou seja, onde existia maior obstrução, os valores medidos referentes a esse 

poluente apresentavam-se mais elevados. 

 

Vários autores desenvolveram um estudo onde se explicou de forma geral o sistema de 

modelação WRF (weather research and forecasting) como ferramenta para resolver as 

questões urbanas identificando as ilhas de calor nas cidades. Concluíram que esta ferramenta 

pode ser útil na modelação climatérica regional e poderá ainda prever impactos relacionados 

com as mudanças climatéricas no futuro da urbanização, (Chen, et al., 2011). 

 

O Fator Visão do Céu é um índice amplamente utilizado em vários campos de pesquisa, 

investigação aplicada e planeamento urbano. Para o seu cálculo existem em desenvolvimento 

vários métodos e modelos, encontrando-se em constante evolução,  (Hammerlie, et al., 2011). 
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3. CASO DE ESTUDO 

A cidade de Braga localiza-se a norte de Portugal. É considerada a terceira maior cidade do 

país, apresentando altos padrões de qualidade de vida e de infraestruturas existentes. De 

acordo com a classificação territorial utilizada, correspondente à geografia dos Censos 2011, 

as Estimativas Anuais da População Residente, segundo o INE, para o período de referência 

dos dados de 2013, estimou-se que o número de população residente em Braga seria de 

181847 pessoas. 

 

Bandeira (1993) estudou o espaço urbano da cidade de Braga e afirmou que era um espaço de 

rápidas transformações urbanas, sendo consequentemente uma região densamente povoada. 

Para o desenvolvimento da presente dissertação, esta foi também a cidade escolhida, 

selecionando-se vários pontos de estudo, a fim de posteriormente serem analisados. 

 

Relativamente aos pontos de estudo, foram adotados diferentes cenários que apresentavam 

necessariamente formas urbanas distintas, bem como fluxos de tráfego variados, a fim de se 

verificar a relação/proporcionalidade entre esses fatores. Adicionalmente, efetuou-se a 

verificação dos valores limite recomendados pelo Regulamento Geral do Ruído. 

 

Uma vez que a disposição de uma cidade pode influenciar positiva ou negativamente os níveis 

do ruído registados, torna-se essencial na fase inicial do planeamento do projeto tomar o 

devido conhecimento dos impactos que algumas edificações podem causar.  

 

Conhecendo os locais críticos é possível aplicar medidas para a sua redução, de modo a 

melhorar a envolvente e a reduzir impactos negativos. Assim, deve analisar-se 

cuidadosamente a geometria a adotar 

 

3.1. Metodologia utilizada 

O presente trabalho pretende estudar a influência da forma urbana na variação do ruído, a uma 

escala urbana. Deste modo, a forma urbana foi monitorizada por meio de um indicador de 

forma, o Fator Visão de Céu (FVC). Relativamente ao ruído, este foi medido através de um 

sonómetro, que registou a pressão sonora equivalente durante o tempo de medição. Para tal, 
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foram selecionadas 7 zonas distintas da cidade de Braga. Na seleção destes locais deu-se 

preferência a zonas cuja disposição do edificado fosse determinante no que respeita aos níveis 

de ruído e que possuíssem simultaneamente um número considerável de veículos, de modo a 

que o ruído variasse significativamente. Desta forma, tornou-se então possível estabelecer 

relações entre a forma urbana e o ruído, mantendo o Fator Visão do Céu constante, bem como 

estabelecer relações entre o ruído e o Fator Visão do Céu, mantendo constante o tráfego. 

 

Assim, a metodologia utilizada no desenvolvimento deste trabalho pode resumir-se nos 

seguintes passos: 

 Seleção criteriosa dos pontos de análise com formas urbanas diferentes expostas ao 

ruído predominantemente produzido pelo tráfego automóvel; 

 Contagem do tráfego automóvel, avaliação do Fator Visão de Céu e medição do ruído 

existente em cada um dos pontos selecionados; 

 Criação de grupos de classes de tráfego dependentes do fluxo de veículos que 

circulavam nos locais de medição; 

 Estabelecimento de relações entre ruído e classes de tráfego, mantendo constante o 

Fator Visão de Céu; 

 Estabelecimento de relações entre ruído e o Fator Visão de Céu, mantendo constante 

as classes de tráfego; 

 Análise dos resultados obtidos e respetivas conclusões. 

 

3.2. Seleção e descrição dos equipamentos utilizados 

O Regulamento Geral do Ruído prevê que para a medição do nível sonoro é necessária a 

utilização de um sonómetro, classe 1 ou 2, homologado pelo Instituto Português da 

Qualidade, a fim de se verificar a conformidade de situações específicas de ruído, 

comparando com os valores limite estabelecidos. Dependendo do tipo de medição e análise, o 

sonómetro tem de atender às necessidades específicas. 

 

3.2.1. Sonómetro 

Para o caso de estudo foi necessário o uso de um sonómetro modelo CS 310 (Figura 24), de 

modo a medir o ruído ambiental no contexto do Regulamento Geral do Ruído e tendo em 

conta a NP ISO 1996-1 e NP ISO 1996-2. As Normas Portuguesas especificam os métodos de 
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avaliação do ruído ambiente e descrevem como se podem obter os níveis de pressão sonora 

como base para a avaliação do mesmo. Todas as medições seguiram os procedimentos de 

medição segundo as Normas. 

 

 

Figura 24 - Sonómetro CS 310. 

 

O sonómetro utilizado é um instrumento de grande precisão e de fácil manuseamento, 

integrando a classe 1. O modo de funcionamento como analisador espectral em tempo real é 

por bandas de 1/1 e 1/3 de oitava.  

 

O ecrã gráfico permite a representação gráfica e numérica das funções medidas ideais para 

avaliar a sua evolução temporal ou analisar o conteúdo espetral. O sonómetro dispõe de 

memória interna para guardar os dados medidos, contudo os valores necessários para o estudo 

foram: LAeqT, L5 e L95, correspondendo respetivamente ao nível sonoro contínuo equivalente 

durante o período diurno, em dB(A), nível de pressão sonora que foi excedida durante 5% do 

tempo de medição (bom indicador da ocorrência de pressão sonora mais elevada) e nível de 

pressão sonora que foi excedida durante 95% do tempo de medição (bom indicador do “ruído 

de fundo”). 

 

Antes de começar e depois de terminar cada medição usou-se um calibrador portátil para 

aferir a sensibilidade do equipamento. Assim foram calculados os desvios, e caso este valor 

seja superior a 0,5 dB os dados da medição são rejeitados.  

 

Em todas as medições, o sonómetro foi colocado sobre um tripé, perpendicularmente à via e a 

uma altura de 1,5m do pavimento, medida com o auxílio de uma fita métrica. O uso do 

protetor de vento no microfone dependia da presença de vento. 
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A Figura 25 ilustra os equipamentos descritos anteriormente. 

 

 

 

 

Figura 25 - Posição do sonómetro (fonte: foto do trabalho de campo). 

 

3.2.1 Distanciómetro 

Adicionalmente aos objetos mencionados anteriormente foi ainda utilizado um 

distanciómetro. 

De forma a medir corretamente a altura dos edifícios foi utilizado o distanciómetro Leica 

DISTO
TM

 D8, como se apresenta na Figura 26. 

 

 

Figura 26 – Distanciómetro. 

 

Este aparelho produz um raio de luz laser variável, visível, que sai do aparelho pela sua parte 

frontal. No seu visor é apresentado um menu contendo os diversos parâmetros de 

funcionamento do instrumento. Através do Manual de Operação foi possível seguir 

corretamente as instruções e perceber o seu funcionamento. Desta forma, para o estudo foram 

utilizadas as seguintes funções de medição: 
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 Medição direta de uma só distância ( ); 

 Medição indireta: Cálculo de triângulos retângulos: 1( ); 

 Medição indireta: Cálculo de triângulos retângulos: 2( ). 

 

De seguida, a altura do edifício em questão era apresentada no visor.  

O armazenamento dos valores foi realizado registando os valores em papel, embora se 

pudesse armazenar num computador, através do Bluetooth. 

 

3.3. Cartografia  

 

A cartografia da cidade de Braga, apresentada na Figura 27 refere-se à cartografia que serviu 

de base ao 1º Plano Diretor Municipal. 

 

 

Figura 27 - Cartografia da cidade de Braga. 
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A cartografia digital revelou-se um instrumento bastante útil, pois nela encontram-se 

representadas todas as vias e edificados existentes na cidade. Dessa forma, aquando da 

escolha dos locais a estudar, foi possível observa-los geograficamente. De referir também que 

esta cartografia serviu base de apoio para o cálculo do FVC. 

 

3.4. Localização geográfica dos pontos de medição 

Os locais de medição selecionados para este estudo foram determinados através de uma 

escolha criteriosa. Assim, a seleção de pontos foi condicionada por alguns fatores relevantes, 

tais como o afastamento de passadeiras, de rotundas, de cruzamentos e de túneis. Teve-se 

também o cuidado de verificar se a envolvente estaria de acordo com o ficheiro disponível em 

AutoCAD da cartografia da cidade de Braga. 

 

Um outro fator indispensável a ter em consideração na escolha dos pontos de medição foi 

também a verificação da proximidade com outras estradas muito movimentadas, pois nesse 

caso o ruído dessas estradas iria perturbar a medição do ruído no ponto em análise, 

influenciando os resultados obtidos. Sempre que possível as ruas escolhidas possuíam apenas 

uma faixa de rodagem, constituída por uma ou duas vias de trânsito, no máximo. A circulação 

de veículos seria de preferência pouco abundante, para que a contagem do tráfego fosse a 

mais exata possível. Salienta-se ainda que o limite de velocidade de circulação permitida nos 

locais escolhidos era de 50km/h. 

 

Em relação ao estado do pavimento, teve-se o cuidado de escolher estradas que não 

apresentassem cavidades. No que diz respeito à escolha do material do pavimento optou-se 

pela escolha de pavimento betuminoso em boas condições para todos os locais e que não 

apresentasse pavimentação em paralelepípedo granítico, pois iriam afetar os resultados 

relativos ao ruído.  

 

Outro fator bastante preponderante e constantemente verificado foram as condições 

atmosféricas para o dia de medição. O tempo deveria apresentar-se sem presença de chuva e 

sem ocorrência de ventos com velocidades superiores a 5m/s. Esta condição deve-se ao facto 

da propagação de ruído ser sensível a estes fatores.  
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Os aspetos referidos anteriormente foram considerados para todos os locais em estudo, para 

que posteriormente os dados obtidos fossem mais coerentes e se pudessem comparar. 

 

3.5. Caraterização dos pontos de medição 

Todos os locais de medição escolhidos irão ser caraterizados na presente secção. Para facilitar 

a sua caracterização, optou-se por retirar um fragmento da cartografia referente a cada local, 

apresentando uma extração centrada a partir do ponto de medição, delimitando uma área de 

referência de 200m x 200m. A fim de se poder visualizar melhor a envolvente, adicionou-se 

uma figura retirada do Google Earth. 

 

 Ponto nº 1, Rua Egídio Guimarães (ver Figura 28): 

 

O ponto de medição situa-se junto da avenida Robert Smith. Trata-se de uma rua onde a 

implantação dos edifícios é alinhada relativamente à estrada. Predominam edifícios 

multifamiliares de altura média, correspondendo a cércea máxima a 7 pisos. Existe 

estacionamento tanto paralelo ao sentido de marcha como perpendicular. A faixa de rodagem 

apresenta duas vias com dois sentidos, apresentando uma largura de 14 metros entre os 

edifícios, que promove a dissipação do ruído. A obstrução relativamente ao ponto de medição 

de um lado da rua é equiparável ao outro e o ruído predominante nesta zona deve-se 

sobretudo aos veículos que aí circulam. 
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a) Área de referência AutoCAD 

 

 
b) Área de referência Google Earth 

 

Figura 28 - Área de referência da Rua Egídio Guimarães. 

 

 Rua do Taxa 

 

A Rua do Taxa é uma rua reta, cujo comprimento é de aproximadamente 545 metros, 

apresentando um pequeno declive em toda a sua extensão. Embora existam 4 interseções, 

estas não são excessivamente utilizadas pelos condutores, pois funcionam maioritariamente 

como caminhos alternativos. Ao longo do seu comprimento está inserida uma faixa de 

rodagem que apresenta duas vias com dois sentidos. Além disso, há estacionamento de um 

lado da via paralelamente ao sentido de marcha, sendo que apenas no final da rua é possível 

estacionar dos dois lados. 

 

Ao longo do seu desenvolvimento observa-se a existência de formas urbanas distintas, o que 

incentivou a seleção de três pontos de medição na mesma rua. Desta forma seria de esperar 

que, provavelmente para o mesmo número de veículos que circulassem desde o início da rua 

até ao final, devido às diferentes formas urbanas ao longo desta via, resultasse diferentes 

níveis de ruído. 
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 Ponto nº 2, Rua do Taxa – Ponto 1 (Figura 29): 

 

O primeiro ponto da Rua do Taxa localiza-se na vizinhança da Rua do Areal de Baixo. O 

ponto definido foi colocado ao lado de uma fábrica de acessórios elétricos de média e baixa 

tensão e acessórios de gás, cujo nome é AUCO - Indústria de Material Elétrico, Limitada. 

Após um teste com o sonómetro foi verificado que a fábrica não produzia ruído que pudesse 

interferir com os resultados medidos.  

 

No que diz respeito à morfologia urbana, na área correspondente ao ponto de medição 

verifica-se a predominância de habitações multifamiliares de baixa altura, cuja cércea 

verificada correspondia a 3 pisos. Atrás do ponto de medição além da fábrica, verifica-se 

também a existência de edifícios multifamiliares de média altura. Daqui se depreende que a 

obstrução devida aos edifícios será maioritariamente causada pelos edifícios que se situam 

atrás do sonómetro. Relativamente à distância entre os edifícios de cada um dos lados, esta é 

de cerca 14 metros. 

 

O ruído dominante deve-se inteiramente aos veículos que aí circulam. 

 

  

a) Área de referência AutoCAD b) Área de referência Google Earth 

Figura 29 - Área de referência para a Rua do Taxa - Ponto 1. 
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 Ponto nº 3, Rua do Taxa – Ponto 2 (ver Figura 30): 

 

O segundo ponto da Rua do Taxa situa-se a meio da rua. O interior da área, que foi delimitada 

pelo ponto de medição, encontra-se ocupado por duas escolas: a Escola Teresiano à frente do 

ponto de medição, e atrás, a escola Doutor Francisco Sanches e ainda alguns edifícios de 

cércea baixa, contudo já afastadas do ponto de medição. Além destas construções, atrás do 

ponto de medição apresenta-se ainda um terreno sem construção. 

 

Em relação à forma urbana, no seu todo, pode considerar-se que no local de medição há pouca 

obstrução causada pelo edificado. 

 

O ruído de fundo poderá ter origem da interação entre crianças, porém o ruído predominante 

deve-se aos veículos. 

 

 
 

 

 

 

a) Área de referência AutoCAD b) Área de referência Google Earth 

Figura 30 - Área de referência para a Rua do Taxa - Ponto 2. 
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 Ponto nº 4, Rua do Taxa – Ponto 3 (ver Figura 31): 

 

O último ponto da Rua do Taxa localiza-se junto ao final da rua, próximo da rua D. Pedro V. 

 

Nesta zona predomina a implantação alinhada, contendo edifícios multifamiliares de média 

altura cuja cércea ronda os 4 e 5 pisos, tanto de um lado da via como do outro. O ponto de 

medição localiza-se no passeio onde existem esses edifícios. Estes encontram-se separados 

cerca de 9 metros e como são relativamente altos a obstrução é visível. 

 

No final da rua há o cruzamento com a rua D. Pedro V, onde existem edifícios térreos e de 

baixa altura. 

 

O ruído predominante deve-se apenas e somente aos veículos que aí transitam e ainda será 

mais notável devido às reflexões das ondas sonoras entre os apartamentos. Através do 

trabalho de campo foi possível constatar que nesta zona há condutores que esporadicamente 

estacionam os veículos fora das zonas reservadas para esse efeito, originando a obstrução da 

via e impedindo a circulação normal dos outros veículos. 

 

 

 
 

a) Área de referência AutoCAD b) Área de referência Google Earth 

Figura 31 - Área de referência para a Rua do Taxa - Ponto 3. 
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 Ponto nº5, Rua António de Mariz (ver Figura 32): 

 

A Rua António de Mariz situa-se na freguesia de Nogueiró. 

 

O motivo pelo qual este ponto foi escolhido deve-se à condição de forma urbana da área 

envolvente, que neste caso, se encontra num ponto onde o edificado não provoca obstrução. 

Os edifícios são essencialmente de baixa altura cuja cércea corresponde a 2 pisos. Um pouco 

afastado do ponto existem edifícios multifamiliares de elevada altura, com cerca de 6 e 7 

pisos, adicionando ao rés-do-chão uma parte comercial. O facto de em frente ao ponto de 

medição existir um grande espaço para estacionamento, deve-se à existência de um 

hipermercado nas imediações. A circulação de veículos pesados pode estar aliada à presença 

deste espaço comercial. 

 

Possuindo a estrada uma largura de 10 metros e apresentando uma faixa de rodagem com duas 

vias composta por dois sentidos. 

 

 

  

 

 

a) Área de referência AutoCAD b) Área de referência Google Earth 

Figura 32 - Área de referência para a Rua António de Mariz. 
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 Ponto nº 6, Rua Doutor Francisco Duarte (ver Figura 33): 

 

A Rua Doutor Francisco Duarte localiza-se perto da Rua Bernardo Sequeira e junto do 

Tribunal da Justiça, edifício destinado a serviços. 

 

Quanto ao tipo de edificado na envolvente do ponto, caracteriza-se por edifícios 

multifamiliares de altura média com uma cércea variável entre 4 a 8 pisos. 

 

A circulação dos veículos é efetuada segundo duas vias de trânsito, com um único sentido. 

Relativamente ao ruído, este é causado pelos veículos que aí circulam. Importa salientar que 

na zona circulam alguns veículos pesados com alguma frequência que descarregam 

mercadorias num estabelecimento comercial aí situado, pelo que poderão contribuir para 

aumentar o ruído aí presente. 

 
 

 

 

 

a) Área de referência AutoCAD b) Área de referência Google Earth 

Figura 33 - Área de referência para a Rua Doutor Francisco Duarte. 
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 Ponto nº 7, Rua do Fujacal (ver Figura 34): 

 
O ponto de medição localiza-se perto da Avenida da Liberdade, paralelo à estrada N103 e 

perpendicular à N101. Estas duas estradas são bastante movimentadas, contudo desde o ponto 

de medição até à N103 existe um afastamento cerca de 70 metros e da N101 ultrapassa os 100 

metros. 

 

A envolvente do ponto carateriza-se por dois tipos de edificado, os multifamiliares, cuja 

cércea corresponde a 4 pisos e os unifamiliares de 2 pisos, atrás dos primeiros. 

 

A faixa de rodagem é composta por duas vias de sentido único, existindo estacionamento 

perpendicular às vias nos dois lados. 

 

A rua é bastante movimentada, pelo que o ruído aí predominante é originado essencialmente 

pelo tráfego automóvel. 

 

 
 

 

 

a) Área de referência AutoCAD b) Área de referência Google Earth  

Figura 34 - Área de referência para a Rua do Fujacal. 
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Classificação acústica dos pontos de medição de acordo com a Carta de Zonamento 

Acústico 

 

Segundo o Regulamento Geral de Ruído é exigido que todos os municípios desenvolvam 

Cartas de Zonamento Acústico, onde se classifica o território, de acordo com o seu uso, em 

zonas mistas e sensíveis. A estas estão associados limites máximos de exposição ao ruído. De 

acordo com a Carta de Zonamento Acústico do município de Braga, todos os locais 

escolhidos estão classificados como Zonas Mistas. Assim, para estes pontos os limites 

máximos admissíveis são para Lden 65 dB(A) e para Ln 55 dB(A). 

 

3.6. DADOS OBTIDOS 

Seguidamente à escolha dos pontos de medição e com o auxílio dos equipamentos e software, 

nomeadamente o AutoCAD e ArcGIS, foi possível obter os dados referentes aos parâmetros 

pretendidos.  

 

3.6.1.  Dados relativos ao tráfego rodoviário 

Aquando da escolha dos locais de medição, um dos fatores a ter em consideração para a 

escolha de pontos foi a semelhança no intervalo de número de veículos que circulavam nas 

vias, de modo a permitir uma melhor análise.  

O objetivo inicial seria escolher locais onde circulassem cerca de 200 a 400 veículos por hora, 

de modo a que a variável tráfego pudesse ser considerada aproximadamente constante. 

Contudo, em três das ruas escolhidas os valores superaram esse intervalo inicialmente 

estabelecido. Este fator que à partida seria condicionante posteriormente revelou-se positivo, 

uma vez que os intervalos foram organizados por classes de tráfego, facilitando a visão final 

dos resultados. As classes de tráfego criadas corresponderam à formação de intervalos, 

utilizando o número de veículos que circulavam, de 50 em 50 veículos por hora. Importa 

referir que apenas foram contabilizados veículos ligeiros e veículos pesados. 

 

De modo a resumir os dados obtidos a informação foi organizada em tabelas, que serão 

exibidas no tópico seguinte, juntamente aos dados relativos ao ruído. Optou-se por agrupar os 

dados desta forma devido ao facto de estes dados terem sido recolhidos no mesmo período de 
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tempo, tornando a sua dependência mais visível, tal como se pode observar da Tabela 3 à 

Tabela 9. 

 

3.6.2.  Dados relativos ao ruído 

As medições tiveram em linha de conta os vários requisitos necessários à colocação do 

sonómetro por forma a evitar os efeitos de reflexões, nomeadamente a sua instalação em 

passeios, afastados do edificado, com o microfone no sentido perpendicular à estrada, a uma 

altura de 1,5 metros do pavimento. A calibração foi efetuada no início e no fim de cada 

medição. A medição efetuou-se essencialmente no período compreendido entre as 9h e as 

16:30h, sendo realizada de meia em meia hora. Os casos em que o horário sofreu alterações, 

encontram-se convenientemente justificados na secção reservada às observações. 

 

O ruído, conforme já referido, foi medido simultaneamente com a contagem de tráfego. 

Durante a medição foi indispensável prestar atenção ao meio envolvente, pois no caso de 

algum ruído ser proveniente de outra fonte, além da rodoviária, teria de ser devidamente 

registado. Mediante a ocorrência de ruído particular proveniente eventualmente de uma fonte 

pontual, teria de ser verificado o valor do nível resultante para posteriormente avaliar se o 

nível de ruido obtido seria representativo no ambiente caraterizado. Para o caso de ruído 

particular atuando de forma continuada, este teria de ser examinado não só através do nível 

sonoro equivalente obtido, como também pelo indicador L95, que se traduz pelo “ruído de 

fundo”. Caso esse valor sofresse algum acréscimo prejudicial à representação do período de 

medição, esse dado teria de ser eliminado.        

 

A medição realizada pelo sonómetro era interrompida alguns segundos após cada período de 

medição e de seguida retiravam-se os valores de LAeq, L5 e L95.  

 

As tabelas apresentadas de seguida representam o nível sonoro medido nos 7 locais, bem 

como o número de veículos associados aos mesmos. 
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Tabela 3 - Dados relativos ao e nível sonoro e tráfego associado para a Rua Egídio 

Guimarães. 

Rua Egídio Guimarães 
Horário de 

medição 
Veículos 

Leq dB(A) L5 L95 Obs. 
Ligeiros Pesados 

9:00 às 9:30 158 3 65,4 72 49  
10:00 às 10:30 132 2 63,8 69,9 47,8  
11:00 às 11:30 169 3 66 71,9 49,6  
12:00 as 12:30 165 2 64,8 71,3 48,1  
13:00 às 13:30 239 3 66 71,9 50,6  
14:00 às 14:30 194 4 64,8 70,9 50,7  
15:00 às 15:30 211 2 67,3 72,1 49,7  
16:00 às 16:30 156 2 64,8 70,5 50  

 

Tabela 4 - Dados relativos ao nível sonoro e tráfego associado para a Rua do Taxa - Ponto 1. 

Rua do Taxa – Ponto 1 
Horário de 

medição 
Veículos 

Leq dB(A) L5 L95 Obs. 
Ligeiros Pesados 

9:00 às 9:30 223 1 63,2 69,6 47,2  
10:00 às 10:30 106 2 61,8 68,9 45,9  
11:00 às 11:30 - - - - - Chuviscos 
11:30 às 12:00 92 2 62,1 69 43,9  
12:00 às 12:30 127 3 63 70,4 45,7  
13:00 às 13:30 161 2 63,6 70,3 48,9  
14:00 às 14:30 180 0 62,7 70,1 46,5  
15:00 às 15:30 115 1 61,8 69,5 45,4  
16:00 às 16:30 120 0 61,2 68,2 44,7  

 

Tabela 5 - Dados relativos ao nível sonoro e tráfego associado para a Rua do Taxa - Ponto 2. 

Rua do Taxa – Ponto 2 
Horário de 

medição 
Veículos 

Leq dB(A) L5 L95 Obs. 
Ligeiros Pesados 

9:00 às 9:30 150 0 63,3 69,2 45,7  
10:00 às 10:30 100 0 61,9 69,1 47,5  
11:00 às 11:30 133 1 61,4 67,5 43,8  
12:00 as 12:30 128 0 60,4 66,9 48,8  
13:00 às 13:30 166 2 62,9 68,7 49,6  
14:00 às 14:30 154 1 62,1 67,8 45,9  
15:00 às 15:30 127 0 59,4 66,2 45,5  
16:00 às 16:30 197 1 61,5 67,9 50  
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Tabela 6 - Dados relativos ao nível sonoro e tráfego associado para a Rua do Taxa - Ponto 3. 

Rua do Taxa – Ponto 3 
Horário de 

medição 
Veículos 

Leq dB(A) L5 L95 Obs. 
Ligeiros Pesados 

9:00 às 9:30 185 0 66,2 71,2 51  
10:00 às 10:30 108 1 63,3 68,7 46,8  
11:00 às 11:30 117 0 64,7 70,2 49  
12:00 as 12:30 124 3 67,2 71,8 51,8 Buzina 
13:00 às 13:30 153 0 65,2 71 51,1  
14:00 às 14:30 161 0 64,8 70,4 49,5  
15:00 às 15:30 166 0 66,3 71,5 50,7  
16:00 às 16:30 140 0 65 70,5 50,3  

 
 

Tabela 7 - Dados relativos ao nível sonoro e tráfego associado para a Rua Doutor Francisco 

Duarte. 

Rua Doutor Francisco Duarte 
Horário de 

medição 
Veículos 

Leq dB(A) L5 L95 Obs. 
Ligeiros Pesados 

9:00 às 9:30 301 4 64 68 54,2  

10:00 às 10:30 239 3 63,9 67,5 58,7 
Máquina a 
trabalhar 

11:00 às 11:30 247 3 59,6 64,2 52,5  
12:00 as 12:30 196 4 60,4 65,4 53  
13:00 às 13:30 230 3 59,6 64,1 52,6  
14:00 às 14:30 330 6 62,7 66,8 54,5  
15:00 às 15:30 245 4 60,2 63,9 53,2  
16:00 às 16:30 209 6 62 66,6 54,3  

 

Tabela 8 - Dados relativos ao nível sonoro e tráfego associado para a Rua António de Mariz. 

Rua António da Mariz 
Horário de 

medição 
Veículos 

Leq dB(A) L5 L95 Obs. 
Ligeiros Pesados 

9:00 às 9:30 282 3 70 76,2 53,7  
10:00 às 10:30 221 10 68,9 75,2 50,9  
11:00 às 11:30 225 19 68,5 74,7 59,2  
12:00 as 12:30 253 20 69 75,4 50  
13:00 às 13:30 231 4 68,3 74,8 48,8  
14:00 às 14:30 232 7 68,1 74,8 49,9  
15:00 às 15:30 270 14 68,8 74,7 51,4  
16:00 às 16:30 229 11 68 74,3 50,2  
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Tabela 9 - Dados relativos ao nível sonoro e tráfego associado para a Rua do Fujacal. 

Rua do Fujacal 
Horário de 

medição 
Veículos 

Leq dB(A) L5 L95 Obs. 
Ligeiros Pesados 

9:00 às 9:30 319 10 68,2 73,6 51,5  
10:00 às 10:20* 196 3 67,6 73,1 50,1  
11:00 às 11:30 - - - - - chuviscos 
12:30 as 13:00 343 8 67,8 72,8 50  
13:00 às 13:30 303 10 67,4 72,9 47,6  
14:00 às 14:30 347 5 65,9 71,5 50,2  
15:00 às 15:30 314 7 66,9 72,4 51,7  
16:00 às 16:30 310 7 66,5 72 51,1  

 
 

 

3.6.2.1. Tratamento de dados e extrapolação de resultados 

Tratamentos de dados 

 

Como os intervalos de medição eram de meia em meia hora, foi necessário fazer o cálculo do 

fluxo de veículos por hora. Por outro lado os veículos pesados foram transformados em 

veículos equivalentes ligeiros através da multiplicação de um fator de equivalência acústica 

de valor 1,3 (fator de ponderação calculado pelo programa CadnA). Tal consideração deve-se 

à componente do peso e aceleração, originando o ruído extra que deve ser tido em conta. 

Assim, por simplificação, os dados relativos às duas categorias de veículos foram somados 

resultando veículos ligeiros equivalentes. Estes valores foram associados ao respetivo nível 

sonoro resultante. 

 

Por fim, após a soma dos veículos ligeiros com os pesados foi necessário apresentar-se um 

número inteiro de veículos, denominado por total equivalente. O seu valor final foi sempre 

arredondado por excesso. 

 

Da Tabela 10 à Tabela 16 são apresentados os valores resultantes dessa transformação. 
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Tabela 10 - Dados relativos ao Total 

Equivalente de fluxo de tráfego e respetivo 

nível sonoro na Rua Egídio Guimarães. 

Rua Egídio Guimarães 

Veic./h 
Total 

Equivalente 
Leq dB(A) 

323,8 324 65,4 
269,2 270 63,8 
345,8 346 66 
335,2 336 64,8 
485,8 486 66 
398,4 399 64,8 
427,2 423 67,3 
317,2 318 64,8 

 

Tabela 11 - Dados relativos ao Total 

Equivalente de fluxo de tráfego e respetivo 

nível sonoro na Rua do Taxa - Ponto 1. 

Rua do Taxa – Ponto 1 

Veic./h Total 
Equivalente 

Leq dB(A) 

448,6 449 63,2 
217,2 218 61,8 

- - - 
189,2 190 62,1 
261,8 262 63 
327,2 328 63,6 
360 360 62,7 

232,6 233 61,8 
240 240 61,2 

 

Tabela 12 - Dados relativos ao Total 

Equivalente de fluxo de tráfego e respetivo 

nível sonoro na Rua do Taxa - Ponto 2. 

Rua do Taxa – Ponto 2 

Veic./h 
Total 

Equivalente 
Leq dB(A) 

300 300 63,3 
200 200 61,9 

268,6 269 61,4 
256 256 60,4 

337,2 338 62,9 
310,6 311 62,1 
254 254 59,4 

396,6 397 61,5 
 

Tabela 13 - Dados relativos ao Total 

Equivalente de fluxo de tráfego e respetivo 

nível sonoro na Rua do Taxa - Ponto 3. 

Rua do Taxa – Ponto 3 

Veic./h 
Total 

Equivalente 
Leq dB(A) 

370 370 66,2 
218,6 219 63,3 
234 234 64,7 

255,8 256 
Valor 

eliminado 
306 306 65,2 
322 322 64,8 
332 332 66,3 
280 280 65 

 

Tabela 14 - Dados relativos ao Total 

Equivalente de fluxo de tráfego e respetivo 

nível sonoro na Rua Doutor Francisco 

Duarte. 

Rua Doutor Francisco Duarte 

Veic./h 
Total 

Equivalente Leq dB(A) 

612,4 613 64 
485,8 486 63,9 
501,8 502 59,6 
402,4 403 60,4 
467,8 468 59,6 
675,6 676 62,7 
500,4 501 60,2 
433,6 434 62 

 

Tabela 15 - Dados relativos ao Total 

Equivalente de fluxo de tráfego e respetivo 

nível sonoro na Rua António de Mariz. 

 

Rua António da Mariz 

Veic./h 
Total 

Equivalente Leq dB(A) 

571,8 572 70 
468 468 68,9 

499,4 500 68,5 
558 558 69 

472,4 473 68,3 
482,2 483 68,1 
576,4 577 68,8 
486,6 488 68 
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De modo a facilitar a leitura das tabelas seguintes optou-se por atribuir a cada local um 

Código de Ponto, tal como ilustrado na Tabela 17. 

 

Tabela 17 - Atribuição de um Código de Ponto ao Local de medição. 

Local de medição Código de Ponto 
Rua Egídio Guimarães 1.0 
Rua do Taxa – Ponto 1 2.0 
Rua do Taxa – Ponto 2 2.1 
Rua do Taxa – Ponto 3 2.2 

Rua Doutor Francisco Duarte 3.0 
Rua António de Mariz 4.0 

Rua do Fujacal 5.0 
 

 

De seguida foi construída a Tabela 18 abaixo apresentada, que teve como objetivo criar 

grupos de classes de tráfego dependentes do total equivalente de veículos, respetivo a cada 

local. Optou-se por formar as várias classes de tráfego organizando-as em intervalos de 50 em 

50 veículos por hora. 

 

Assim, observando o valor do total equivalente, associou-se imediatamente à respetiva classe, 

e de seguida fez-se corresponder o nível de ruído que lhe diz respeito. 

 

Posteriormente, de forma a apresentar os valores de Leq associados à respetiva classe num 

único valor de nível sonoro, foi necessário aplicar a média aritmética. Isto deve-se ao facto de 

Tabela 16 - Dados relativos ao Total Equivalente de fluxo de tráfego e respetivo nível sonoro 

na Rua do Fujacal. 

Rua do Fujacal 

Veic./h 
Total 

Equivalente 
Leq dB(A) 

664 664 68,2 
599,7 600 67,6 

- - - 
706,8 707 67,8 
632 632 67,4 
707 707 65,9 

646,2 647 66,9 
638,2 639 66,5 
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por vezes a mesma classe possuir vários níveis sonoros equivalentes, e deste modo consegue-

se associar um único valor, dado como ruído médio, à respetiva classe de tráfego. 

 

Tabela 18 - Atribuição do Ruído médio às Classes de tráfego correspondentes ao Código de 

Ponto. 

Classes de tráfego 
(veic./h) 

Ruído 
1 

Ruído 
2 

Ruído 
3 

Ruído 
4 

Ruído 
5 

Ruído médio 
dB(A) 

Cód. 
Ponto 

250-300 63,8 
     

63,8 

1.0 

300-350 65,4 66 64,8 64,8 
  

65,25 

350-400 64,8 
     

64,8 

400-450 67,3 
     

67,3 

450-500 66 
     

66 

200-250 62,7 
     

62,7 

2.0 
250-300 63,8 63,6 63,8 63,4 

  
63,65 

300-350 64,3 64,7 
    

64,5 

350-400 66,1 
     

66,1 

200-250 61,9 
     

61,9 

2.1 
250-300 61,4 60,4 59,4 

   
60,4 

300-350 63,3 62,9 62,1 
   

62,766 

350-400 61,5 
     

61,5 

200-250 63,3 64,7 
    

64 

2.2 
250-300 65 

     
65 

300-350 65,2 64,8 66,3 
   

65,433 

350-400 66,2      66,2 

400-450 60,4 62 
    

61,2 

3.0 

450-500 63,9 59,6 
    

61,75 

500-550 59,6 60,2 
    

59,9 

550-600 0 
     

0 

600-650 64      64 

650-700 62,7 
     

62,7 

450-500 68,9 68,3 68 68,1 68,5 
 

68,36 

4.0 500-550 0 
     

0 

550-600 70 69 68,8 
   

69,2666 

600-650 67,4 66,5 66,9 
   

66,933 

5.0 650-700 68,2 67,6 
    

67,9 

700-750 67,8 65,9 
    

66,85 
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Extrapolação de dados de ruído 

 

A partir da tabela anterior foi construída uma última tabela com o intuito de tratar e extrapolar 

os resultados.  

A extrapolação de dados de ruído recorreu à Equação 6 que permite adicionar níveis de 

pressão sonora entre duas fontes.   

                               

Onde, 

Lp representa o nível de pressão sonora resultante da adição das duas fontes Lp1 e Lp2, 

expresso em dB(A); 

Lp1 representa o nível de pressão sonora da fonte 1, expresso em dB(A); 

Lp2 representa o nível de pressão sonora da fonte 2, expresso em dB(A). 

 

A Tabela 19 apresenta os valores reais de LAeq apresentados a cor preta e os valores 

extrapolados a cor verde. 

 

Tabela 19 - Tabela organizada com valores de ruído reais e extrapolados. 

Classe de tráfego 
(veic./h) 

Código de Ponto 

1.0 2.0 2.1 2.2 3.0 4.0 5.0 

[50-100] 59,781 56,583 59 58,132 52,504 59,018 60,901 
[100-150] 62,791 59,593 62,011 61,142 55,514 62,018 63,911 
[150-200] 64,552 61,354 63,772 62,903 57,275 63,782 65,672 
[200-250] 65,802 62,7 61,9 64 58,524 65,033 66,921 
[250-300] 63,8 63,65 60,4 65 59,493 66,003 67,89 
[300-350] 65,25 64,5 62,767 65,433 60,285 66,796 68,682 
[350-400] 64,8 66,1 61,5 66,2 60,955 67,466 69,352 
[400-450] 67,3 66,56 63,438 66,83 61,2 68,046 69,931 
[450-500] 66 66,976 64,773 67,379 61,75 68,36 70,443 
[500-550] 66,93 67,356 65,793 67,867 59,9 68,838 70,901 
[550-600] 67,696 67,705 66,618 68,306 60,627 69,267 71,314 
[600-650] 68,346 68,028 67,312 68,704 64 69,659 66,933 
[650-700] 68,912 68,329 67,909 69,069 62,7 70,018 67,9 
[700-750] 69,413 68,61 68,434 69,406 63,096 70,35 66,85 

 

(6) 
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3.6.3. Dados relativos ao FVC 

O FVC foi determinado recorrendo a um software denominado 3DskyView, uma extensão de 

ArcGIS da ESRI, desenvolvida pelo Professor Daniel Souto Rodrigues da Universidade do 

Minho, pela Professora Doutora Lèa Cristina de Souza da Universidade Federal de São Carlos 

no Brasil e pelo Professor Doutor José Fernando Mendes da Universidade do Minho. 

 

Para o seu cálculo sabia-se, antecipadamente, que para a representação de cada local seriam 

necessários dois ficheiros Shapefile (formato de dado padrão para o software utilizado em 

ArcGIS), onde num deles estariam representadas as edificações sob a forma de polígonos e no 

outro a representação do ponto de medição, que seria a localização do sonómetro. Através 

desses ficheiros e desta ferramenta foi possível calcular o FVC, bem como obter a respetiva 

projeção estereográfica em cada um dos pontos de medição. 

 

Neste sentido, o processo de determinação dos valores do FVC irá ser esclarecido por 

intermédio de três etapas: 

 

 A primeira etapa consistiu em assinalar no ficheiro em AutoCAD, segundo duas 

dimensões (2D), os pontos de medição e a partir destes delinear as sete áreas de 

referência de 200x200m, como se pode observar no exemplo da Figura 35. A fase 

posterior teve por objetivo contornar edifícios de modo a transformar as linhas que os 

delimitavam em polígonos. Este processo foi executado através do comando definido 

como Polyline. Por fim, foi necessário transformar o ficheiro da cartografia da cidade 

de Braga, no programa AutoCAD, para um ficheiro em DXF. Desta forma seria 

possível adicionar o ficheiro no ambiente de trabalho do ArcGIS. 
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Figura 35 - Sete áreas de referência em ficheiro AutoCAD. 

 

 Na segunda etapa abriu-se no programa ArcGIS o ficheiro criado anteriormente, 

usando o ArcMap. No mesmo, geraram-se dois ficheiros em Shapefile, um relativo ao 

edificado e outro relativo ao ponto. Para simbolizar o ponto de medição criou-se uma 

nova Shapefile do tipo pontual, no interior do círculo, que representava o ponto. 

Relativamente ao edificado, após seleção de cada edificado gerou-se um ficheiro 

Shapefile. Posteriormente através do comando ArcToolbox foi possível transformar as 

figuras relativas ao edificado em polígonos, a fim de ser possível a inserção de dados 

necessários ao cálculo. Desta forma, todas as linhas que não simbolizassem o 

edificado ou elementos urbanos que não provocassem obstrução seriam eliminados. 

Esta etapa resumiu-se à edição da representação do edificado relativo a cada área de 

referência. O objetivo geral foi transformar o ficheiro Shapefile de cada envolvente 

para polígono, eliminando rebelos, e caso fosse necessário retificar os polígonos 

teriam de se editar os vértices. Desta forma apenas restaria o edificado e o ponto de 

medição respeitante a cada local, como se pode observar na Figura 36 abaixo. 
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Figura 36 - Exemplo de uma área de estudo para determinação do FVC (Shapefile: Edifícios 

+ ponto de medição). 

 Na terceira etapa foram introduzidas as alturas referentes a cada edificado na tabela de 

atributos. Para tal, foi necessário acrescentar o campo “altura” na mesma. Os valores 

das alturas foram obtidos com o auxílio do distanciómetro. Quando os edifícios 

apresentavam palas nas coberturas, as alturas eram automaticamente medidas pelo 

distanciómetro. Caso não fosse possível medir por esse método ou mesmo usando 

outras definições inerentes ao distanciómetro, admitia-se uma altura de 3 metros por 

cada piso do edificado. Na tabela de atributos adicionou-se também o campo “z” 

(coordenada relativa à altura do ponto de medição), onde foi introduzido o valor 1,5. 

Devido ao código para o cálculo do FVC houve a necessidade de se completarem as 

tabelas de atributos acrescentando o campo “elevation” (valor de nível ou cota). Pode 

observar-se na Figura 37 as tabelas de atributos referentes ao edificado e ao ponto. 
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Figura 37 - Inserção das alturas na tabela de atributos. 

 
Após se ter efetuado este processo para todos os locais de medição, os ficheiros 

apresentavam-se aptos a serem colocados na extensão 3DSkyView e, dessa forma, tornou-se 

possível a obtenção dos dados de FVC calculados. 

 
De seguida apresenta-se a Tabela 20, que apresenta os dados obtidos referentes ao índice em 

estudo. 

 

Tabela 20 - Dados relativos ao FVC associado ao respetivo Código de Ponto. 

Código de Ponto FVC 
1.0 0,425666 
2.0 0,530971 
2.1 0,942872 
2.2 0,340545 
3.0 0,520725 
4.0 0,923274 
5.0 0,393908 

 

Posteriormente utilizou-se a extensão ArcSense, de modo a que os ficheiros pudessem ser 

apresentados em três dimensões, permitindo uma visualização mais autêntica dos locais. Os 
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únicos passos a serem executados basearam-se na modificação das propriedades da Layer, e a 

partir da definição Extrusion adicionou-se o campo “altura”, no caso dos edifícios. No caso 

dos pontos de medição apenas se alterou a base de alturas e usou-se a constante de valor 1,5, 

simbolizando a altura do sonómetro. 

 

De seguida apresenta-se um conjunto de figuras, da Figura 38 à Figura 44, que dizem respeito 

à Shapefile (edificado e ponto de medição) da área de referência em ArcMap e em ArcSense. 

O objetivo da apresentação da área de referência em ArcSense é permitir a visualização em 

3D das alturas dos edifícios. Por último e igualmente importante, apresenta-se a respetiva 

projeção estereográfica do ponto de medição, representando a área visível (a azul) e a área 

obstruída (a cinzento) causada pelos elementos urbanos. 
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Local de medição - Ponto 1.0 

 

 
 

 
 

a) Edificado em ArcMap b) Edificado em ArcSense 

 

 
c) Projeção estereográfica 

Figura 38 -  Local de medição - Ponto 1.0. 
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Local de medição - Ponto 2.0. 

 
 

 

 
 

a) Edificado em ArcMap b) Edificado em ArcSense 

 
 
 

c) Projeção estereográfica 

Figura 39 - Local de medição - Ponto 2.0. 
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Local de medição - Ponto 2.1. 

 

 
 

 
 

a) Edificado em ArcMap b) Edificado em ArcSense 

 
 

c) Projeção estereográfica 

Figura 40 - Local de medição - Ponto 2.1. 

 

 



 2015 

 

74  
 

Local de medição - Ponto 2.2. 

 

 
 

 
 

a) Edificado em ArcMap b) Edificado em ArcSense 

 

 
c) Projeção estereográfica 

Figura 41 - Local de medição - Ponto 2.2. 
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Local de medição - Ponto 3.0. 

 

 
 

 
 

a) Edificado em ArcMap b) Edificado em ArcSense 

 

 
c) Projeção estereográfica 

Figura 42 - Local de medição - Ponto 3.0. 

. 
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Local de medição - Ponto 4.0. 

 

 
 

 
 

a) Edificado em ArcMap b) Edificado em ArcSense 

 

 
c) Projeção estereográfica 

Figura 43 - Local de medição - Ponto 4.0. 
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Local de medição - Ponto 5.0. 

 

 
 

 
 

a) Edificado em ArcMap b) Edificado em ArcSense 

 

 
c) Projeção estereográfica 

Figura 44 - Local de medição - Ponto 5.0. 
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3.6.4. Ruido vs FVC 

Nesta secção são apresentados na Tabela 21, os dados obtidos e extrapolados, necessários à 

análise gráfica final. De assinalar que os valores reais de LAeq, são apresentados a preto e a 

verde os valores extrapolados. 

 

Tabela 21 - Tabela final com dados reais e extrapolados. 

Classe de tráfego 
(veic./h) 

Código de Ponto e respetivo FVC 
1.0 2.0 2.1 2.2 3.0 4.0 5.0 

0,4257 0,531 0,9429 0,3405 0,5207 0,9233 0,3939 
[50-100] 59,781 56,583 59 58,132 52,504 59,018 60,901 
[100-150] 62,791 59,593 62,011 61,142 55,514 62,018 63,911 
[150-200] 64,552 61,354 63,772 62,903 57,275 63,782 65,672 
[200-250] 65,802 62,7 61,9 64 58,524 65,033 66,921 
[250-300] 63,8 63,65 60,4 65 59,493 66,003 67,89 
[300-350] 65,25 64,5 62,767 65,433 60,285 66,796 68,682 
[350-400] 64,8 66,1 61,5 66,2 60,955 67,466 69,352 
[400-450] 67,3 66,56 63,438 66,83 61,2 68,046 69,931 
[450-500] 66 66,976 64,773 67,379 61,75 68,36 70,443 
[500-550] 66,93 67,356 65,793 67,867 59,9 68,838 70,901 
[550-600] 67,696 67,705 66,618 68,306 60,627 69,267 71,314 
[600-650] 68,346 68,028 67,312 68,704 64 69,659 66,933 
[650-700] 68,912 68,329 67,909 69,069 62,7 70,018 67,9 
[700-750] 69,413 68,61 68,434 69,406 63,096 70,35 66,85 
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4. ANÁLISE DA INFLUÊNCIA DA FORMA URBANA NA 

PROPAGAÇÃO DO RUÍDO 

Cada vez mais o ruído elevado intrínseco a determinada zona é visto como uma desvantagem 

aquando da escolha do local para habitar. Por este motivo é importante analisar a forma 

urbana, avaliando o que se poderá modificar na envolvente, de modo a que as pessoas possam 

viver em harmonia com o meio urbano, evitando o stress provocado pelo ruído exterior.  

 

Relativamente aos veículos que circulam no meio urbano, a tendência é o seu aumento, dado 

que atualmente as pessoas possuem o seu próprio veículo, que por sua vez produzirá além de 

poluição atmosférica, também poluição sonora em excesso. 

 

Sabendo que a geometria dos elementos urbanos influencia o modo de propagação do ruído, o 

facto de se poder determinar o Fator Visão do Céu permite, assim, contribuir para a análise e 

identificação de zonas que poderão estar na origem do aumento do ruído. 

 

Assim, tendo em conta as considerações anteriores e através dos dados obtidos optou-se por 

inter-relacionar todos estes parâmetros. 

 

4.1. Relação entre a variação de ruído e fluxo de tráfego, referente a cada 

forma urbana (FVC constante) 

Foram desenvolvidos gráficos onde se relaciona o ruído e o fluxo de veículos, mantendo 

constante o índice Fator Visão de Céu. Optou-se por exibir no gráfico os valores de cada FVC 

por ordem crescente e posteriormente decidiu-se aplicar a gradação do tom azul. Tal gradação 

tem como objetivo facilitar a análise do gráfico e tornar evidentes as principais igualdades e 

diferenças relativas aos resultados obtidos. Assim, iniciou-se pelo tom de azul mais escuro até 

ao azul claro, correspondentes ao menor FVC e ao maior FVC, respetivamente.  

 

Todas as linhas presentes nos gráficos representam as linhas de tendência associadas ao ruído 

e à classe de tráfego para FVC constante. Uma linha de tendência linear consiste na reta que 

melhor se adapta ao conjunto de dados lineares simples. A linha é tanto mais precisa quanto 
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mais próximo da unidade se encontrar o valor de R2. Desta forma fica demonstrada a 

existência de um padrão de crescimento num ritmo estável. 

 

Primeiramente irá realizar-se uma análise particularizada dos pontos, seguida de uma análise 

global, avaliando por comparação os gráficos referentes aos dados reais e os gráficos 

referentes aos dados reais e extrapolados. 

 

A Figura 45, representa graficamente a variação do ruído em função do tráfego para os 

valores reais e FVC constante. 

 

 

Figura 45 - Gráfico relativo à variação do Ruído em função do tráfego, FVC constante 

utilizando valores reais. 

 

Análise para todos os pontos quando utilizados os valores reais: 

 

 O ponto 2.2, localizado na Rua do Taxa possui um FVC de 0,340545. Apresenta uma 

linha de tendência de R2 0,9786 crescente. O facto de este valor ser elevado deve-se à 

R² = 0,9786

R² = 0,0051

R² = 0,6022

R² = 0,4019

R² = 0,9773
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existência de ruído em quatro categorias de tráfego, onde existe crescente variação de 

ruído em todas, nomeadamente nos intervalos de classe [200;250], [250;300], 

[300;350] e [350;400], verificando-se um acréscimo contínuo de pressão sonora 

média. Assim, de modo geral ocorre uma variação significativa, visto que se trata da 

linha que melhor se adequa à variação dos dados, ou seja, aquela onde se observa 

efetivamente a existência de proporcionalidade direta entre o aumento de ruído médio 

e o aumento do fluxo de tráfego, para FVC constante. Convém salientar que a 

velocidade praticada pelos condutores não foi superior a 50km/h.  

 

 O ponto 5.0, localizado na Rua do Fujacal possui um FVC de 0,393908. Apresenta-se 

a linha de tendência de R2 0,0051, constituindo o valor mais baixo de todos 

analisados. Além desse aspeto, para este local a linha de tendência apresenta-se 

praticamente horizontal, com declive aproximadamente zero, motivo pelo qual se 

representou a traço interrompido. O resultado deste valor deve-se ao conjunto de 

valores de ruído que correspondem às três últimas classes de tráfego, de 600 veic./h a 

750 veic/h. A linearidade da linha é devida à proximidade dos valores de ruído das 3 

classes.  

  

 O ponto 1.0, localizado na Rua Egídio Guimarães possui um FVC de 0,425666. 

Apresenta uma linha de tendência de R2 0,6022 desenvolvendo-se de forma 

crescente. É formada por cinco pontos, desde a classe de 250 a 500 veículos por hora, 

de ruído 63.8dB (A) e 66dB (A), respetivamente. Nas classes intermédias existe 

aumento e diminuição de ruído, no entanto permanece a tendência de 

proporcionalidade direta entre o ruído e o fluxo de tráfego. A velocidade praticada 

nesse local manteve-se constante e dentro dos limites recomendados. 

 

 O ponto 3.0, localizado na Rua Doutor Francisco Duarte possui um FVC de 0,520725. 

Apresenta uma linha de tendência de R2 0,4019, cujos pontos dizem respeito às 

classes de tráfego de [400;450] à [650;700], com a exceção da classe [550;600]. De 

referir que os níveis de ruído apresentam valores baixos embora estejam associados a 

elevados volumes de tráfego. Este facto é devido à prática de velocidades de 

circulação reduzidas, originando consequentemente baixos valores de ruído. 
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 O ponto 2.0, localizado na Rua do Taxa possui um FVC de 0,530971. Apresenta uma 

linha de tendência de R2 0,9773. Nos quatro valores de ruídos combinados, tal como 

se pode observar no ponto 2.2 e no ponto 2.0, existe efetivamente proporcionalidade 

direta entre o aumento de ruído médio e o aumento da classe de tráfego em função do 

FVC.  

 

 O ponto 4.0, localizado na Rua António de Mariz possui um FVC de 0,923274. Há 

apenas duas classes de tráfego que correspondem a dois valores de ruído médio. Na 

classe de [450;500] o valor de ruído é menor do que na classe superior, o que 

originaria um R2 igual à unidade e, neste caso, a linha de tendência adquiria um 

comportamento crescente. Contudo, dado a escassez de dados optou-se por não se 

avaliar esta tendência. De referir ainda que o valor do índice FVC é elevado, o que 

significa que existe pouca obstrução devido ao edificado. Porém, o elevado ruído 

medido deve-se à quantidade de veículos, quer ligeiros quer pesados que aí fluem a 

uma velocidade elevada. 

 

 O ponto 2.1, localizado na Rua do Taxa possui um FVC de 0,942872. Apresenta uma 

linha de tendência de R2 0,0235. Na rua foram avaliadas quatro classes de tráfego 

originando níveis de ruído diferentes, onde a variação de ruído é pouco significativa, 

devido ao facto de estes circularem a baixas velocidades e existir baixa obstrução à 

propagação de ruído. 

 

De forma global, apesar das notáveis diferenças de volumes de tráfego observados e medidos 

em cada local e bem como às velocidades aí praticadas, este gráfico permite comprovar que o 

ruído aumenta com o aumento do fluxo de tráfego.  

 

Simultaneamente a esta conclusão, confrontando a variação de ruído em função do FVC, é 

possível afirmar que o aumento do ruído está intimamente relacionado com a diminuição do 

índice FVC. À exceção de dois pontos de medição cujos FVC são 0,942872 e 0,393908, é 

possível concluir que existe um aumento do nível de ruído quando o FVC apresenta um 

menor índice. O contrário também pode ser verificado, isto é, quando o FVC apresenta maior 

índice, registam-se níveis de ruído mais baixos.  
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Pode ainda constatar-se através da observação da Figura 45 que os tons de azul mais escuro, 

referentes aos índices de FVC mais baixos, se localizam na zona superior do gráfico, isto é, 

apresentam níveis de ruído superiores, enquanto os tons mais claros referentes aos índices de 

FVC mais elevados se encontram na zona inferior do gráfico, isto é, apresentam níveis de 

ruído inferiores. 

 

A Figura 46 representa graficamente os valores reais e extrapolados, com FVC constante. 

 

 

Figura 46 - Gráfico relativo à variação do Ruído em função do tráfego, FVC constante 

utilizando valores reais e extrapolados. 

 

Relativamente ao presente gráfico, que representa os valores reais e extrapolados do presente 

estudo, a análise dos mesmos encontra-se explicada seguidamente. 

 

 O ponto 2.2, localizado na Rua do Taxa possui um FVC de 0,340545. Apresenta uma 

linha de tendência de R2 0,8958, revelando a mesma existência de um padrão no 

aumento de ruído com o aumento do fluxo de tráfego. De facto, o ruído existente nesse 

local apresentou-se diretamente proporcional à classe de tráfego. 
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 O ponto 5.0, localizado na Rua do Fujacal possui um FVC de 0,393908. Apresenta 

uma linha de tendência de R2 0,3513. Neste local, o fluxo de veículos apresentou-se 

numa classe muito elevada. Praticamente todos os dados foram extrapolados e a 

circulação de veículos a velocidades superiores a 50km/h proporcionou o aumento de 

ruído. Por esse motivo é compreensível que a sua linha de tendência apresente um R2 

muito baixo. 

 

 O ponto 1.0, localizado na Rua Egídio Guimarães possui um FVC de 0,425666. 

Apresenta uma linha de tendência de R2 0,8415, verificando-se assim a existência de 

linearidade no conjunto dos pontos. Na realidade, a correspondência entre o ruído e a 

proporção de fluxo de tráfego apresentou um crescimento de forma linear, portanto 

com a extrapolação dos resultados essa perceção foi pronunciada. 

 

 O ponto 3.0, localizado na Rua Doutor Francisco Duarte possui um FVC de 0,520725. 

Apresenta uma linha de tendência de R2 0,7866, assegurando a existência de 

proporcionalidade entre o ruído e o fluxo de tráfego.   

 

 O ponto 2.0, localizado na Rua do Taxa possui um FVC de 0,530971. Apresenta uma 

linha de tendência de R2 0,8824, permanecendo em conformidade com a linha do 

gráfico anterior, perto da unidade, o que significa que o padrão se mantém. 

 

 O ponto 4.0, localizado na Rua António de Mariz possui um FVC de 0,923274. 

Apresenta uma linha de tendência de R2 0,8799. Como referido anteriormente, o 

facto de neste ponto se ter obtido duas classes de tráfego, conduz à extrapolação de 

ruído para as restantes classes. Deste modo, a linha de tendência continua a exibir o 

mesmo comportamento, no entanto o seu R2 diminui. 

 

 O ponto 2.1, localizado na Rua do Taxa possui  um FVC de 0,942872. Apresenta uma 

linha de tendência de R2 0,8171. Aplicando a expressão para extrapolar os resultados 

para as outras classes de tráfego, obteve-se um bom R2, frisando a proporcionalidade 

já existente. 

 
Globalmente mantém-se presente a proporcionalidade entre o aumento do ruído e o aumento 

do fluxo de tráfego, como seria de esperar.  
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De uma forma geral, à exceção do ponto cujo FVC é 0,520725, é possível observar que para 

tráfego constante as linhas mais escuras apresentam níveis de ruído mais elevados, em 

comparação as linhas mais claras, para tráfego constante apresentam menor ruído. Isto é, para 

fonte igual, verifica-se a presença de maior ruído quando o índice FVC manifesta valores 

mais baixos e menor ruído quando o índice FVC apresenta valores mais altos.  

 

Assim, quando existe maior obstrução causada pela envolvente, o seu índice FVC traduz-se 

por um valor baixo. Tal facto significa que nesse local o ruído provocado pelos veículos não 

conseguirá propagar-se livremente e sendo refletido nas fachadas do edificado existente, 

motivo pelo qual irá permanecer mais elevado.  

 

Optou-se por fazer uma análise uma só rua, a Rua do Taxa, onde foram avaliados três pontos. 

Desta forma mantiveram-se constantes o tipo e volume de tráfego, o tipo de condução 

praticada, o pavimento, entre outros. De seguida é apresentado a Figura 47 sob forma de 

gráfico a representação da variação do ruído versus tráfego em três pontos com FVC 

diferentes. Foram utilizados valores de leitura real. 
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Figura 47 - Gráfico relativo à variação do Ruído em função do tráfego, FVC constante para a 

Rua do Taxa. 

 

A rua do Taxa apresenta-se analisada através de três pontos. Nesses pontos existem três 

fatores indispensáveis para que a avaliação de ruído em função do FVC seja a mais coerente 

possível, sendo eles: 

 Semelhança no fluxo de tráfego;  

 Permanência da velocidade dos veículos; 

 Formas urbanas distintas. 

 

Aplicando a mesma gradação do tom azul adequada aos pontos em questão, consegue 

identificar-se no presente gráfico que a variação de ruído em função das classes de tráfego é 

diretamente proporcional, pois o aumento do ruído é tanto maior quanto maior é o fluxo de 

tráfego, para os mesmos locais. Além disso, observa-se também que o ruído mais elevado se 

apresenta quando na área de referência existem mais edifícios e de cércea considerável, como 

é o caso do ponto 2.2. O ponto 2.0 é o ponto cujo FVC é intermédio. Uma vez que neste local 

existe pouco edificado, o ruído aí existente é inferior ao verificado no ponto 2.2 e também 
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superior ao do ponto 2.1. O ponto 2.1 refere-se ao local onde na envolvente a obstrução é 

quase nula, resultando um valor do FVC elevado e ficando desta forma comprovado que 

existe maior propagação do ruído, exibindo valores de ruído mais baixos. 

 

4.2. Relação entre a variação de ruído e FVC 

Os gráficos seguintes representam a relação e a comparação entre o ruído e o Fator Visão de 

Céu, mantendo como constante os fluxos de tráfego. 

 

A explicação dos gráficos vai ser desenvolvida de forma mais geral e não ponto a ponto, 

como anteriormente foi realizada. 

 

A Figura 48, representa graficamente a variação do ruído em função do tráfego, utilizando os 

valores reais. 
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Figura 48 – Gráfico relativo à variação do ruído em função do FVC, com tráfego constante 

utilizando os valores reais. 

 

Relativamente às primeiras quatro classes de tráfego associadas aos pontos 1.0 e aos pontos 

2.0, 2.1, 2.2, registam-se valores de FVC correspondentes, respetivamente, a 0,425666 e 

0,530971, 0,942872, 0,340545. Nessas quatro classes de tráfego, o FVC de menor valor, no 

ponto 2.2, apresenta-se associado a maiores valores de ruído médio. O contrário também se 

pode verificar para as mesmas classes de tráfego, onde o FVC de maior valor, no ponto 2.1, 

corresponde a menores valor de ruído médio. Deste modo pode concluir-se que para os 

mesmos locais, o ruído é tanto maior quanto maior for o fluxo de tráfego. 

 

Através das linhas de tendência e dos seus valores de R2, percebe-se que há proporcionalidade 

inversa entre o ruído médio e o FVC. Deste modo pode concluir-se que existe maior ruído 

quando a obstrução é mais acentuada e por sua vez, com o aumento do fluxo de veículos.  
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A linha que se apresenta a traço interrompido, cuja classe de tráfego é [450;500] veic./h 

desenvolve-se de forma inversa relativamente às restantes tendências. A linha é constituída 

por três pontos: ponto 1.0, ponto 3.0 e 4.0. A presença do ponto 4.0, cujo FVC é 0,92327, 

traduz-se pelo reduzido edificado envolvente, contudo a elevada circulação de veículos 

pesados e a circulação de veículos ligeiros a velocidades superiores a 50km/h provocou um 

aumento de ruído. Deste modo, estas variações poderão ter contribuído para a situação 

contrária à esperada. 

  

Por último, importa referir que a razão pela qual as classes de tráfego [500;550], [550;600] e 

[700;750], não apresentam linha de tendência, deve-se à escassez de dados. 

 

De forma geral, pode afirmar-se, de acordo com as linhas de tendência que o gráfico 

apresenta, que com o aumento do FVC o ruído irá diminuir para tráfego constante.  

 

A Figura 49, representa graficamente a variação do ruído em função do tráfego, utilizando os 

valores extrapolados e reais. 
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Figura 49 - Gráfico relativo à variação de ruído em função do FVC, com tráfego constante 

utilizando valores reais e extrapolados. 

 

Primeiramente importa referir que em todas as classes houve a necessidade de se efetuar a 

extrapolação dos ruídos médios obtidos. Assim, a cada classe de tráfego foi atribuído um 

nível sonoro equivalente correspondente aos sete locais. Além desse aspeto é de salientar que 

as classes apenas apresentam entre elas diferenças de 50 veículos, o que pode não apresentar 

grande variação.   

 

Relativamente às primeiras quatro classes, salienta-se que a classe de [200;250] apresenta três 

pontos cujos valores são reais e nos restantes quatro os valores foram extrapolados. Para as 

três classes seguintes foram utilizados os valores reais de quatro pontos e os restantes três 

valores foram obtidos por extrapolação. É ainda de notar que de todas as classes existentes, 

estas são as que contêm menos dados extrapolados. Em relação às linhas de tendência, estas 

apresentam uma inclinação mais acentuada em relação às classes de tráfego superiores. Desta 

forma, aplicando os dados extrapolados, fica igualmente provado que para os mesmos locais, 

o ruído é tanto maior quanto maior for o fluxo de tráfego, sendo que esses valores irão 

decrescer à medida que o FVC aumenta. 
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À exceção da classe [450;500], que apresenta três valores reais, a partir da classe [400;450] 

até à [700;750], apenas há classes com um e dois pontos cujos valores são reais, sendo que 

os restantes valores foram obtidos através de extrapolação.  

 

As linhas de tendência mais escuras (classes com elevado fluxo de tráfego) apresentam-se de 

forma crescente, embora os respetivos R2 sejam baixos. Tal ocorrência deve-se ao facto de 

não existir variação de ruído, uma vez que este já se mantém elevado. No entanto, apesar de 

existir elevado ruído, o aumento do índice FVC contribui para a variação do mesmo. Além 

desse aspeto, a extrapolação dos níveis sonoros proporcionou que nessas classes, os mesmos 

apresentassem valores muito semelhantes. De referir ainda que o ponto 3.0 e o ponto 4.0 

impulsionam que as linhas apresentem sentido crescente e não uma forma mais estável ou de 

ângulo praticamente nulo. Em relação ao ponto 3.0, apesar de existir elevado fluxo de tráfego, 

os seus valores de ruído são baixos, comparativamente com outros para a mesma classe, 

devendo-se tal facto à elevada circulação de veículos a velocidades demasiado baixas. Por 

outro lado, no ponto 4.0 verificou-se que os veículos circulavam com excesso de velocidade, 

produzindo dessa forma níveis sonoros elevados. De referir também que o ponto 4.0 apresenta 

um FVC de valor 0,923274, ou seja, indica que existe muito pouca obstrução por parte do 

edificado e, dessa forma, o facto de apresentar níveis sonoros elevados promove o sentido 

crescente das linhas de tendência.  

 

Para que esta análise possa ser feita de forma simplificada, optou-se, mais uma vez, pelo 

estudo apenas para os pontos da Rua do Taxa. A Rua do Taxa não foi sujeita a extrapolação 

de resultados pois nesta rua circulam por todos os pontos de medição os mesmos intervalos de 

fluxo de tráfego. 

 

Assim, apresenta-se de seguida a Figura 50, referente à variação de ruído em função do 

tráfego. 
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Figura 50 - Gráfico relativo à variação de Ruído em função do FVC, na Rua do Taxa. 

 
Para o presente gráfico foi adotado uma gradação do tom laranja. Deste modo, a classe mais 

baixa [200;250] terá o tom mais claro e a classe [350;400] terá o tom mais escuro. 

  

Através do gráfico, pode constatar-se que o ruído decresce com o aumento do FVC, pois 

quanto menor for a obstrução, menor será o ruído registado. 

 

Relativamente ao tráfego, ficou provado, como seria de esperar, que o ruído aumenta com o 

aumento de fluxo de tráfego. 
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5. CONCLUSÕES E DESENVOLVIMENTOS FUTUROS  

A presente dissertação dedicou-se ao estudo da influência da forma urbana constituída pelo 

edificado presente em arruamentos da cidade de Braga, na propagação do ruído. Para tal, 

recorreu-se ao índice FVC que caraterizou o local de medição, a fim de posteriormente se 

conseguir relacionar o ruído obtido com o FVC calculado. Adicionalmente a este objetivo 

considerou-se importante atestar como o ruído em determinado local estaria relacionado com 

o fluxo de tráfego.  

 

Assim, os principais objetivos desta dissertação prendiam-se com a compreensão da 

propagação do ruído ambiental e, neste contexto, esperava-se que a forma urbana 

influenciasse a propagação do ruído, prevendo-se também que o nível de ruído fosse 

inversamente proporcional ao índice FVC. Uma vez que o aumento do índice FVC se traduz 

numa menor área de céu obstruída, o tecido urbano correspondente seria mais amplo e por 

esse motivo seria de esperar que o ruído se propagasse melhor, originando menos reflexões. 

 

Após uma pesquisa intensiva de informação relativa ao tema, o desenvolvimento da presente 

dissertação incluiu, numa primeira fase, a definição dos pontos a estudar, para que fosse 

possível obter uma amostra fidedigna, sem condicionamento dos resultados finais. Esta fase 

foi essencial, uma vez que permitiu reunir os pontos mais representativos de determinadas 

realidades que se pretendiam estudar. Desta forma, o objetivo neste passo focou-se na procura 

de áreas de referência na cidade de Braga que apresentassem formas urbanas distintas. 

Entende-se por formas urbanas distintas locais onde existissem edifícios de cércea elevada, 

edifícios de cércea baixa e áreas onde não existisse edificado. Só desta forma foi possível 

obter índices distintos. Além destes fatores, deu-se especial preferência a vias que não 

apresentassem um fluxo de tráfego muito elevado, por forma a possibilitar uma, contagem 

mais precisa. Resumidamente, a amostra teria de ser abrangente para que permitissem 

resultados e conclusões mais fiáveis. 

 

Numa segunda fase, de forma a alcançar o propósito do caso de estudo foi desenvolvido o 

trabalho de campo, onde no ponto de medição pré-definido, se contabilizaram os veículos 

ligeiros e pesados, ao mesmo tempo que se efetuou a medição do ruído. A localização do 

sonómetro coincidiu com o ponto observador no cálculo do FVC. O FVC foi calculado 



 2015 

 

94  
 

através de uma extensão da ferramenta de software ArcGIS, após a introdução de todas as 

alturas da envolvente na área de referência. Relativamente ao fluxo de tráfego, este foi 

homogeneizado através da criação de grupos de classes de tráfego. Esta fase contribuiu, de 

forma fundamental, para que se pudesse efetuar uma análise de resultados o mais detalhada 

possível, nomeadamente no que respeita ao nível sonoro equivalente, FVC e fluxo de tráfego.  

 

O trabalho de campo possibilitou o conhecimento dos diferentes locais e as suas principais 

características, permitindo uma melhor compreensão em relação aos resultados obtidos e o 

comportamento que todos os fatores envolvidos representaram, tal como a justificação para 

determinados valores e respetivas variações.  

 

Na última fase recorreu-se ao programa Microsoft Excel, a fim de se executarem os gráficos 

necessários para a interpretação dos resultados provenientes do levantamento de campo no 

meio urbano da cidade de Braga. Aqui correlacionou-se o nível de ruído proveniente no 

tráfego com o Fator Visão do Céu. Aplicando determinadas técnicas para que a análise fosse 

mais eficaz conseguiu retirar-se as principais conclusões do estudo efetuado, que foram de 

encontro ao inicialmente previsto. 

 

Importa salientar que durante o estudo surgiram algumas situações inesperadas, no entanto 

todas elas foram ultrapassadas. Uma delas diz respeito à escolha dos sete locais de medição. 

Aqui, devido à pouca sensibilidade relativamente ao FVC, obtiveram-se valores muito 

próximos entre si, apesar das formas urbanas se apresentarem completamente distintas. 

Embora a semelhança entre esses índices, estes contribuíram para a aquisição do 

conhecimento de outros fatores que influenciam a propagação do ruído, tais como a largura 

das vias e velocidades de circulação. Pode então afirmar-se que cada local deve ser avaliado 

de acordo com as características que lhe são intrínsecas, embora o estudo tenha provado que o 

ruído é inversamente proporcional ao FVC. Outra situação inesperada está relacionada com a 

quantidade de veículos que circularam em determinados locais bem como a velocidade 

praticada pelos condutores. Uma vez que se deu preferência à regularidade no número de 

veículos para os vários locais, apenas quando se efetuou a contagem se verificou que 

circulavam veículos em maior quantidade do que a prevista, originando assim, um maior 

número de dados extrapolados. Relativamente à velocidade praticada, num dos locais 

verificou-se que o fluxo de tráfego circulava a velocidades bem superiores a 50km/h, no caso 
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da Rua António de Mariz, e num outro circulava a velocidades inferiores a 50km/h, como no 

caso da Rua Doutor Francisco Duarte. 

 

Face aos resultados gráficos obtidos pode concluir-se que foram de facto atingidos todos os 

objetivos traçados, na sua totalidade. Todas as hipóteses que se pretendiam verificar foram 

concretizadas. Em suma, foram retiradas três conclusões fulcrais: 

 
 De acordo com o Mapa de Zonamento Acústico, todos os locais de medição são 

classificados como zonas mistas. Por esse motivo, o Regulamento Geral do Ruído 

prevê que o ruído durante o período diurno não deva ser superior a 65dB (A). No 

entanto, verificou-se que esse valor foi ultrapassado em todas as ruas, exceto na Rua 

Doutor Francisco Duarte; 

 Para valores baixos de FVC, o ruído aumenta quando o fluxo de tráfego também 

aumenta; 

 Para classes de tráfego constantes o ruído diminui quando o FVC aumenta. 

 
 

5.1. Desenvolvimentos futuros 

 
Relativamente a desenvolvimentos futuros, sugere-se a elaboração de Mapas de FVC ou de 

obstrução, através de pontos como se apresenta na Figura 35, ou de mapas onde se apresentem 

nas estradas a conversão de intervalos de valores do FVC em isolinhas.  
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Figura 51 - Exemplo hipotético, de um mapa utilizando pontos de medição e respetivos FVC. 

 

Constituindo os mapas de FVC uma solução a adotar ou a inclusão deste índice em mapas 

cujo ruído apareça representado verticalmente nas fachadas dos edifícios, a ideia será 

identificar os locais críticos e dessa forma será mais eficaz pôr em prática planos redutores de 

ruído. Por exemplo, fazendo cumprir o limite de velocidade de 50km/h dentro das localidades, 

será possível minimizar o ruído e os seus impactos na vida quotidiana da sociedade moderna. 

Face aos resultados obtidos, prevê-se que desta forma seria visível a diferença em Mapas de 

Ruído numa fase anterior e posterior à implementação de medidas redutoras. Dado que a 

variação de mais ou menos 3dB (A) equivale, respetivamente, a uma duplicação ou redução 

para metade dos valores de níveis sonoros provocados pela fonte sonora, é possível afirmar 

que uma pequena redução na velocidade faria diferença nos valores finais medidos. 

 

Adicionalmente poderia ainda informar-se as Câmaras Municipais sobre a importância do 

índice FVC e a sua relação com o ruído, de modo a que estas averiguassem os locais onde 

existe já grande massa envolvente. Dessa forma seria possível compreender alguns 

comportamentos que são prejudiciais ao meio ambiente e tomar algumas medidas, de modo a 

minimizá-los. Por exemplo, poder-se-ia optar por construir novas edificações em locais onde 
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o FVC indicasse/ou correspondesse a valores de baixo índice, evitando construções onde os 

níveis de ruído já se apresentam elevados. 
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