
Resumo 

Neste trabalho estudam-se os diferentes métodos de avaliação de Impacte Ambiental Sonoro 

utilizados em Portugal para Projectos Rodoviários e propõe-se uma uniformização de procedimentos 

a adoptar em Estudos de Impacte Ambiental (ElA) futuros. Nestes ElA analisados individualizou-se a 

parte correspondente ao Ruído como base para o presente trabalho.  

A investigação realizada assenta nos ElA elaborados por diferentes projectistas para a JAE desde 

1991, onde foram identificados cinco métodos de trabalho. A pesquisa desenvolvida procurou avaliar 

os Estudos de Impacte Sonoro (EIS) que têm sido realizados, a legislação e normalização portuguesa 

e internacional, os procedimentos utilizados noutros países e trabalhos de investigação e de natureza 

prática realizados por várias entidades.  

O principal objectivo desta tese é definir um instrumento de trabalho, tanto para projectistas como 

para todas as entidades envolvidas em processos de Avaliação de Impacte Ambiental, na área do 

Ruído de Tráfego Rodoviário, que permita uma sistematização dos procedimentos, tanto na fase de 

elaboração dos ElA como durante a sua análise pelas autoridades competentes na matéria. O 

conteúdo é sumariado nos capítulos seguintes:  

- O 1° e 2° apresentam globalmente todo o trabalho desenvolvido com destaque para o conjunto de 

termos utilizados;  

- Nos 3° e 4° faz-se uma descrição do conteúdo de um ElA, para a situação específica do Ruído 

Rodoviário e salientam-se os aspectos principais a considerar no caso do Ruído de Tráfego 

Rodoviário referidos em legislação e normalização nacional e estrangeira;  

- No 5° e 6° faz-se uma descrição detalhada dos cinco métodos encontrados nos ElA analisados, 

seguida de uma análise criteriosa a todos esses métodos, na qual são feitas comparações e tecidos 

alguns comentários sobre os procedimentos adoptados;  

- O 7° apresenta as bases para um método único e normalizado de avaliação de Impacte Sonoro a 

utilizar por todos os projectistas, coordenadores de projecto e entidades fiscalizadoras na elaboração, 

apreciação e aprovação dos ElA realizados.  

- No 8° são enunciadas as conclusões da investigação realizada e enumeradas as principais linhas 

gerais de desenvolvimento futuro.  

As principais conclusões são:  

- Da análise crítica e comparativa feita às dezenas de ElA estudados foram identificados cinco 

métodos diferentes de execução dos EIS e detectadas as suas principais diferenças e lacunas;  

- Foi realizada uma pequena monitorização de casos concretos que possibilitou a comparação entre 

os valores utilizados pelos projectistas e os efectivamente existentes ao longo da envolvente da via;  

- Foi feita uma abordagem à problemática da influência da alteração do nível sonoro ambiente nos 

animais. Esta área, que até ao momento não tem figurado nos ElA revela-se cada vez mais 



necessária especialmente após algumas queixas alegando perdas económicas e alteração de 

comportamento animal significativas.  

- Finalmente em corolário, foram enunciados os requisitos mínimos e linhas de conduta a observar na 

elaboração de um EIS e assim definida uma metodologia-tipo para uniformização de procedimentos.  

Abstract 

This work reports on different Impact Noise Assessment (INA) studies done in Portugal regarding 

Highways Projects and deveIops an uniformization of procedures to adopt in the future Environmental 

Impact Assessment (ElA) studies concerning Noise.  

This research is based in the ElA studies done by different design terms and ordered by the 

Portuguese National Road Administration Ministry of Equipment, Planning and Territorial 

Administration (JAE-MEPAT) since 1991, where five methodologies were defined. This investigation 

intends to evaluate the INA studies that have been done, the international and Portuguese Legislation 

and Standardization, the procedures and research project used in other countries.  

The main goal of this thesis is to define a document for design teams and authorities dealing with 

Impact Noise Assessment studies that allows a procedures standardization in all the stages of the 

work. The content of this study is summarized as follows:  

- Chapters 1 and 2 present all the deveIoped work, especially the body of terms and definitions used 

throughout it;  

- Chapters 3 and 4 describe the content of an ElA study concerning traffic noise and refer the main 

subjects to consider that have been stated in relevant legislation;  

-Chapters 5 and 6 describe in detail the five methods identified in the ElA studies analyzed followed by 

critical and comparative analysis;  

- Chapter 7 presents the bases to define a unique methodology to evaluate the Noise Impact to be 

used by all design teams, project managers and all the different authorities involved;  

- Chapter 8 presents the research conclusions and refers paths for further research. The main 

conclusions are:  

- From the critical and comparative analysjs done to the ElA studies, five different working methods 

were defined and their failures detected;  

- A surveying of selected cases were done to evaluate the differences between the values presented 

by the design teams and the ones measured in the field;  

- The importance of the Noise Impact in animals was also studied. This is one area that was never 

account for in the ElA studies in Portugal.  



- Finally, the minimum requirements to be observed in the INA studies were settled and a new 

methodology defined to normalize all the reIated procedures.  


