ESTUDO DE ESPECIALIDADE DE RUÍDO:
Balama Central
Província de Cabo Delgado, Norte de Moçambique
Projecto feito por EOH Coastal & Environmental Services

Relatório compilado por:
Reneé von Gruenewaldt

Relatório Nº: 17SLR18N | Data: Outubro de 2019

Endereço: 480 Smuts Drive, Halfway Gardens | Postal: P O Box 5260, Halfway House, 1685
Tel: +27 (0)11 805 1940 | Fax: +27 (0)11 805 7010

www.airshed.co.za

Detalhes do Relatório
Título do Relatório

Estudo de Especialista de Ruído para Balama Central, Província de Cabo
Delgado, Norte de Moçambique

Cliente

EOH Coastal & Environmental Services

Número do Relatório

18CES02

Versão do Relatório

Rev 1.1

Data

Outubro de 2018

Preparado por

Renee von Gruenewaldt, (Pr. Ciências. Nat.), MSc (Universidade de Pretória)

Revisto por

Gerrit Kornelius, (PrEng), BEng (Licenciatura) MBA PhD (Engenharia Química)
(Universidade de Pretória)

Aviso

A Airshed Planning Professionals (Pty) Ltd é uma empresa de consultoria
localizada em Midrand, África do Sul, especializada em todos os aspectos da
qualidade do ar e impactos de ruído, que vão desde preocupações da
vizinhança a impacto de avaliação regional. A empresa foi criada em 1990
como Environmental Management Services, que se amalgamou com sua
empresa irmã, Matrix Environmental Consultants, em 2003.

Declaração

A Airshed é uma empresa de consultoria independente sem interesse no
projecto além de cumprir o contrato entre o cliente e o consultor para a
entrega de serviços especializados conforme estipulado nos termos de
referência.

Aviso de direitos
autorais

Salvo indicação em contrário, os direitos autorais de todo o texto e outras
questões (incluindo a forma de apresentação) são propriedade exclusiva da
Airshed Planning Professionals (Pty) Ltd. É uma infracção penal reproduzir
e/ou usar, sem consentimento por escrito, qualquer questão, procedimento
técnico e/ou técnica contidos neste documento.

Registo de Revisão
Versão

Data

Comentários

Rev 0

Junho de 2018

Para revisão do cliente

Rev 0.1

Junho de 2018

Alterações gramaticais

Rev 0.2

Agosto de 2018

Incorporação de comentários da revisão do cliente

Rev 0.3

Agosto de 2018

Incorporação de comentários da revisão do cliente

Estudo de Especialidade de Ruído para Balama Central, Província de Cabo Delgado, Norte de
Moçambique
Número do Relatório: 18CES02

i

Rev 0.4

Setembro de 2018

Incorporação de comentários da revisão do cliente

Rev 1

Outubro de 2018

Re-modelagem para a nova disposição da mina fornecida

Rev 1.1

Outubro de 2018

Alterações gramaticais

Glossário e Abreviaturas
Airshed

Airshed Planning Professionals (Pty) Ltd

GEA

Grupo de Estudos Atmosféricos

dB

Descritor que é usado para indicar 10 vezes uma razão logarítmica de quantidades
que possuem as mesmas unidades, neste caso a pressão sonora.

dBA

Descritor que é usado para indicar 10 vezes uma razão logarítmica de quantidades
que possuem as mesmas unidades, neste caso, a pressão sonora que foi ponderadaA para simular a audição humana.

CE

Comissão Europeia

ASS

Ambiente, Saúde e Segurança (IFC)

EXM

EXM Advisory Services (Pty) Ltd

FMAC

Francois Malherbe Acoustic Consulting cc

Hz

Frequência em Hertz

VP

Veículo pesado

CEI

Comissão Electrotécnica Internacional

IFC

Corporação Financeira Internacional

ISO

Organização Internacional de Padrões

Kn

Factor de correcção de propagação de ruído

K1

Correcção de propagação de ruído para divergência geométrica

K2

Correcção de propagação de ruído para absorção atmosférica

K3

Correcção de propagação de ruído para o efeito da superfície do solo;

K4

Correcção de propagação de ruído para reflexão nas superfícies

K5

Correcção de propagação de ruído para rastreio por obstáculos
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kW

Potência em quilowatt

LAeq (T)

O nível de pressão sonora equivalente ponderado-A, onde T indica o tempo durante
o qual o ruído é calculado (ou medido) (em dBA)

LAIeq (T)

O nível de pressão sonora equivalente de impulso corrigido ponderado-A, onde T
indica o tempo durante o qual o ruído é calculado (calculado ou medido) (em dBA)

LReq,d

O LAeq classifica o impulso sonoro e tonalidade de acordo com o SANS 10103 para o
período diurno, ou seja, das 06:00 às 22:00h.

LReq,n

O LAeq classifica o impulso sonoro e tonalidade de acordo com o SANS 10103 para o
período nocturno, ou seja, das 22:00 às 06:00h.

LR,dn

O LAeq classifica o impulso sonoro e tonalidade de acordo com o SANS 10103 para o
período diurno e nocturno, ou seja, 24 horas, e onde o LReq n teria sido ponderado em
10dB para justificar a perturbação adicional causada pelo ruído durante a noite.

LA90

O nível de ruído estatístico de 90% ponderado-A, ou seja, o nível de ruído que é
excedido durante 90% do período de medição. É um descritor muito útil que fornece
uma indicação do que o LAeq poderia ter sido na ausência de eventos únicos ruidosos
e é considerado representativo dos níveis de ruído de base (LA90) (em dBA)

LAFmax

O nível de pressão sonora máxima ponderada-A registada durante o período de
medição

LAFmin

O nível de pressão sonora mínima ponderada A registada durante o período de
medição

Lme

Nível de potência sonora a 25m de uma estrada, 4m acima do solo (em dBA)

LP

Nível de pressão sonora (em dB)

LPA

Nível de pressão sonora ponderada-A (em dBA)

LPZ

Nível de pressão sonora não ponderada (em dB)

Ltd

Limitada

LW

Nível da potência sonora (em dB)

masl

Metros acima do nível do mar

m2

Área em metros quadrados

m/s

Velocidade em metros por segundo

RSR

Receptor Sensível ao Ruído

p

Pressão em Pa

Pa

Pressão em Pascal
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µPa

Pressão em micro-pascal

pref

Pressão de referência, 20 μPa

Pty

Proprietária

SABS

South African Bureau of Standards - Bureau Sul-Africano de Padrões

SANS

South African National Standards - Padrões Nacionais Sul-Africanos

MNS

Medidor de nível sonoro

EdT

Escopo do trabalho

STRM

Missão Topográfica Radar Shuttle

LGEU

Levantamento Geológica dos Estados Unidos

WG-AEN

Grupo de Trabalho - Avaliação do Ruído Ambiente (CE)

OMS

Organização Mundial de Saúde

%

Percentagem
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Sumário Executivo
A Airshed Planning Professionals (Pty) Ltd (Airshed) foi contratada pela EOH Coastal & Environmental
Services para realizar um estudo de especialidade de impacto do ruído ambiente para o Projecto de
Grafite de Balama Central no Distrito de Balama, Província de Cabo Delgado, norte de Moçambique
(doravante referido como o projecto).
O principal objectivo do estudo de especialidade de ruído foi determinar o potencial impacto no
ambiente acústico e nos receptores sensíveis ao ruído (RSR) como resultado do desenvolvimento do
projecto proposto e recomendar medidas adequadas de gestão e mitigação. Para atender o objectivo
acima, foram incluídas as seguintes tarefas no Escopo do Trabalho (EoT):
1.
Revisão da informação técnica disponível do projecto.
2.
Revisão dos requisitos legais e directrizes de ruído ambiente aplicáveis.
3.
Um estudo (de base) do ambiente acústico receptor, incluindo:
a)
Identificação dos RSRs a partir dos mapas disponíveis e observações de campo;
b)
Um estudo do potencial de atenuação do ruído ambiental referindo-se aos registos
meteorológicos disponíveis, uso da terra e fontes de dados topográficos; e
c)
Determinação dos níveis de ruído de base representativos através da análise dos
níveis de ruído ambiente amostrados obtidos a partir dos levantamentos realizados
entre 15 e 17 de Maio de 2018.
4.
Uma avaliação de impacto, incluindo:
a)
O estabelecimento de um inventário de fontes para o projecto.
b)
Simulações de propagação de ruído para determinar níveis de ruído ambiente.
c)
O rastreio de níveis de ruído simulados contra critérios de ruído ambiente.
5.
A identificação e recomendação de medidas de mitigação adequadas e requisitos de
monitoramento.
6.
A preparação de um relatório de especialidade extensivo de avaliação de impacto do ruído.
Embora este projecto não seja para os padrões da IFC, suas directrizes de melhores práticas foram
adoptadas na ausência da legislação Moçambicana.
O ambiente acústico de base foi descrito em termos da localização dos RSRs, da capacidade de o
ambiente atenuar o ruído em longas distâncias, bem como dos níveis de ruído antecedentes existentes
e de linha de base. Os resultados foram os seguintes:
• Os RSRs mais próximos incluem a Comunidade de Nacata (~ 700m a oeste do despejo de rocha
estéril), Comunidade de Lapua (~ 850m a noroeste da cava) e Comunidade de Mphuthi (~
380m a norte da planta).
• Cães, cabritos, aves, insectos, actividades da comunidade e motos são os principais
contribuintes para o ambiente acústico de base da área.
• Os níveis mais baixos de ruído da linha de base (medidos durante o levantamento) foram
38,17 dBA durante o dia e 28,83 dBA durante a noite.
As emissões de ruído de equipamentos móveis e não móveis foram estimadas usando previsões de LW
para maquinaria industrial (Bruce & Moritz, 1998), onde as estimativas de LW são uma função da
classificação da potência do motor do equipamento.
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O inventário de fontes, condições meteorológicas locais e informações sobre o uso do solo local foram
utilizados para preencher o modelo de propagação de ruído (CadnaA, ISO 9613). A propagação do
ruído foi calculada em uma área de 8,7 km a leste-oeste por 8,8 km a norte-sul. A área foi dividida em
uma matriz de grelha com uma resolução de 50m e os RSRs foram incluídos como receptores discretos.
Os principais resultados da avaliação de impacto são:
• Recomenda-se um plano de gestão e mitigação para minimizar os impactos de ruído do
projecto na área circundante.
• As operações de mineração são limitadas apenas ao turno diurno. O movimento do produto,
no entanto, foi assumido que ocorre durante os turnos diurno e nocturno. Os níveis de ruído
das operações do projecto excedem os critérios de ruído seleccionados na Comunidade de
Mphuthi durante o dia e a noite (devido as actividades da estrada de acesso e da planta) e em
Balama durante a noite (devido a actividade da estrada de acesso). Segundo o SANS 10103
(2008) prevê-se que o aumento dos níveis de ruído resulte numa reacção “muito forte” com
“acção comunitária vigorosa” da comunidade de Mphuthi durante o dia e a noite, e da
comunidade de Familia e Balama durante a noite. Recomendações para reduzir os impactos
de ruído incluem a implementação de limitações de tráfego de camiões de produto durante a
noite.
• Espera-se que os impactos da fase de construção e encerramento sejam semelhantes ou
ligeiramente menores que os impactos de ruído simulados da fase de operação.
As seguintes recomendações-chave devem ser incluídas no programa de gestão ambiental do
projecto:
• Um programa de monitoramento:
o Anualmente durante a fase operacional no Local 1, Local 2, Local 3, Local 5, Local 6 e
Local 7 de amostragem; e Comunidade de Lapua
o Em resposta a reclamações recebidas.
Com base nos resultados da avaliação e desde que as medidas de gestão e mitigação recomendadas
estejam em vigor, a opinião do especialisata é de que o projecto pode ser autorizado.
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1.

Introdução

A Airshed Planning Professionals (Pty) Ltd (Airshed) foi contratada pela EOH Coastal & Environmental Services
para realizar um estudo de especialidade sobre o impacto do ruído ambiente para o Projecto de Grafite de Balama
Central no Distrito de Balama, Província de Cabo Delgado, norte de Moçambique (doravante referido como o
projecto).

1.1

Objectivo do Estudo

O principal objectivo do estudo de especialidade do ruído foi determinar o potencial impacto no ambiente acústico
e nos receptores sensíveis ao ruído (RSR) como resultado do desenvolvimento do projecto proposto e recomendar
medidas adequadas de gestão e mitigação.

1.2

Escopo do Trabalho

Para atender o objectivo acima, foram incluídas as seguintes tarefas no Escopo do Trabalho (EdT):
1. Revisão da informação técnica disponível do projecto.
2. Revisão dos requisitos legais e directrizes de ruído ambiente aplicáveis.
3. Um estudo (de base) do ambiente acústico receptor, incluindo:
a.
Identificação dos RSRs a partir dos mapas disponíveis e observações de campo;
b.
Um estudo do potencial de atenuação do ruído ambiente referindo-se aos registos
meteorológicos disponíveis, uso da terra e fontes de dados topográficos; e
c.
Determinação dos níveis de ruído de base representativos através da análise dos níveis de
ruído ambiente amostrados obtidos a partir dos levantamentos realizados entre 15 e 17 de Maio
de 2018.
4. Uma avaliação de impacto, incluindo:
a.
O estabelecimento de um inventário de fontes para o projecto.
b.
Simulações de propagação de ruído para determinar níveis de ruído ambiente como resultado
das actividades do projecto.
c.
O rastreio de níveis de ruído simulados contra critérios de ruído ambiente.
5. A identificação e recomendação de medidas de mitigação adequadas e requisitos de monitoramento.
6. A preparação de um relatório de especialidade extensivo sobre avaliação de impacto do ruído.
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1.3

Detalhes do Especialista

A Airshed é uma empresa de consultoria independente, sem interesse no projecto, além de cumprir o contrato
entre o cliente e o consultor para a prestação de serviços especializados, conforme estipulado nos termos de
referência.

Reneé von Gruenewaldt é uma Cientista Natural Profissional registada (número de registo 400304/07) do
Conselho Sul-Africano para Profissionais de Ciências Naturais (SACNASP) e membro do National Association for
Clean Air (Associação Nacional para Ar Limpo) (NACA).
Após a conclusão de seu bacharelado em ciências atmosféricas em 2000 e licenciatura (com distinção) com
especialização em Análise e Gestão Ambiental em 2001 na Universidade de Pretória, sua experiência em poluição
atmosférica começou quando ingressou na Environmental Management Services (agora Airshed Planning
Profissionais) em 2002. Reneé von Gruenewaldt completou depois o seu mestrado (com distinção) em
Meteorologia na Universidade de Pretória em 2009.
Reneé von Gruenewaldt tornou-se sócia da Airshed Planning Professionals em Setembro de 2006. A Airshed
Planning Professionals é uma consultora técnica e científica que fornece serviços científicos, de engenharia e
avaliações de impacto estratégica de poluição do ar e gestão, suporte a políticas para apoiar os clientes a lidar
com uma grande variedade de riscos ligados a poluição do ar e desafios de gestão da qualidade do ar.
Ela tem uma vasta experiência nas várias componentes de gestão da qualidade do ar, incluindo quantificação de
emissões de uma variedade de tipos de fontes, simulações usando diversos modelos de dispersão, avaliação de
impactos e avaliações de rastreio do risco à saúde. Reneé tem sido a especialista principal em qualidade do ar e
gestora em várias Avaliação de Impacto da Qualidade do Ar entre 2006 até o presente e projectos de Avaliação
de Ruído entre 2015 até o presente e sua experiência em projectos abarca vários países de África, conferindolhe uma base de conhecimento inclusiva da legislação internacional e requisitos relativos à qualidade do ar e aos
impactos do ruído.
O curriculum vitae detalhado de Reneé von Gruenewaldt encontra-se no Apêndice B.
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1.4

Descrição das Actividades sob uma Perspectiva de Ruído

Como é típico de instalações de mineração a céu aberto e de processamento de minério, as fontes de ruído no
local do projecto incluirão as seguintes:
•
Perfuração
•

Detonação;

•

Manuseio de minério e resíduos (carregar, descarregar, empurrar, aplanar) nas cavas a céu aberto,
despejos de rocha estéril e britador/área da planta;

•
•

Britagem e triagem de minério;
Tráfego de camiões de transporte;

•

Uso de equipamento móvel a diesel (incluindo sirenes de rectaguarda);

•
•

Tráfego da Estrada de acesso; e
Actividades de processamento de minério, como britagem, triagem e moagem.

Considerando que as actividades de processamento de minério geram ruído razoavelmente constante; a
perfuração, detonação, manuseio de resíduos e minério, actividades de transporte e a operação de equipamentos
móveis a diesel geram ruído que é intermitente e altamente variável espacialmente. As operações de mineração
do projecto serão limitadas apenas aos turnos diurnos. Intuitivamente, a extensão dos impactos de ruído do ponto
de vista da fonte é em função de:
•

Taxas de mineração (níveis de actividade);

•
•

Tamanho da frota;
Distribuição espacial das actividades; e

•

Tipo da fonte.

O maior determinante de impactos de ruído das operações será a distribuição espacial das fontes de ruído e, em
menor extensão, as taxas de mineração e tamanho da frota devido à natureza cumulativa não linear dos níveis
de pressão sonora (ver Secção 1.5.3). Levando em consideração o acima exposto, além da localização dos
potenciais receptores sensíveis a ruído (RSRs) em relação às áreas operacionais, foi considerado o seguinte
cenário operacional:
•

Ano Operacional 1 - representativo do minério mais elevado (2 249 000 tpa) e resíduos (1 699 000 tpa)
movidos no local do projecto.

Embora não tenha sido avaliado como parte deste estudo, o carácter do ruído gerado pela detonação é
mencionado. A detonação pode causar ruído e vibração, o que pode ter um impacto nos receptores de ruído
vizinhos. A detonação geralmente resulta tanto na vibração do terremo como do ar. Esta última inclui o ruído
audível e a vibração conhecida como pressão acústica, que pode fazer com que os objectos chocalhem e
produzam ruído. A irritação e desconforto causados pela detonação podem ocorrer quando o ruído sobressalta
os indivíduos ou quando a pressão acústica ou a vibração do terreno causam vibração de elementos de
construção, como janelas. O grau de irritação é influenciado pelo nível de pressão acústica e vibração, bem como
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por factores como a hora do dia, a frequência de ocorrência e a sensibilidade dos indivíduos. A geração e
transmissão da pressão acústica e vibração do terreno são afectadas por vários factores, incluindo concepção da
detonação, meteorologia (especialmente velocidade e direcção do vento, inversões de temperatura), topografia,
geologia e teor de água do solo (Recursos Terrestres | Governo do Estado de Victoria, 2015). Considerando que
a parte audível da pressão acústica é caracterizada por frequências que variam de 20 a 20.000Hz, a parte não
audível consiste de energia sonora abaixo de 20Hz e, é referida como uma “pressão excessiva” quando a pressão
acústica excede a pressão atmosférica. A pressão acústica excessiva exerce uma força nas estruturas e pode,
por sua vez, causar chocalhos secundários e audíveis nas estruturas como janelas (Aloui, Bleuzen, Essefi, &
Abbes, 2016).

1.5

Informações de Base do Ruído Ambiente e sua Avaliação

Antes de fornecer mais detalhes sobre a abordagem e a metodologia adoptadas na avaliação, o leitor é provido
de algumas informações de base, definições e convenções utilizadas na medição, cálculo e avaliação do ruído
ambiente.
Uma aplicação directa de escalas lineares [em pascal (Pa)] para a medição e cálculo da pressão sonora leva a
números grandes e difíceis de gerir. Como o ouvido responde logaritmicamente ao invés de linearmente a
estímulos, é mais prático expressar parâmetros acústicos como uma razão logarítmica do valor medido para um
valor de referência. Essa razão logarítmica é chamada de decibel ou dB. A vantagem de usar dB pode ser
claramente vista na Figura 1. Aqui, a escala linear com seus números grandes é convertida para uma escala
gerível de 0 dB no limiar de audição [20 micro-pascais (μPa)] a 130 dB no limiar de dor (~ 100 Pa) (Brüel & Kjær
Sound & Vibration Measurement A/S, 2000).
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Conforme explicado, o ruído é reportado em dB. “dB” é o descritor que é usado para indicar 10 vezes a razão
logarítmica de quantidades que possuem as mesmas unidades, neste caso, pressão sonora. A relação entre a
pressão sonora e o nível de pressão sonora é ilustrada nesta equação:

𝐿𝑝 = 20 ∙ log10 (

𝑝
)
𝑝𝑟𝑒𝑓

Onde:
Lp é o nível da pressão sonora em dB;
p é a pressão sonora real em Pa; e
pref é a pressão sonora de referência (pref no ar é 20 µPa).

Figura 1: Escala de decibéis e níveis típicos de ruído (Brüel & Kjær Sound & Vibration Measurement A/S, 2000)
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O som já foi definido como qualquer variação de pressão que pode ser detectada pelo ouvido humano. O número
de variações de pressão por segundo é referido como a frequência sonora e é medido em hertz (Hz). A frequência
de audição de uma pessoa jovem e saudável varia entre 20Hz e 20 000 Hz.
Em termos de LP, o som audível varia desde o limiar de audição a 0 dB até o limiar de dor de 130 dB e acima.
Mesmo que um aumento no nível de pressão sonora de 6 dB represente uma duplicação da pressão sonora, é
necessário um aumento de 8 a 10 dB antes de o som parecer ser significativamente mais alto. Da mesma forma,
a menor mudança perceptível é de cerca de 1 dB (Brüel & Kjær Sound & Vibration Measurement A/S, 2000).

Como a audição humana não é igualmente sensível a todas as frequências, foi desenvolvido um “filtro” para
simular a audição humana. O filtro “ponderado-A” simula a característica de audição humana, que é menos
sensível aos sons em baixas frequências do que em altas frequências (Figura 2). “dBA” é o descritor que é usado
para indicar 10 vezes uma relação logarítmica de quantidades, que possuem as mesmas unidades (neste caso,
a pressão sonora) que foi ponderada-A.
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Figura 2: Curva de ponderação-A

Como os níveis de pressão sonora são valores logarítmicos, os níveis de pressão sonora como resultado de duas
ou mais fontes não podem simplesmente ser adicionados em conjunto. Para obter o nível de pressão de som
combinado de uma combinação de fontes, como as de uma planta industrial, os níveis de pressão sonora
individuais devem ser convertidos em seus valores lineares e adicionados usando:
𝐿𝑝1

𝐿𝑝2

𝐿𝑝3

𝐿𝑝𝑖

𝐿𝑝_𝑐𝑜𝑚𝑏𝑖𝑛𝑒𝑑 = 10 ∙ log (10 10 + 10 10 + 10 10 + ⋯ 10 10 )
Isso implica que, se a diferença entre os níveis de pressão sonora de duas fontes for nula, o nível de pressão
sonora combinado é de 3 dB maior que o nível de pressão sonora de uma única fonte. Da mesma forma, se a
diferença entre os níveis de pressão sonora de duas fontes for superior a 10 dB, a contribuição da fonte mais
silenciosa pode ser desconsiderada (Brüel & Kjær Sound & Vibration Measurement A/S, 2000).
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Muitos factores afectam a propagação do ruído da fonte até ao receptor. Os mais importantes são:

•

O tipo de fonte e sua potência sonora (LW);
A distância entre a fonte e o receptor;
Condições atmosféricas (velocidade e direcção do vento, temperatura e gradiente de temperatura,
humidade, etc.);
Obstáculos como barreiras ou edifícios entre a fonte e o receptor;

•

Absorção da terra; e

•

Reflexões.

•
•
•

Para chegar a um resultado representativo a partir da medição ou do cálculo, todos esses factores devem ser
levados em consideração (Brüel & Kjær Sound & Vibration Measurement A/S, 2000).

Ao avaliar o ruído ambiente, seja por medição ou por cálculo, é feita referência aos seguintes índices:
• LZeq (T) – O nível de pressão sonora equivalente não ponderada-A, onde T indica o tempo durante o qual
é feita a média do ruído (calculada ou medida) (em dBA).
•

LAeq (T) –O nível de pressão sonora equivalente ponderada-A, onde T indica o tempo durante o qual é
feita a média do ruído (calculada ou medida).

•

LA90 –O nível de ruído estatístico de 90% ponderado-A, ou seja, o nível de ruído que é excedido durante
90% do período de medição. É um descritor muito útil que fornece uma indicação do que o LAeq poderia
ter sido na ausência de eventos ruidosos únicos e é considerado representativo dos níveis de ruído de
base (LA90).
LAFmax –O nível máximo de ruído ponderado-A medido com a ponderação rápida. É o nível mais alto de
ruído ocorrido durante um período de amostragem.

•

1.6

Abordagem e Metodologia

A avaliação incluiu um estudo dos requisitos legais relativos aos impactos de ruído ambiente, estudo do ambiente
físico da área que circunda o projecto e análise dos níveis de ruído existentes na área. A avaliação de impacto
centrou-se na estimativa de níveis de potência sonora (LW's) (“emissões” de ruído) e níveis de pressão sonora
(LP's) (impactos de ruído) associados a determinadas fases do projecto. Os resultados das componentes de
avaliação transmitiram recomendações de medidas de gestão, incluindo mitigação e monitoramento. Aspectos
individuais da metodologia de avaliação de impacto de ruído são discutidos com mais detalhes abaixo.
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Foi submetida uma lista de requisitos de informação à EOH Coastal & Environmental Services no início do
projecto. Em resposta ao pedido, foram fornecidas as seguintes informações:
•
Mapas de disposição;
•
Diagramas e descrições de fluxo do processo;
•

Material das taxas de produção e processamento do material;

•

Frota de equipamentos de mineração móvel; e

•

Detalhes do equipamento de mineração não móvel.

1.6.2
Para conhecimento do autor, os padrões nacionais de ruído não estão actualmente especificados pelas
autoridades de Moçambique. Na ausência de directrizes e padrões locais, este estudo faz referência a directrizes
a nível de ruído publicadas pela Corporação Financeira Internacional (IFC) nas suas Directrizes Gerais de
Ambiente, Saúde e Segurança (ASS) (IFC, 2007), bem como ao Padrão Nacional Sul-Africano - South African
National Standard (SANS) 10103 (2008) “A medição e classificação do ruído ambiente no que diz respeito a
irritação e à comunicação oral”. Este último tem sido amplamente aplicado na vizinha África do Sul e é
frequentemente utilizado pelas autoridades locais quando se investigam reclamações de ruído.

Os RSRs geralmente incluem residências privadas, edifícios comunitários como escolas, hospitais e quaisquer
áreas acessíveis ao público fora de uma propriedade de instalação industrial.
A capacidade de o ambiente atenuar o ruído enquanto viaja pelo ar foi estudada considerando a meteorologia
local, o uso da terra e o terreno.
Dados prontamente disponíveis do terreno foram obtidos na página de internet do United States Geological Survey
(Levantamento Geológico dos Estados Unidos da América) (USGS) (https://earthexplorer.usgs.gov/). Foi feito o
estudo com dados da Missão Topográfica Radar Shuttle (STRM) 1 arc-sec.

A extensão dos impactos de ruído como resultado de um ruído intrusivo depende em grande parte dos níveis de
ruído existentes em uma área. Níveis mais altos de ruído ambiente resultarão em impactos de ruído menos
perceptíveis e numa área de impacto menor. O oposto também é verdade. O aumento do ruído será mais
perceptível em áreas com baixos níveis de ruído ambiente. Foram estudados os dados do levantamento de ruído
de base realizado entre 15-17 de Maio de 2018 para determinar os níveis de ruído actuais dentro da área.
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A metodologia do levantamento, que seguiu estritamente as orientações fornecidas pela IFC (2007) e SANS
10103 (2008), é resumida abaixo:
•
O levantamento foi concebido e conduzido por um especialista treinado.
•
A amostragem foi realizada utilizando um medidor de nível sonoro Tipo 1 (SLM) que atende a todos
os padrões apropriados da Comissão Electrotécnica Internacional (IEC) e está sujeito a calibração por
um laboratório acreditado (Apêndice A). Os detalhes do equipamento são fornecidos na Tabela 1.
•
A sensibilidade acústica do SLM foi testada com um calibrador acústico portátil antes e depois de cada
sessão de amostragem.
•
Tirou-se amostras de duração de 15 a 45 minutos, representativas e suficientes para análise estatística
com o uso do SLM portátil capaz de registar dados continuamente durante o período de tempo de
amostragem. Amostras representativas do clima acústico diurno e nocturno foram tomadas. A IFC
define o horário dia como sendo entre as 07:00h e as 22:00h e a noite entre as 22:00h e as 07:00h
(IFC (2007).
•
•
•

•

LAIeq (T), LAeq (T); LAFmax; LAFmin; Foram registados espectros de frequência L90 e 3ª oitava.
O SLM estava situado a aproximadamente 1,5 m acima do solo e a menos de 3 m de qualquer
superfície reflectora.
O SANS 10103 estipula que é preciso garantir (na medida do possível) que as medições não são
afectadas pelo ruído residual e influências externas, por ex. vento, interferência eléctrica e qualquer
outra interferência não acústica, e que o instrumento é operado sob as condições especificadas pelo
fabricante.
Foram mantidos os registos detalhados. Os registos incluíam detalhes do local, condições climáticas
durante a amostragem e observações feitas referentes o ambiente acústico de cada local (Apêndice
C).

Tabela 1: Detalhes do medidor de nível sonoro
Equipamento

Número de Série

Finalidade

Última Data de
Calibração

Brüel & Kjær Tipo 2250 Lite SLM S/N 2731851

Assistir a amostragem de 20
minutos.

10 de Maio de 2017

Brüel & Kjær Type 4950 ½”
Microfone pré-polarizado

S/N 2709293

Assistir a amostragem de 20
minutos.

10 de Maio de 2017

Calibrador Acústico SVANTEK
SV33 Classe 1

S/N 57649

Teste da sensibilidade acústica
antes e depois de cada sessão
de amostragem diária.

Kestrel 4000 Rastreador de Bolso
S/N 559432
de Meteorologia

Determinação da velocidade do
vento, temperatura e humidade
durante a amostragem.

10 de Maio de 2017
Não Aplicável
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Para determinar a alteração nos impactos de ruído associados ao projecto, teve que ser desenvolvido um
inventário de fontes. Foi disponibilizada para estudo uma lista de equipamentos móveis de mineração a diesel e
equipamento mecânico da planta de processamento. O LW para estes foi calculado usando equações de predição
para máquinas industriais, conforme o Manual de Acústica, Capítulo 69, de Bruce e Moritz (1998) ou informações
de operações similares.
Espera-se que as actividades de construção e descomissionamento resultem em impactos de ruído similares ou
menos significantes do que os impactos associados à fase operacional. Portanto, o inventário de fonte foi
desenvolvido apenas para a fase operacional do projecto.
1.6.6
A propagação de ruído das actividades propostas foi simulada com o software DataKustic CadnaA. Foi utilizado
o módulo 9613 da Organização Internacional para Padronização (ISO) para propagação de ruído externo a partir
de fontes de ruído industrial.
O ISO 9613 especifica um método de engenharia para calcular a atenuação do som durante a propagação e prevê
os níveis de ruído ambiente a uma distância de uma variedade de fontes. O método prediz o nível de pressão
sonora ponderada-A contínuo equivalente em condições meteorológicas favoráveis à propagação de fontes de
emissão sonora conhecidas. Estas condições são para propagação a favor do vento ou, equivalentemente, a
propagação sob uma inversão de temperatura moderada e bem desenvolvida baseada no solo, assim como
comumente ocorre de noite.
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O método também prediz um nível médio de pressão sonora ponderada-A. O nível médio de pressão sonora
ponderada-A engloba níveis para uma grande variedade de condições meteorológicas. O método especificado no
ISO 9613 consiste especificamente em algoritmos de banda de oitava (com frequências nominais de banda média
de 63 Hz a 8 kHz) para calcular a atenuação do som que se origina a partir de uma fonte de som pontual ou uma
montagem de fontes pontuais. A fonte (ou fontes) pode estar em movimento ou estacionária. Termos específicos
são fornecidos nos algoritmos para os seguintes efeitos físicos; Divergência geométrica, absorção atmosférica,
efeitos da superfície do solo, reflexão e obstáculos. Uma representação básica do modelo é dada na equação
abaixo:
𝐿𝑃 = 𝐿𝑊 − ∑[𝐾1 , 𝐾2 , 𝐾3 , 𝐾4 , 𝐾5 , 𝐾6 ]
Onde;
LP é o nível de pressão sonora no receptor;
LW é o nível de potência sonora da fonte;
K1 é a correcção para a divergência geométrica;
K2 é a correcção para absorção atmosférica;
K3 é a correcção pelo efeito da superfície do solo
K4 é a correção para reflexão de superfícies; e
K5 é a correção para rastreamento por obstáculos.
Este método é aplicável na prática a uma grande variedade de fontes e ruído ambiente. É aplicável, directa ou
indirectamente, à maioria das situações relativas ao tráfego rodoviário ou ferroviário, fontes de ruído industrial,
actividades de construção e muitas outras fontes de ruído baseado no solo.
Para aplicar o método ISO 9613, vários parâmetros precisam ser conhecidos em relação à geometria da fonte e
do ambiente, as características da superfície do solo e a força da fonte em termos de níveis de potência sonora
da banda de oitava para direcções relevantes para a propagação.

Se as dimensões de uma fonte de ruído forem pequenas em comparação com a distância ao ouvinte, esta é
chamada de fonte pontual. Todas as fontes foram quantificadas como fontes pontuais ou áreas/linhas
representadas por fontes pontuais. A energia sonora de uma fonte pontual espalha-se esfericamente, de modo
que o nível de pressão sonora seja o mesmo para todos os pontos à mesma distância da fonte e diminui 6 dB por
duplicação de distância. Isto é válido até que a atenuação perceptível do solo e do ar afecte o nível. O impacto de
um ruído intrusivo industrial no meio ambiente, portanto, raramente se estenderá por mais de 5 km da fonte e,
portanto, sempre é considerado “local” na extensão.
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A propagação do ruído foi calculada em uma área de 8,7 km a leste-oeste por 8,8 km ao norte-sul e engloba o
local proposto para o projecto. A área foi dividida em uma matriz de grade com uma resolução de 50m. Os RSRs
e locais de levantamento foram incluídos como receptores discretos. O modelo foi definido para calcular L P´s em
cada grade e ponto de receptor discreto a uma altura de 1,5 m acima do nível do solo.

Os resultados são apresentados em forma tabular e isopletas. Uma isopleta é uma linha em um mapa que liga
pontos nos quais uma determinada variável (neste caso, pressão sonora, LP) possui um valor constante
especificado. Isso é análogo a linhas de contorno em um mapa que mostra a elevação do terreno. Na avaliação
do ruído ambiente, as isopletas apresentam linhas de nível de ruído constante em função da distância.
Os níveis de ruído simulados foram avaliados de acordo com as dircetrizes publicadas pela IFC. Para avaliar o
incómodo nos locais de residência próximos, foi feita referência às directrizes publicadas no SANS 10103.

Os resultados do estudo de especialidade de ruído informaram a recomendação de medidas adequadas de gestão
e mitigação do ruído.

A significância dos impactos do ruído ambiente foi avaliada de acordo com a metodologia adoptada pela EOH
Coastal & Environmental Services e considerados o não mitigado e mitigado. Consulte o Apêndice D deste
relatório para a metodologia.

Devem ser observados as seguintes limitações e pressupostos:
•

As estimativas de tráfego rodoviário foram feitas com as informações fornecidas de camiões e
autocarros. Assumiu-se que os camiões e autocarros circulam a 40 km/h.

•

A quantificação das fontes de ruído foi limitada à fase operacional do projecto. Espera-se que as
actividades da fase de construção e encerramento sejam similares ou menos significativas e seus
impactos serão avaliados apenas qualitativamente. Os impactos sonoros cessarão após o
encerramento.
As actividades de mineração foram assumidas como sendo apenas durante o dia.
As actividades do processo foram assumidas como sendo 24 horas por dia, 7 dias por semana.

•
•
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•

Embora tenham sido identificadas outras fontes existentes de ruído dentro da área, essas fontes não
foram quantificadas, mas foram levadas em consideração durante o levantamento de base.

Estudo de Especialidade de Ruído para Balama Central, Província de Cabo Delgado, Norte de
Moçambique
Número do Relatório: 18CES02

14

2. Requisitos Legais e Directrizes de Nível de Ruído
Embora este projecto não seja para os padrões da IFC, suas directrizes de melhores práticas foram
adoptadas na ausência da legislação Moçambicana.

2.1

Directrizes da Corporação Financeira Internacional sobre Ruído Ambiente

As Directrizes Gerais de Ambiente, Saúde e Segurança da IFC sobre ruído abordam os impactos do ruído para
além do limite da propriedade da instalação em questão e fornecem directrizes de nível de ruído.
A IFC afirma que os impactos de ruído não devem exceder os níveis apresentados na Tabela 2, ou resultar em
um aumento máximo acima dos níveis de base de 3 dBA no local do receptor mais próximo fora do local (IFC,
2007). Para uma pessoa com acuidade auditiva média, um aumento de menos de 3 dBA no nível de ruído
ambiente geral não é detectável.  = 3 dBA é, portanto, um indicador de significância útil para o impacto de ruído.
É ainda mais importante observar que as directrizes do nível de ruído da IFC para receptores residenciais,
institucionais e educacionais correspondem às diretrizes do SANS 10103 para distritos urbanos.

Tabela 2: Directrizes de nível de ruído da IFC
Uma Hora LAeq (dBA)

Uma Hora LAeq (dBA)

07:00h às 22:00h

22:00 às 07:00

Receptores Industriais

70

70

Receptores residencial, institucional e educacional

55

45

Área

2.2

Padrões Nacionais da África do Sul (SANS)

Na África do Sul, está prevista o regulamento do ruído no âmbito da Lei de Qualidade do Ar de Gestão Ambiental
Naciona/ National Environmental Management Air Quality Act l (NEMAQA) (Lei Nº 39 de 2004), mas ainda não
foram definidos limites de ruído ambiental aplicáveis. Acredita-se que, quando publicados, os critérios nacionais
farão referência extensiva ao padrão SANS 10103 (2008) do Bureau de Padrões da África do Sul (SABS) "A
medição e classificação do ruído ambiental com relação a irritação e à comunicação oral". Este padrão tem sido
amplamente aplicado na África do Sul e é frequentemente usado pelas autoridades locais quando investigam
reclamações de ruído. O padrão está também totalmente alinhado com as directrizes da OMS para o Ruído da
Comunidade (OMS, 1999). Deve-se notar que os valores dados na Tabela 3 são níveis típicos de classificação
que são recomendados que não devem ser excedidos ao ar livre nos diferentes distritos especificados. O ruído
ambiente externo que exceder esses níveis será irritante para a comunidade.
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Tabela 3: Níveis de classificação típicos para ruído externo
Nível de Classificação Contínuo Equivalente (LReq, T) para Ruído
Externo
Dia/noite

Príodo Diurno

Período nocturno

LR,dn(c) (dBA)

LReq,d(a) (dBA)

LReq,n(b) (dBA)

Distritos rurais

45

45

35

Distritos sub-urbanos com pouco tráfego
rodoviário

50

50

40

Distritos urbanos

55

55

45

Distritos urbanos com um ou mais dos
seguintes; estabelecimentos comerciais; e
estradas principais

60

60

50

Distritos financeiros centrais

65

65

55

Distritos Industriais

70

70

60

Tipo de distrito

Notas
•
•
•

(a) LReq, d = O LAeq classifica o impulso sonoro e tonalidade de acordo com o SANS 10103 para o período diurno, ou
seja, das 06:0h0 às 22:00h.
(b) LReq, n = O LAeq classifica o impulso sonoro e tonalidade de acordo com o SANS 10103 para o período nocturno, ou
seja, das 22:00h às 06:00h.
(c) LR, dn = O LAeq classifica o impulso sonoro e tonalidade de acordo com o SANS 10103 para o período diurno e
nocturno, ou seja, 24 horas, e onde o LReq n teria sido ponderado em 10dB para justificar a perturbação adicional
causada pelo ruído durante a noite.

O SANS 10103 fornece também uma directriz útil para estimar a resposta da comunidade a um aumento no nível
de ruído ambiente geral causado pelo ruído intruso. Se Δ é o aumento do nível de ruído, os seguintes critérios
são relevantes:
•

“  0 dB: Não haverá reacção da comunidade;

•

0 dB <   10 dB: Haverá “pequena” reacção com “reclamações esporádicas”;

•

5 dB <   15 dB: Haverá uma reacção “média” com “reclamações generalizadas”.  = 10dB é
subjectivamente percebido como uma duplicação na intensidade do ruído;

•

10 dB <   20 dB: haverá uma reacção “forte” com “ameaças de acção da comunidade”; e

•

15 dB < : Haverá uma reacção “muito forte” com “acção vigorosa da comunidade”.

As categorias de resposta da comunidade sobrepõem-se porque a resposta de uma comunidade não ocorre como
uma função gradual, mas sim como uma mudança gradual.
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3. Descrição do Ambiente Receptor
Este capítulo fornece detalhes do ambiente acústico receptor que é descrito em termos de:
•
RSRs locais;
•
•

3.1

Propagação do ruído ambiental local e potencial de atenuação; e
Níveis de ruído actuais e o clima acústico existente.

Receptores Sensíveis ao Ruído

Receptores sensíveis ao ruído geralmente incluem locais de residência e áreas onde os membros do público
podem ser afectados pelo ruído gerado pelas actividades de processamento e transporte.
Conforme mencionado na Secção 1.5.4, o impacto de um ruído industrial/de mineração intrusivo no meio ambiente
raramente se estende por mais de 5 km da fonte. Os receptores sensíveis ao ruído dentro da área de estudo do
projecto são fornecidos na Figura 3.
A velocidade do vento aumenta com a altitude. Isso resulta na “flexão” do trajecto do som para “focar-se” no lado
a favor do vento e criar uma “sombra” no lado oposto da fonte. Dependendo da velocidade do vento, o nível a
favor do vento pode aumentar em alguns dB, mas o nível contra o vento pode cair em mais de 20 dB (Brüel &
Kjær Sound & Vibration Measurement A/S, 2000). Deve notar-se que em velocidades de vento superiores a 5 m/s,
os níveis de ruído ambiente são na maioria das vezes dominados pelo ruído gerado pelo vento.
Não havia dados sobre o vento disponíveis para o local. O modelo foi, portanto, executado com a opção “não
conhecido”. Assim, não foi feita nenhuma correcção na atenuação do ruído em relação aos dados meteorológicos.
Gradientes de temperatura na atmosfera criam efeitos uniformes em todas direcções a partir de uma fonte. Em
um dia ensolarado sem vento, a temperatura diminui com a altitude e cria um efeito de “sombreamento” para os
sons. Numa noite limpa, as temperaturas podem aumentar com a altitude, “focando” o som na superfície do solo.
Os impactos de ruído são, portanto, geralmente mais notáveis durante a noite. CadnaA permite a entrada da
temperatura média e da humidade relativa. Nas simulações foram utilizadas temperaturas médias de 24°C,
conforme obtidas a partir do relatório de de definição de âmbito (Coastal & Environmental Services Mozambique
LDE, 2018) e humidade relativa média de 50%.
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Figura 3: Localização dos potenciais RSRs e pontos de amostragem de ruído

A redução do ruído causada por uma barreira (ou seja, o terreno natural, barreira acústica instalada, construção)
depende de dois factores, a saber, a diferença de trajectória da onda sonora à medida que viaja sobre a barreira
em comparação com a transmissão directa para o receptor e o conteúdo de frequência de ruído (Brüel & Kjær
Sound & Vibration Measurement A / S, 2000). Dados do terreno prontamente disponíveis foram obtidos no website
do United States Geological Survey ( (USGS) (https://earthexplorer.usgs.gov/). Foi feito o estudo com dados da
Missão Topográfica Radar Shuttle (STRM) 1 arc-sec.
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O som reflectido pelo terreno interfere com o som directamente propagado. O efeito do solo é diferente para o
acusticamente difícil (por exemplo, betão ou água), macio (por exemplo, capim, árvores ou vegetação) e
superfícies misturadas. A atenuação do solo é frequentemente calculada em faixas de frequências para ter em
conta o teor da frequência da fonte de ruído e o tipo de terreno entre a fonte e o receptor (Brüel & Kjær Sound &
Vibration Measurement A/S, 2000). Com base nas observações feitas durante a visita ao local, descobriu-se que
a cobertura do solo era acusticamente misturada.

Figura 4: Figura 4: Topografia da área de estudo
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3.2

Levantamento do Ruído de Base e Resultados

Os resultados do levantamento estão resumidos na Tabela 4 e, para fins de comparação, apresentados
visualmente na Figura 5 (resultados diurnos) e na Figura 6 (resultados nocturnos).
É observado o seguinte:
•

As medições foram realizadas entre 15 e 17 de Maio de 2018.

•

A amostragem não pôde ser realizada na Comunidade de Lapua, pois o acesso ao local era difícil.
Espera-se que os níveis de ruído nesta comunidade sejam semelhantes aos níveis amostrados nas
outras comunidades vizinhas.
Condições meteorológicas:

•

Durante o dia as condições meteorológicas foram parcialmente nubladas e ensolaradas, com
temperaturas entre 28ºC e 31ºC. Condições de vento ligeiro a moderado, com velocidades do
vento entre 1 e 2,5m/s, na maior parte das vezes prevaleceram as direcções sudoeste à sudeste
e leste.
o
À noite, o céu estava claro com temperaturas entre 20ºC e 21ºC. Ligeiras condições de vento
com velocidades de vento entre 0,6 e 1m/s, na maior parte das vezes prevaleceram as direcções
do sul. (Como o fluxo de vento era apenas para uma curta campanha de amostragem, esses
dados não seriam representativos do campo de fluxo anual e, portanto, não poderiam ser
usados na modelagem de impacto).
Níveis de ruído de base do período diurno:
o
Todos os níveis amostrados são comparáveis ao que é normalmente esperado dentro das áreas
rurais/sub-urbanas (SANS 10103).
o
o Todos os LAeq´s registados estavam em conformidade com as directrizes da IFC para
receptores residenciais, institucionais e educacionais (55 dBA).
Níveis de ruído de base do período nocturno:
o
Com excepção do Local 6, todas as medições nocturnas são inferiores às medições diurnas e
estão dentro da directriz da IFC para receptores residenciais, institucionais e educacionais (45
dBA). No local 6 os níveis medidos (46,4 dBA) eram típicos de áreas urbanas (SANS 10103).
o

•

•

As folhas de registo do campo contendo os registos climáticos estão inseridas no Apêndice C.
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Tabela 4: Resumo dos resultados do levantamento de ruído ambiente de base do projecto
Data e hora

Duraçã
LAFmax (dBA) LAIeq (dBA)
o

LAeq (dBA)

LA90 (dBA)

Observações

Período diurno
Local 1
Comunidade
de Pirira

15/05/2018 14:51 20:00

73.88

52.43

49.18

31.59

Capim alto, árvores,
actividade da
comunidade, tráfego da
estrada.

15/05/2018 14:19 20:00

68.02

48.76

46.83

25.46

Capim alto, árvores, cabo
de energia, tráfego da
estrada.

Local 2
Comunidade
de Nanhupo
Local 3
Comunidade
de Mphuthi

15/05/2018 12:57 20:00

60.62

43.99

41.05

29.98

Actividade da
comunidade (peões e
bicicletas), tráfego de
motociclos, capim alto.

15/05/2018 11:03 20:00

72.48

54.98

48.3

37.41

Actividades da
comunidade, tráfego de
motociclos.

Local 5
Comunidade
de Nacata
Local 6
Perto de
Matipane

15/05/2018 12:18 20:00

54.14

43.72

38.17

32.33

Actividade da
comunidade (peões e
bicicletas), capim alto,
arrozais.

15/05/2018 13:38 20:00

68.44

48.2

44.66

31.74

Capim alto, árvores, cabo
de energia, tráfego da
estrada.

Local 7
Comunidade
da Familia

Período nocturno
Local 1
Comunidade
de Pirira

17/05/2018 0:21

10:00

50.63

40.48

38

34.36

Capim alto, árvores,
vento, tráfego da estrada.

17/05/2018 0:40

10:00

60.82

39.91

31.25

25.24

Capim alto, árvores,
sapos, morcegos.

16/05/2018 23:30 10:00

59.9

42.4

32.94

28.68

Cabritos, aves, actividade
da comunidade distante.

16/05/2018 22:10 10:00

60.22

46.99

37.38

29.34

Actividade da
comunidade.

16/05/2018 22:57 10:00

61.07

49.11

46.41

45.31

Actividade da
comunidade (peões e
bicicletas), insectos.

Local 2
Comunidade
de Nanhupo
Local 3
Comunidade
de Mphuthi
Local 5
Comunidade
de Nacata
Local 6
Perto de
Matipane
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Data e hora

Duraçã
LAFmax (dBA) LAIeq (dBA)
o

LAeq (dBA)

LA90 (dBA)

28.83

20.14

Observações

Local 7
Comunidade
da Familia

17/05/2018 0:00

10:00

58.07

40.39

Cães, morcegos, peões.

Para fins da presente avaliação, dada a descrição do ambiente acústico de base e resultados do levantamento,
foi decidido que os valores LAeq amostrados no local seriam mais representativos das condições predominantes
de base e forneceriam ao especialista uma estimativa ligeiramente mais conservadora do impacto de ruído do
projecto.
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Figura 5: Resultados do levantamento de banda larga diurna
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Figura 6: Resultados do levantamento de banda larga nocturna
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4. Avaliação de Impacto
O inventário de fontes de ruído, modelagem de propagação de ruído e resultados são discutidos na Secção 4.1 e
Secção 4.2, respectivamente.

4.1

Fontes de Ruído e Níveis de Potência Sonora

As fontes de ruído para o equipamento móvel estão resumidas na Tabela 5 com Lws dos espectros em frequência
de banda de oitava incluídos na Tabela 6.
Foi fornecida uma lista detalhada do equipamento não móvel que incluía bombas, compressores, ventiladores,
etc. Os níveis de pressão sonora do ruído foram calculados para todos os equipamentos com os Lws dos espectros
de frequência de banda de oitava totais fornecidos na Tabela 7.
Tabela 5: Inventário de fontes de ruído do equipamento móvel no projecto

Qty.

Horário de
Veículos Velocidade funcionamento,
por hora (km/h)
horas diurnas e
nocturnas

LW (dB)

Nome da fonte

Tipo de fonte

ID do equipamento

Produto

Fonte pontual em
movimento

PTRUCK

0.6

40 (a)

15

9

119.5

Camiões

Fonte pontual em
movimento

ADT

11.9

40 (a)

15

0

125.2

Carregador

Área

FEL

3

0

0

15

0

119.5

Escavadora D7

Área

ESCAVADORA

2

0

0

15

0

122.5

Camião cisterna

Área

TANQUE DE ÁGUA

1

0

0

15

0

122.1

Motoniveladora 12H

Área

MOTONIVELADOR

1

0

0

15

0

120.5

TLB

Área

TLB

1

0

0

15

0

116.8

Compactador

Área

COMPACTADORR

1

0

0

15

0

122.3

Auxiliares

Área

AUX

1

0

0

15

0

119.5

Camião de serviço

Área

STRUCK

1

0

0

15

0

120.4

Escavadora de
cava de 40t

Área

ESCAVADORA

2

0

0

15

0

124.2

Autocarros

Fonte pontual em
movimento

AUTOCARRO

2 (a)

40 (a)

15

9

120.2

(a) Assumida
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Tabela 6: Lws de Espectros de frequência de banda de oitava para equipamento móvel
LW do Espectro de frequência de banda de oitava (dB)

ID do equipamento

Detalhes do
equipamento

Tipo

LW (dB)

LWA
(dBA)

PTRUCK

Camião de produto

93.8

119.5

114.1

Previsões de LW (Bruce &
Moritz, 1998)

ADT

105.6

99.6

125.2

119.8

Previsões de LW (Bruce &
Moritz, 1998)

105.9

99.9

93.9

119.5

114.1

Previsões de LW (Bruce &
Moritz, 1998)

111.9

108.9

102.9

96.9

122.5

117.1

Previsões de LW (Bruce &
Moritz, 1998)

113.5

111.5

108.5

102.5

96.5

122.1

116.7

Previsões de LW (Bruce &
Moritz, 1998)

116.9

111.9

109.9

106.9

100.9

94.9

120.5

115.2

Previsões de LW (Bruce &
Moritz, 1998)

110.2

113.2

108.2

106.2

103.2

97.2

91.2

116.8

111.4

Previsões de LW (Bruce &
Moritz, 1998)

110.7

115.7

118.7

113.7

111.7

108.7

102.7

96.7

122.3

116.9

Previsões de LW (Bruce &
Moritz, 1998)

LW

107.8

112.8

115.8

110.8

108.8

105.8

99.8

93.8

119.5

114.1

Previsões de LW (Bruce &
Moritz, 1998)

Camião de serviço

LW

108.8

113.8

116.8

111.8

109.8

106.8

100.8

94.8

120.4

115.1

Previsões de LW (Bruce &
Moritz, 1998)

ESCAVADORA

40t

LW

112.6

117.6

120.6

115.6

113.6

110.6

104.6

98.6

124.2

118.9

Previsões de LW (Bruce &
Moritz, 1998)

AUTOCARRO

Autocarros

LW

108.6

113.6

116.6

111.6

109.6

106.6

100.6

94.6

120.2

114.9

Previsões de LW (Bruce &
Moritz, 1998)

31.5

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

LW

107.8

112.8

115.8

110.8

108.8

105.8

99.8

CAT 740

LW

113.6

118.6

121.6

116.6

114.6

111.6

FEL

CAT 950

LW

107.9

112.9

115.9

110.9

108.9

ESCAVADORA

CAT D7

LW

110.9

115.9

118.9

113.9

TANQUE DE ÁGUA

Tanque de água

LW

110.5

115.5

118.5

MOTONIVELADORA

Motoniveladora 12H

LW

108.9

113.9

TLB

CAT 428

LW

105.2

COMPACTADOR

Compactador

LW

AUX

Auxiliaries

STRUCK

Fonte
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Tabela 7: Lws de espectros de frequência de banda de oitava para equipamento não móvel
LW do espectro de frequência de banda de oitava (dB)
ID do equipamento

Detalhes do equipamento

Tipo

PLANTA

Planta

AÇUDE

Bombas do açude (1 em cada açude)

LW (dB)

LWA
(dBA)

Fonte

31.5

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

LW

106.4

108.3

110.3

114.3

116.2

118.2

119.2

114.3

108.3

124.4

123.8

Previsões de LW (Bruce &
Moritz, 1998)

LW

103.8

130.8

106.8

108.8

111.8

111.8

110.8

105.8

97.8

117.8

116.4

LW Predictions (Bruce &
Moritz, 1998)
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4.2

Propagação do Ruído e Níveis de ruído Simulados

A propagação do ruído gerado durante a fase de operação foi calculada com o CadnaA de acordo com o ISO
9613. Foram aplicados no modelo os parâmetros acústicos específicos do local, conforme discutido na Secção
3.2, em conjunto com os dados da fonte discutidos em 4.1.
A Tabela 8 fornece um resumo dos níveis de ruído simulados nos RSRs. Os resultados são também apresentados
na forma de isopletas (Figura 7 e Figura 8). O nível de classificação contínuo equivalente diurno (LReq, d) simulado
devido às operações do projecto de 55 dBA (nível de referência) se estende por ~ 40m da via de acesso. O nível
de classificação contínuo equivalente nocturno (LReq, n) simulado de 45 dBA (nível de referência) estende-se por
aproximadamente 100m da via de acesso devido às operações do projecto.
Prevê-se que a fase operacional proposta relacionada ao ruído devido ao projecto exceda as
directrizes de ruído seleccionadas na Comunidade de Mphuthi durante o dia e a noite (devido à
actividade da estrada de acesso e operações da planta) e em Balama (devido à estrada de acesso) e
na Comunidade de Lapua durante a noite (devido à actividade da bomba do açude se a fonte for
assumida como não mitigada).
Para uma pessoa com acuidade auditiva média, um aumento de menos de 3 dBA no nível de ruído
ambiente geral não é detectável. Segundo o SANS 10103 (2008) espera-se “pouco” a “média” reacção
com reclamações “esporádica” a “generalizada” da comunidade devido ao aumento dos níveis de
ruído até 10 dBA. É esperada uma reacção “muito forte” com “acção vigorosa da comunidade” pelo
aumento dos níveis de ruído de mais de 15 dBA. Com a abordagem adoptada para a avaliação
(detalhada na Secção 1.6), espera-se que o aumento dos níveis de ruído previsto resulte numa reação
“muito forte”1 da Comunidade de Mphuthi durante o dia e a noite e da Comunidade de Família e
Balama durante a noite. No entanto, se forem implementadas medidas efectivas de mitigação, o
aumento incremental dos níveis de ruído devido ao projecto seria reduzido.

1

Esta categoria é fornecida pela norma SANS 10103 (2008) para a reação da comunidade ao aumento do nível de ruído em
mais de 15 dBA. A descrição da categoria "muito forte" é "ação vigorosa da comunidade ou de grupo"
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Tabela 8: Resumo dos níveis de ruído simulados (fornecidos em dBA) devido às medições de ruído do projecto e
da linha de base nos RSR dentro da área de estudo
Receptor Sensível ao Ruído

Operações do projecto

Linha de base

Aumento acima da linha de base(c)

Dia

Noite

Dia

Noite

Dia

Noite

Comunidade de Pirira

0

0

49.18

38

0.0

0.0

Comunidade de Nanhupo

17.5

17.5

46.83

31.25

0.0

0.2

Escola Primária de Mphuthi

56.2

56.1

41.05

32.94

15.3

23.2

Comunidade de Mphuthi

57.1

57.1

41.05

32.94

16.2

24.2

Comunidade de Lapua

47.6

47.2

41.1(a)

32.9(a)

7.4

14.4

Comunidade de Nacata

26.9

0

48.3

37.38

0.0

0.0

Escola Primária de Nacata

30.3

28.5

48.3

37.38

0.1

0.5

Comunidade perto de Matipane

32.2

30.6

38.17

46.41

1.0

0.1

Comunidade da Familia

44.7

44.7

44.66

28.83

3.0

16.0

Balama

51.2

51.2

44.7(a)

28.8(a)

7.4

22.4

Acampamento 1

0

0

46.8(a)

31.3(a)

0.0

0.0

Acampamento 2

31

30

41.1(a)

32.9(a)

0.4

1.8

Acampamento 3

43.4

42

41.1(a)

32.9(a)

4.3

9.6

Nota:
•

Assumido com base no local de amostragem de ruído mais próximo

•

Excede a directriz diurna da IFC de 55 dBA para residências

•

Excede a directriz nocturna da IFC de 45 dBA para residências

•

Actividades na instalação que provavelmente não ocorrerão durante o período nocturno

•

Resposta provável da comunidade:
0 a 1 dBA – Sem reacção, aumento não detectável.
1 a 3 dBA – Aumento apenas detectável para pessoas com acuidade auditiva média, irritação pouco provável.
3 a 5 dBA – Haverá um "pouco" de reacção com “reclamações esporádicas”.
5 a 10 dBA – Haverá uma reacção “pequena” a “média”, com reclamações “esporádicas” a "generalizadas”.
10 a 15 dBA – Haverá uma reacção “forte” com “ameaças de acção da comunidade”.
> 15 dBA – Haverá uma reacção “muito forte” com "acção vigorosa da comunidade".
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Figura 7: Classificação do nível contínuo equivalente (LReq,d) simulado para o período diurno para as actividades
do projecto
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Figura 8: Classificação do nível contínuo equivalente (LReq,n) simulado para o período nocturno para as
actividades do projecto
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5. Medidas de Gestão
Na quantificação de emissões de ruído e simulação de níveis de ruído como resultado do projecto, os resultados
mostraram que os critérios de avaliação de ruído ambiente para receptores residenciais, educacionais e
institucionais não serão atendidos na Comunidade de Mphuthi durante o dia e noite (devido as actividades da
estrada de acesso e da planta) e em Balama durante a noite (devido à actividade da estrada de acesso).
As medidas discutidas nesta secção são medidas tipicamente aplicáveis a áreas industriais e ao ruído do tráfego
e são consideradas boas práticas pelo IFC (2007) e pela British Standard BSI (2008). As medidas de controle de
ruído podem ser aplicadas na fonte (Secção 5.1), no receptor (Secção 5.3) ou no trajecto da fonte ao receptor
(Secção 5.2).

5.1

Controle do Ruído na Fonte

Boas práticas de engenharia e operacionais reduzirão os níveis de irritação. Para actividades gerais, devem ser
aplicadas as seguintes boas práticas de engenharia em todas fases do projecto:
•

•

Todos os equipamentos a diesel e veículos da planta devem ser mantidos a um nível elevado de
manutenção. Isso deve incluir, particularmente, a inspecção regular e, se necessário, a substituição dos
silenciadores de admissão e escape. Qualquer alteração nas características de emissão de ruído do
equipamento deve servir de gatilho para a sua retirada para manutenção.
Na gestão de ruído especificamente relacionado ao tráfego de veículos, os esforços devem ser
direccionados para:
1.
Minimização do ruído/vibração do motor, transmissão e carroçaria do veículo individual. Isto é
conseguido através da implementação de um programa de manutenção de equipamentos.
2.
Manter as superfícies da estrada regularmente, reparar buracos etc.
3.
Manter todas as estradas bem conservadas e evitar inclinações ou declinações íngremes para
reduzir o ruído de aceleração/travagem.
4.
Evitar tempos de inactividade desnecessários em todos os momentos.
5.
Minimizar a necessidade de os camiões/equipamentos fazerem rectaguarda. Isso reduzirá a
frequência com que as sirenes de rectaguarda perturbadores, mas necessárias, ocorram.
Podem ser consideradas alternativas ao tradicional alarme de “beeper”, como um alarme “autoajustável” ou “inteligente”. Esses alarmes incluem um mecanismo para detectar o nível de ruído
local e ajustar automaticamente a saída do alarme de modo que fique entre 5 e 10 dB acima do
nível de ruído próximo do equipamento em movimento. O material promocional de alguns
alarmes inteligentes afirma que a capacidade de ajustar o nível do alarme é vantajosa para
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•
•
•

aqueles locais “com baixo nível de ruído ambiente” (Burgess & McCarty, 2009). Além disso, ao
fazer inversão de marcha, os veículos devem viajar, se possível, numa direcção distante do
RSR.
Sempre que possível, outras actividades ruidosas não rotineiras, como construção,
descomissionamento, início e manutenção, devem ser limitadas às horas do dia.
Deve ser mantido um registo de reclamações de ruído.
Fornecimento de avisos gerais à comunidade na forma de quadros de aviso indicando datas e horários
da detonação.

Como o local ou actividade está próximo aos RSRs, o equipamento e métodos a serem empregados devem ser
revistos para garantir que seja usada a tecnologia mais silenciosa disponível. Devem ser seleccionados
equipamentos com níveis mais baixos de potência sonora nessas instâncias e fornecedores/contratados devem
ser obrigados a garantir a concepção de equipamentos com níveis optimizados de ruído.

Tanto quanto prático possível, a fonte de ruído significativa deve estar num recinto. A extensão do recinto
dependerá da natureza da máquina e de seus requisitos de ventilação. Geradores, bombas e ventiladores são
exemplos desse tipo de equipamento.
Deve notar-se que a eficácia do recinto e das telas parciais pode ser reduzida se usada incorrectamente, ex: o
ruído deve ser dirigido para um recinto parcial e não para fora deste, não deve haver nenhuma superfície
reflectora, como veículos estacionados em frente à extremidade aberta de um recinto de ruído.

A planta e equipamentos devem ser instalados o mais longe possível dos RSRs. Além disso:
•

As máquinas usadas de forma intermitente devem ser desligadas entre os períodos de trabalho ou
reduzidas ao mínimo e não deixadas em funcionamento desnecessariamente. Isso reduzirá o ruído e
conservará energia.

•

Plantas ou equipamento dos quais o ruído gerado é conhecido por ser particularmente dircecional, devem
ser orientados de modo a que o ruído seja direccionado para longe dos RSR.

•

Tampas acústicas de motores e compressores devem ser mantidas fechadas quando em uso ou em
período de repouso.

•
•

As portas para casas das bombas e dos geradores devem ser mantidas fechadas o tempo todo.
Materiais de construção como vigas devem ser pousados e não largados.
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5.1.5
A manutenção regular e eficaz de equipamentos e plantas é essencial para o controlo do ruído. Maior ruído do
equipamento é, frequentemente, indicativo de falha mecânica eminente. Além disso, equipamentos/materiais de
redução sonora podem perder a eficácia antes da falha e podem ser identificados por meio de inspecção visual.
O ruído gerado por máquinas e equipamentos vibratórios, com peças vibratórias, pode ser reduzido através do
uso de montagens de isolamento de vibração ou balanceamento adequado. Ferramentas de corte e serras devem
ser mantidas afiadas para reduzir o ruído de atrito. O ruído gerado pela fricção nos rolos transportadores,
carrinhos, etc. pode ser reduzido por meio de lubrificação suficiente.

5.2

Controle da Propagação do Ruído

Naturalmente, se as actividades de ruído puderem ser minimizadas ou evitadas, a quantidade de ruído que
alcançará os RSRs será reduzida. Alternativamente, a distância entre a fonte e o receptor deve ser maior, ou
devem ser instaladas telas, barreiras ou bermas de redução de ruído.

Aumentar a distância entre a fonte e o receptor é muitas vezes o método mais eficaz de controlar o ruído, pois,
para uma fonte pontual típica no nível do solo, uma redução de 6dB pode ser obtida a cada duplicação de
distância. No entanto, admite-se que nem sempre seja possível.

Se o controlo do ruído na fonte e o uso da distância entre a fonte e o receptor não for possível, devem ser
considerados os métodos de tela. A eficácia de uma barreira de ruído depende do seu comprimento, altura efectiva
e posição em relação à fonte e ao receptor, bem como ao material de construção. Para optimizar o efeito da tela,
estas devem estar situadas perto da fonte do ruído ou do receptor.
A colocação cuidadosa de barreiras como telas ou bermas pode reduzir significativamente os impactos de ruído,
mas pode resultar em impactos visuais adicionais. Embora a vegetação, como arbustos ou árvores, possa
melhorar o impacto visual dos locais de construção, não reduzirá significativamente os impactos de ruídos e não
deverá ser considerada como uma medida de controlo.
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As bermas de terra podem ser construídas para prover telas para operações de movimentação de terra em grande
escala e podem ser ajardinadas para se tornarem recursos permanentes, assim que a construção esteja
concluída. Deve-se ter cuidado ao construir bermas de terra, pois pode se tornar uma fonte significativa de poeira.

5.3

Controlando o Ruído no Receptor

O controle de ruído no receptor é alcançado principalmente por meio do desenho do edifício. Boas condições de
audição são muito importantes, especialmente em edifícios institucionais, comerciais e educacionais, e o bom
isolamento adequado da pressão acústica pode ser necessário em áreas de desenvolvimento prováveis de estar
expostas ao ruído do tráfego rodoviário e do ar. Em qualquer construção, existem muitos trajectos possíveis de
transmissão de som e, na maior parte dos casos, parte do som produzido num compartimento é transmitido
indirectamente através de elementos de flanqueamento, ex. paredes laterais, janelas, tecto e chão para
compartimentos adjacentes ou para o exterior.
Como as paredes exteriores das construções têm um peso relativamente baixo em comparação com o chão e o
tecto, as paredes exteriores podem ser consideradas como o principal trajecto de flanqueamento. As janelas são
o item mais importante dos trajectos flanqueadores das paredes exteriores devido ao alto coeficiente de
transmissão do som das vidraças (Elmallawany, 1983).
Métodos de engenharia adequados para o isolamento acústico de edifícios incluem, tipicamente, a consideração
de janelas de vidro simples ou duplas para salas de aula e materiais de construção absorventes acústicos. A
introdução de várias janelas e portas envidraçadas seladas exigirá a instalação de unidades de ar condicionado
devidamente concebidas, colocadas e mantidas de modo a minimizar o ruído associado a essas fontes.
Se os níveis de ruído excederem os níveis recomendados pela IFC na Escola Primária de Mphuthi depois
de controlar o ruído na fonte (Secção 5.1) e controlar a propagação do ruído (Secção 5.2), pode ser
necessário implementar medidas correctivas adicionais.

5.4

Monitoramento

É essencial o monitoramento do ruído em locais onde o ruído é um problema ou pode se tornar num. Amostragem
anual de ruído durante um período de 10 a 30 minutos de dia e de noite no Local 1, Local 2, Local 3, Local 5,
Local 6, Local 7 e Comunidade de Lapua deve ser incorporada em um programa anual de monitoramento de ruído
ambiente.
Além disso, no caso de serem recebidas reclamações relacionadas ao ruído devem ser realizadas medições de
ruído ambiente de curto prazo (24 horas) como parte da investigação das reclamações. Os resultados das
medições devem ser usados para informar quaisquer intervenções de acompanhamento. A investigação de
reclamações deve incluir uma investigação ao equipamento ou máquinas que são prováveis de resultar ou
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resultaram em níveis de ruído irritantes para a comunidade. Isto pode ser conseguido com medições de ruído
pontual.
O procedimento a seguir deve ser adpotado para todos os levantamentos de ruído:
•
•
•
•

•
•
•

•

Todos os levantamentos devem ser concebidos e realizados por um especialista treinado.
A amostragem deve ser realizada usando um SLM do Tipo 1 que atenda a todos os padrões da CEI
apropriados e esteja sujeito a calibração anual por um laboratório acreditado.
A sensibilidade acústica do SLM deve ser testada com um calibrador acústico portátil antes e depois
de cada sessão de amostragem
Amostras de 20 min a 24 horas de duração e suficientes para análise estatística devem ser colhidas com
o uso de SLMs portáteis capazes de registar dados continuamente durante o período de tempo. Devem
ser colhidas amostras representativas do ambiente acústico diurno e nocturno.
Os seguintes índices acústicos devem ser registados e reportados: LAeq (T), nível estatístico do ruído LA90,
LAFmin e LAFmax, banda de oitava ou espectros de frequência de 3ª banda de oitava.
O SLM deve estar localizado a aproximadamente 1,5m acima do solo e a menos de 3m de qualquer
superfície reflectora.
Devem ser feitos esforços para assegurar que as medições não sejam afectadas pelo ruído residual e
influências externas, por ex. vento, interferência eléctrica e qualquer outra interferência não acústica, e
que o instrumento é operado nas condições especificadas pelo fabricante. É boa prática evitar a
realização de medições quando a velocidade do vento for superior a 5m/s, enquanto estiver a chover ou
quando o solo estiver húmido.
Deve ser mantido um registo detalhado. Os registos devem incluir detalhes do local, condições climáticas
durante a amostragem e observações feitas sobre o ambiente acústico de cada local.

6. Avaliação da Significância do Impacto
A significância dos impactos do ruído ambiente foi avaliada de acordo com a metodologia adoptada pela EOH
Coastal & Environmental Services.
Os impactos do ruído durante a fase de construção e descomissionamento serão similares à fase operacional. A
significância dos impactos de ruído é fornecida na Tabela 9 e é, no geral, moderada para operações não mitigadas
e baixa para operações mitigadas.
Não é esperado nenhum impacto de ruído no pós-encerramento.
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Tabela 9: Classificação da significância para impactos de ruído devido às actividades do projecto, incluindo as
fases de construção, operação e descomissionamento
Efeito
Impacto

Escala Temporal

Escala Espacial

Gravidade do
Impacto

Risco de
probabilidade

Significância Geral

Impacto nas Comunidades de Nacata e Lapua
Sem Mitigação

Médio

Área de estudo

Moderada

Provável

Moderada

Com Mitigação

Médio

Localizado

Ligeira

Provável

Baixa

Impacto nas Comunidades de Pirira e Nanhupo
Sem Mitigação

Médio

Área de estudo

Ligeira

Provável

Baixa

Com Mitigação

Médio

Localizado

Ligeira

Provável

Baixa

Elevada

Provável

Moderada

Ligeira

Provável

Baixa

Impacto nas Comunidades de Mphuthi e Familia
Sem Mitigação

Médio

Com Mitigação

Médio

Área de estudo

Localizado
Impacto em Balama
Sem Mitigação

Médio

Área de estudo

Elevada

Provável

Moderada

Com Mitigação

Médio

Localizado

Ligeia

Provável

Baixa

Impacto no Acampamento proposto 1
Sem Mitigação

Médio

Área de estudo

Ligeira

Provável

Baixa

Com Mitigação

Médio

Localizado

Ligeira

Provável

Baixa

Impacto no Acampamento proposto 2
Sem Mitigação

Médio

Área de estudo

Moderada

Provável

Moderada

Com Mitigação

Médio

Localizado

Ligeira

Provável

Baixa

7. Conclusão
Com base nos resultados da avaliação (com operações de mineração ocorrendo apenas durante o dia) e desde
que as medidas de gestão e mitigação recomendadas estejam em vigor, é a opinião do especialista que o
projecto pode ser autorizado.
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Apêndice A – Certificados de Calibração do Medidor de Nível Sonoro
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Apêndice C – Folhas de Registo do Trabalho de Campo e Fotos

Estudo de Especialidade de Ruído para Balama Central, Província de Cabo Delgado, Norte de
Moçambique
Número do Relatório: 18CES02

52

Estudo de Especialidade de Ruído para Balama Central, Província de Cabo Delgado, Norte de
Moçambique
Número do Relatório: 18CES02

53

Estudo de Especialidade de Ruído para Balama Central, Província de Cabo Delgado, Norte de
Moçambique
Número do Relatório: 18CES02

54

Estudo de Especialidade de Ruído para Balama Central, Província de Cabo Delgado, Norte de
Moçambique
Número do Relatório: 18CES02

55

Estudo de Especialidade de Ruído para Balama Central, Província de Cabo Delgado, Norte de
Moçambique
Número do Relatório: 18CES02

56

Estudo de Especialidade de Ruído para Balama Central, Província de Cabo Delgado, Norte de
Moçambique
Número do Relatório: 18CES02

57

Estudo de Especialidade de Ruído para Balama Central, Província de Cabo Delgado, Norte de
Moçambique
Número do Relatório: 18CES02

58

Estudo de Especialidade de Ruído para Balama Central, Província de Cabo Delgado, Norte de
Moçambique
Número do Relatório: 18CES02

59

Estudo de Especialidade de Ruído para Balama Central, Província de Cabo Delgado, Norte de
Moçambique
Número do Relatório: 18CES02

60

Estudo de Especialidade de Ruído para Balama Central, Província de Cabo Delgado, Norte de
Moçambique
Número do Relatório: 18CES02

61

Estudo de Especialidade de Ruído para Balama Central, Província de Cabo Delgado, Norte de
Moçambique
Número do Relatório: 18CES02

62

Estudo de Especialidade de Ruído para Balama Central, Província de Cabo Delgado, Norte de
Moçambique
Número do Relatório: 18CES02

63

Virado para o norte

Virado para o leste

Virado para o sul

Virado para o oeste

Figura 9: Fotografias do levantamento de ruído ambiente no Local 1
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Virado para o leste

Virado para o sul

Virado para o oeste

Figura 10: Fotografias do levantamento de ruído ambiente no Local 2
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Virado para o leste

Virado para o sul

Virado para o oeste

Figura 11: Fotografias do levantamento de ruído ambiente no Local 3
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Virado para o norte

Virado para o leste

Virado para o sul

Virado para o oeste

Figura 12: Fotografias do levantamento de ruído ambiente no Local 6
Estudo de Especialidade de Ruído para Balama Central, Província de Cabo Delgado, Norte de
Moçambique
Número do Relatório: 18CES02

67
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Virado para o leste

Virado para o sul

Virado para o oeste

Figura 13: Fotografias do levantamento de ruído ambiente no Local 6
Estudo de Especialidade de Ruído para Balama Central, Província de Cabo Delgado, Norte de
Moçambique
Número do Relatório: 18CES02

68

Virado para o norte

Virado para o leste

Virado para o sul

Virado para o oeste

Figura 14: Fotografias do levantamento de ruído ambiente no Local 7
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