ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DO REFORÇO DE POTÊNCIA DO APROVEITAMENTO DE
SALAMONDE – SALAMONDE II
ANEXO VI – AMBIENTE SONORO

Parte I - Características do Modelo de Previsão de Ruído Ambiente
As previsões dos níveis sonoros foram efectuadas com base no software Cadna A.
O software Cadna A foi desenvolvido pela Datakustik para que, de forma rápida e eficaz, sejam
determinados, mediante os métodos definidos pelo utilizador, todos os “caminhos sonoros” entre as
diferentes fontes e os diferentes receptores, mesmo em zonas urbanas complexas, integrando,
assim, os parâmetros com influência, nomeadamente a topografia, os obstáculos, o tipo de solo e as
condições atmosféricas predominantes, e permitindo a análise individual dos níveis sonoros,
mediante selecção de receptores específicos, ou a análise global, mediante a produção de mapas de
ruído 2D e 3D.
No presente caso foi disponibilizada cartografia 3D, pelo que estão aí minimizadas as incertezas
extrínsecas da modelação, as quais se adicionam às incertezas intrínsecas do software Cadna A, que
correspondem a um valor mediano de cerca de 1 dB, de acordo com diversos estudos já efectuados.
O software Cadna A foi utilizado com os seguintes parâmetros de base:
•

Método de cálculo:
o

•

ISO 9613-2.

Condições atmosféricas:
o

Temperatura e humidade média anual: (15 ºC; 70 %).

o

Ocorrência de condições favoráveis e desfavoráveis de propagação sonora
(gradientes de temperatura e de vento):


Média anual (na ausência de dados específicos, considerou-se o preconizado
no Good Practice Guide for Strategic Noise Mapping and the Production of
Associated Data on Noise Exposure, 2007):
•

52 % de ocorrência de condições favoráveis em todas as direcções
no período diurno;

•

75 % de ocorrência de condições favoráveis em todas as direcções
no período entardecer;
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•

100% de ocorrência de condições favoráveis em todas as direcções
no período nocturno.

•

Tipo de solo:
o

Considerou-se um coeficiente de absorção sonora médio do solo (α) igual a 0.8, dada
a existência de arborização.

•

•

Algoritmo de cálculo:
o

Erro máximo permitido: 0 dB;

o

Raio máximo de busca: 4000 metros;

o

Distância mínima fonte/receptor: 0 metros;

o

Modelo do Terreno: Triangulação;

Reflexões:
o

Ordem máxima: 1.

o

Raio de busca: 100 metros (fonte e receptor);

o

Distância máxima fonte/receptor: 1000 metros

o

Distância mínima receptor/reflector: 3,5 metros (para que seja contabilizado o som
incidente em cada edifício e não o som reflectido, conforme preconizado no Anexo I
da Directiva 2002/49/CE – DL nº 146/2006, de 31 de Julho);

o
•

Distância mínima fonte/reflector: 0,1 metros.

Altura acima do solo das previsões:
o

Análise Receptores: 1,5 metros acima do piso mais desfavorável (3 m para cada
piso).

o

Mapas de Ruído: 4 metros acima do solo.

•

Grelha dos Mapas de Ruído: 10×10 metros.

•

Fontes modeladas:
o

Fase de construção:


Perímetros das áreas de intervenção à superfície:
•

Fonte Vertical em área.

•

Altura: 6 metros.

•

Potência: 65 dB(A)/m2 (emissão apenas no período diurno; o valor de
65 dB(A)/m2 é recomendado pelo Good Practice Guide for Strategic
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Noise Mapping and the Production of Associated Data on Noise
Exposure para Indústria Pesada).
o

Fase de exploração (Subestação):


Perímetros da Subestação:



Perímetros das áreas de intervenção à superfície:
•

Fonte Vertical em área.

•

Altura: 6 metros.

•

Potência: 55 dB(A)/m2 (emissão ininterrupta 24 horas por dia, 7 dias
por semana; considera-se este valore adequado e seguro pois, no
caso de uma área de distribuição e armazenagem – usualmente mais
ruidosa que uma subestação – a base de dados disponível no site
http://www.imagine-project.org/ recomenda valores entre 56 e 58
dB(A)/m2).
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Parte II - Ficha de verificação do Sonómetro
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Parte II - Ficha de verificação do Vibrómetro
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