
Resumo 

 

Durante as últimas décadas, os comboios de alta velocidade notaram um franco 

desenvolvimento. A razão para tal acontecer é uma baixa proporção de poluição por 

passageiro, comparativamente aos veículos automóveis, e as elevadas velocidades 

alcançadas nos comboios modernos, são disso exemplo: o TGV Francês, o Eurostar, 

Thalys, o Germânico ICE, e a alta velocidade Britânica, o Italiano Pendolino, o Sueco 

X2000, o japonês Shinkansen, etc. O TGV Francês, por exemplo atingiu um máximo de 

515 km/h em Maio de 1990, e uma velocidade de cerca 300 km/h em viagens 

comerciais. 

Perspectiva-se que em 2010 as novas linhas da Europa Central liguem em alta 

velocidade Paris, Londres, Bruxelas, Amesterdão, Colónia e Frankfurt que consiga 

competir com vantagem sobre os transportes aéreos os veículos automóveis em 

pequenas e médias distâncias. Planos semelhantes estão também a ser desenvolvidos 

nos Estados Unidos e Japão. 

Infelizmente á medida que o tráfego de alta velocidade aumenta o ruído gerado por este 

meio de transporte aumenta também, o que representa a problema ambiental nas 

imediações de residências, escolas e hospitais. É fundamental uma consciencialização 

dos operadores da alta velocidade e autoridades locais para o ruído gerado por este 

tipo de transporte e para os métodos usados para o mitigar. 

A alta velocidade é um dos investimentos que serão realizados em Portugal com vista a 

recuperar o atrasado em relação aos países mais desenvolvidos da Europa, esperemos 

que o consiga com sucesso. 

E saiba aproveitar o know-how dos países em que os comboios de alta velocidade já 

estejam fortemente implementados e evitar os erros que muitos destes cometeram, por 

serem os primeiros e ainda não existir conhecimento adquirido na matéria. 

Os comboios de alta velocidade podem ser uma ferramenta de desenvolvimento de um 

país e uma forma de melhorar os padrões qualidade dos seus habitantes. É portanto 

fundamental que isso aconteça e não haja habitantes que vejam a sua qualidade de 

vida deteriorada por questões como o ruído. 



Este trabalho visa descrever a principais formas de ruído gerado, bem os fenómenos 

que as originam. Assim como as medidas que permitem minimizar o ruído, em 

comboios de alta velocidade. 

A temática do ruído em comboios de alta velocidade está bastante documentada, o que 

mostra que existe uma elevada consciencialização para o problema. É imperativo que 

os responsáveis pela alta velocidade em Portugal (RAVE) bem como os nossos 

governantes estejam cientes do problema do ruído em comboios de alta velocidade 

para que este não seja o calcanhar de Aquiles deste meio de transporte. 
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Abstract 

 

During the last decades, the high speed trains had a big development. The reason of 

this is a small rate of pollution per passenger, comparing with cars, the high speed this 

modern trains reach, for example: the French TGV, the Eurostar, Thalys, the Germana 

ICE, the British high speed, the Italian Pendolino, the Swedish X2000, the Japonese 

Shinkansen, etc. The French TGV reach the highest speed of 515 km/h in May of 1990, 

and a speed of almost 300 km/h in comercial travel. 

Briefing to 2010 the new central European lines conect the high speed of Paris, London, 

Brussels, Amesterdam, Cologne, Frankfurt and take advantage in the competition with 

the air transporte and cars in small and medium distances. In United States and Japan 

are also being developed similar plans. 

Unfortunately as the high speed traffic increases the noise also increases, witch 

represents an enviromental problem nearby the houses, schools and hospitals. It is 

crucial that the high speed operators and the local authorities be aware to the noise 

created by this kind of transport and the methods used to minimize it. 

The high speed is one of the investment to be made in Portugal in order to recover the 

arrears in relation to the more developed countries of Europe, it is very important that 



this goal is reached successfully. And learn harness the expertise of the countries in 

which the high-speed trains are already heavily implemented and avoid the mistakes 

that many of those earned, for being the first and still there is knowledge acquired in the 

field. 

The high-speed trains can be a tool for development of a country and a way to improve 

the quality standards of its inhabitants. It is therefore essential that this happens and 

there are no inhabitants who see their quality of life damaged by issues such as noise. 

The goal of this work is to describe the main forms of noise created by the high speed 

trains. 

The theme of noise in high speed trains is well documented, which shows that there is a 

high awareness of the problem. It is imperative that the reponsible for high speed in 

Portugal (RAVE) and our leaders are aware of the problem of noise in high speed trains. 
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