
 

 

 

 

Novos Métodos de Modelação  

de Ruído-ambiente 

Ação de Formação 

Objetivos 
Conhecer as principais alterações dos novos métodos de modelação de ruído, relativamente aos 

anteriores métodos, e as consequências principais nos resultados previsionais. 

  
  

 

  

  

 

 

Destinatários Técnicos (Engenheiros, Arquitetos, outros) que trabalhem ou pretendam vir a trabalhar com modelação 

acústica de exteriores. 

  

  

 

  

 

 

 

Duração 1 dia (8 horas) 

 

Conteúdo Programático 

1. Comparação da emissão sonora e propagação sonora 

(condições favoráveis e desfavoráveis) dos novos métodos e 

dos métodos anteriores (Indústrias: ISO 9613-2; Rodovias: 

NMPB’96; Ferrovias: SRM II; Aeroportos: ECAC.CEAC) e 

principais consequências nos resultados previsionais. 

Destaca-se: 

- Indústrias: novo método para condições desfavoráveis e 

correção para as horas de funcionamento. 

- Rodovias: Novas categorias obrigatórias: Veículos a motor 

ligeiros; Veículos pesados médios; Veículos pesados; 

Veículos a motor de duas rodas. Correção em função do 

declive da via. 

- Ferrovias: Duas fontes, uma a 0.5m de altura e outra a 4m 

de altura, e novo método para condições desfavoráveis. 

- Aeroportos: Método para helicópteros. 

2. Nova forma de associação dos níveis sonoros e do número 

de habitantes aos edifícios. 

3. Nova forma de atribuição de pontos recetores às fachadas 

dos edifícios. 
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PEDIDO DE 

PROPOSTA 

https://docs.google.com/forms/d/1pkGIOSEvvp0cBjKHKOpPKtAc9auRKcrQAuRc3OsMISA/viewform

