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1. CARACTERIZAÇÃO DO ENS
 
1.1. Descrição e Objetivo 
 
O presente relatório foi realiz
Valores Limite de Exposição 
Corte dos Álamos e do Sobre-
 
Foi avaliado o ruído prove
nasimediações dos aerogerado
 
Para tal foram realizadas me
Eólico de Corte dos Álamos (3
(2 ENERCON E92)contam com 
 
A área de estudo é caracteriz
dade uma estrada municipal
ruido locais. 
 
Na realização das medições do
e 2 (2011), sendo os resultado
Geral do Ruído, Decreto-Lei n.º
 
O presente relatório corresp
conforme estabelecido no Pla
de Corte dos Álamos e do So
acordo com as determinaçõe
aprovado em Pós-Avaliação.
monitorização adicionais em 
máquinas ou surja alguma recl
 
Na presente campanha de mo
Abril, sendo efectuadas 2 am
minutos em outro dia.  
 
Equipa Técnica 
· Nuno Medina (Técnico do Lab
 
· Luís Abreu (Técnico do Labora
 
O presente trabalho foi elabora
 
· Vítor Rosão (Responsável Téc
 
· João Pedro Silva (Responsáve
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ENSAIO 

 

ealizado no âmbito da Avaliação do Grau de Incom
ão associados ao funcionamento dos aerogerador

-equipamento do Parque Eólico de Guerreiros, em

roveniente da referida atividade em 4recetor
radores. 

 medições durante o funcionamento daatividade 
(3 GAMESA G97)e do Sobre-equipamento do Parq

om um total de 5 aerogeradores. 

terizada por actividades rurais predominantes nas
pal e ainda de parques eólicos adjacentes, sendo e

s dos níveis sonoros foi seguido o descrito nas Norm
ados interpretados de acordo com os limites estabe
i n.º 9/2007, em vigor desde Fevereiro de 2007. 

responde àcampanha de medição prevista para 
 Plano de Monitorização do Ambiente Sonoro do p
 Sobre-equipamento do Parque Eólico de Guerreir
ções impostas na Declaração de Impacte Ambien
ão. Durante o período de vida útil deverão se
em casos que se verifique alteração de regime 
reclamação que o justifique. 

e monitorização o período de amostragem ocorreu
 amostragens de 15 minutos cada, em 1 dias, e u

 Laboratório) 

boratório) 

borado pela seguinte equipa técnica: 

 Técnico do Laboratório) 

sável da Qualidade do Laboratório) 
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ncomodidade Sonora e dos 
dores do Parque Eólico de 
, em fase de exploração. 

tores sensíveis localizados 

 em avaliação. O Parque 
Parque Eólico de Guerreiros 

 nas redondezas, existência 
o estas as principais fontes 

ormas NP ISO 1996, Partes 1 
tabelecidos no Regulamento 

ara a fase de exploração, 
do projeto do Parque Eólico 
rreiros, plano elaborado de 
biental do projeto, que foi 
 ser realizadas acções de 

ime de funcionamento das 

rreu entre os dias 5 e 7 de 
, e uma amostragem de 15 
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1.2. Dados Identificadores d
 

Requerente 

Atividade avaliada

Localização dos 
aerogeradores 

Local de realização d
ensaios 

Horário de funcionam
da atividade em anál

Data dos ensaios

 
 

1.3. Antecedentes 
 
Os projetos “Parque Eólico 
Guerreiros” foram sujeitos a 
acordo com os critérios legais 
alterado pelo Decreto-Lei n.º 
pela entidade licenciadora, nom
 
O promotor dos dois projetos,
fase de projeto de execução, q
de 2013, através da carta de Re
 
No EIA referido o promotor ap
mais próximos do projeto, c
desfavoráveis para o projeto,
sonoros junto dos recetores. O
dos dois projetos cumpre os cr
Geral do Ruído. 
 
No decurso do Processo de Av
meio do Ofício de Referência
apresentação de alguns eleme
Os elementos solicitados foram
conformidade do Estudo de Im
DAO/2013, de 12 de Julho de 2
 
A Avaliação de Impacte Ambie
do Parque Eólico de Corte dos
(DIA) favorável condicionada,
Ambiente e do Ordenamento d
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res dos Ensaios 

Grupo EDP Renováveis 

iada 
Aerogeradores do Parque Eólico de Corte

Álamos e do Sobre-equipamento do Parque
de Guerreiros 

os 
 

Parque Eólico de Corte dos Álamos e do So
equipamento do Parque Eólico de Guerre

ão dos Concelho de Lagos, freguesia de Bensafrim, c
de Monchique, freguesia de Marmelete, conc

Aljezur, freguesia de Bordeira 
amento 

análise 24horas 

aios 5-4-2016a7-04-2016 

ico de Corte dos Álamos” e “Sobreequipamento
s a um procedimento de Avaliação de Impacte A

gais estabelecidos, nomeadamente o Decreto-Lei n.º
 n.º 197/2005, de 8 de Novembro e determinação
, nomeadamente a Direção-Geral de Energia e Geolo

tos, a EDPR PT, apresentou um Estudo de Impacte 
o, que deu entrada na Direcção Geral de Energia e G
e Ref. 5/13/GPP. 

r apresentou uma previsão dos níveis sonoros junto
o, com os dois projetos em exploração, assumin
jeto, ou seja as que mais influenciam no sentido 
es. Os resultados dessa previsão permitiram conclu
os critérios de exposição máxima e incomodidade de

e Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), a Comissã
ncia 185/DAIA-DAP/2013, datado de 28 de Maio
mentos adicionais ao Estudo de Impacte Ambiental 

foram disponibilizados pela EDPR PT e a CA acabou
e Impacte Ambiental, através do ofício da APA com

 de 2013. 

biental do projeto do Sobreequipamento do Parqu
 dos Álamos culminou com a emissão da Declaraçã
ada, a 30 de Dezembro de 2013, pelo Senhor S
to do Território.  
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orte dos 
rque Eólico 

o Sobre-
erreiros 
m, concelho 
concelho de 

ento do Parque Eólico de 
te Ambiental conjunto, de 
i n.º 69/2000, de 3 de Maio 
ção nesse sentido emitidas 
eologia. 

cte Ambiental conjunto, em 
a e Geologia, a 30 de Janeiro 

unto aos recetores sensíveis 
umindo as condições mais 
ido do aumento dos níveis 
ncluir que o funcionamento 
e definidos no Regulamento 

issão de Avaliação (CA), por 
aio de 2013, requisitou a 

ntal (EIA). 
bou por se pronunciar pela 

com a Referência 335/DAIA-

arque Eólico de Guerreiros e 
ração de Impacte Ambiental 
r Secretário de Estado do 
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A DIA determina a implementa
os critérios nela definidos. E
Monitorização apresentado na
o início da exploração dos p
Regulamento Geral do Ruído n
 
Em termos de medidas de min
se as seguintes: 
 
• Medida 79 da DIA: “Dev
sonoros de funcionamento dos
• Medidas previstas no âmb
que os resultados obtidos na m
possível, adotar-se-ão medida
medidas já implementadas. Ap
comprovar que foi reposta a c
minimizados.” 
 
Os trabalhos de construção do
e tiveram a sua conclusão em
trabalhos de construção iniciar
 
Refira-se ainda a realização d
Avaliação. A primeira visita oc
Parque Eólico de Corte dos Á
segunda visita ocorreu a 01 de
cerca de 3 meses após conclus
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entação de um Plano de Monitorização do Ambiente
s. Em termos de critérios de frequência de am

o na DIA exige a realização de uma campanha de m
s projetos, com o objetivo de verificar o cumpri

do nos recetores sensíveis identificados durante o pr

 minimização do ruído, definidas no âmbito do proc

Devem efetuar-se revisões periódicas com vista à 
 dos aerogeradores” 

 âmbito do Plano de Monitorização do Ambiente So
na monitorização não estão em conformidade com a
didas de minimização suplementares e/ou devem 
s. Após a implementação das mesmas, serão realizad
a a conformidade com a legislação ou que os impa

o do Parque eólico de Corte dos Álamos iniciaram-se
 em Julho de 2015. No que respeita ao sobrequipam
iciaram-se a Julho de 2015 e terminaram em Novem

ão de duas visitas aos locais de obra por membro
a ocorreu em 24 de Julho de 2015, na qual se efetu
os Álamos, obra que à data da visita estava já pra

de Março de 2016, ao sobreequipamento do Parq
clusão da construção deste projeto. 
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iente Sonoro de acordo com 
 amostragens, o Plano de 
e medições seis meses após 

primento dos critérios do 
 o procedimento de AIA. 

rocedimento de AIA, refira-

a à manutenção dos níveis 

e Sonoro: “Caso se verifique 
om a legislação, sempre que 
em ser redimensionadas as 
lizadas novas medições para 

pactes significativos foram 

se em Novembro de 2014 
ipamento de Guerreiros, os 

vembro de 2015.  

bros da comissão de Pós-
fetuou uma visita à obra do 
 praticamente concluída. A 

Parque Eólico de Guerreiros, 



 
 
 
  

Os resultados do ensaio referem-se exclusivamente aos valore
Este relatório só pode ser produzido na íntegra, exceto quand
 

 

1.4. Definições 
 Designações do som intr

nº 9/2007 “ruído ambiente” e
“ruído residual” equivale a “so
 Som total - Som global ex

pelo som resultante de várias f
 Som específico - Compon

associada a uma determinada 
 Som residual - Som rem

suprimido(s) o(s) son(s) específ

De

a) Três sons específico

b) Dois sons específic

1  som total; 2  som esp

 

Notas : O nível sonor
Em a) a área sombr
Em b) o som residu

 
 Som inicial - Som total

modificação.  
 Som flutuante - Som con

varia significativamente mas qu
 Som intermitente - Sons

regulares ou irregulares, em qu
Exemplo: Ruído de veículos 
comboios, ruído de aeronaves,
 Som impulsivo - Som ca

impulso de pressão sonora é, n
 Som tonal - Som caracteri

banda estreita que emergem d
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 introduzidas pelas Normas ISO 1996 (2011) - No
e” equivale a “som total”; “ruído particular” equiva
 “som residual”. 
l existente numa dada situação e num dado instante
ias fontes, próximas e distantes. 
ponente do som total que pode ser especificamente
ada fonte. 
 remanescente numa dada posição e numa dad
pecífico(s) em consideração. 

Designações do som total, específico e residual 

 

íficos em consideração (2, 3 e 4), o som residual (5) e o som tot

 

cíficos em consideração (2 e 3), o som residual (5) e o som tota

 específico A; 3  som específico B; 4  som específico C; 5  som re

noro residual mais baixo é obtido quando todos os sons específicos sã
mbreada indica o som residual quando os sons específicos A,B e C são 
esidual inclui o som específico C dado que este não se encontra em con

total existente numa situação inicial antes da o

 contínuo cujo nível de pressão sonora, durante o 
as que não pode ser considerado um som impulsivo.
ons observáveis apenas durante certos períodos d

m que a duração de cada uma das ocorrências é supe
los motorizados em condições de baixo volume
ves, e ruído de compressores de ar. 

caracterizado por curtos impulsos de pressão so
 é, normalmente, inferior a 1 s. 
cterizado por uma única componente de frequência 
m de modo audível do som total. 
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No âmbito do Decreto-Lei  
uivale a “som específico” e 

tante, usualmente composto 

ente identificada e que está 

dada situação quando são 

 total (1) 

tal (1) 

m residual. 

s são suprimidos. 
 são suprimidos. 
 consideração. 

a ocorrência de qualquer 

e o período de observação, 
ivo. 

os de tempo, em intervalos 
 superior a 5 s. 
lume de tráfego, ruído de 

 sonora. A duração de um 

ncia ou por componentes de 
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 Períodos de Referência –
abranger as atividades humana
 - Diurno
 - Entarde
 - Noturn
 
 Ruído Ambiente – “o ruíd

devido ao conjunto das fontes
considerado”. 
 Ruído Particular – “comp

por meios acústicos e atribuída
 Ruído Residual – “o ruído

situação determinada; 
 Nível Sonoro Contínuo Eq

nível sonoro, em dB(A), de um
referido naquele intervalo de t
  

sendo: 
LA (t) o valor ins
T o período 

 
 Indicador de Ruído Diur

definido na norma NP1730-1:
uma série de períodos diurnos
 Indicador de Ruído do E

conforme definido na norma 
durante uma série de períodos
 Indicador de Ruído Notu

definido na norma NP1730-1:
uma série de períodos noturno
 Indicador de Ruído Diurn

associado ao incómodo global,

 Zonas Sensíveis- “a área
vocacionada para uso habita
existentes ou previstos poden
servir a população local, tais co
estabelecimentos de comércio
 Zonas Mistas - “a área de

seja afeta a outros usos, exi
sensível”; 
 Zona Urbana Consolidad

edificação”. 
 
  

  

alores medidos no local identificado no presente relatório.  
ando haja autorização expressa da Sonometria.  

– “o intervalo de tempo a que se refere um indica
anas típicas delimitado nos seguintes termos”:  

rno (07h00min. às 20h00min.) 
tardecer (20h00min. às 23h00min.)   
turno (23h00min. às 07h00min.). 

ruído global observado numa dada circunstância num
ntes sonoras que fazem parte da vizinhança próxim

omponente do ruído ambiente que pode ser espe
uída a uma determinada fonte sonora”. 

uído ambiente a que se suprimem um ou mais ruído

o Equivalente, Ponderado A, LAeq, de um ruído nu
e um ruído uniforme que contém a mesma energ

 de tempo. 

dB(A) 101log10
0

10
)(

10 







= ∫ dT

T
L

T
tLA

Aeq  

r instantâneo do nível sonoro em dB(A); 
odo de referência em que ocorre o ruído particular

Diurno (Ld) ou (Lday)-“o nível sonoro médio de lo
1:1996, ou na versão atualizada correspondente

nos representativos de um ano”, expresso em dB(A)
do Entardecer (Le) ou (Levening)- “o nível sonoro m
ma NP1730-1:1996, ou na versão atualizada corres
dos do entardecer representativos de um ano”, exp
oturno (Ln) ou (Lnight)-“o nível sonoro médio de lo

1:1996, ou na versão atualizada correspondente
urnos representativos de um ano” , expresso em dB(
iurno-Entardecer-Noturno (Lden)-“o indicador de ru
bal, dado pela expressão: 

área definida em plano municipal de ordenamen
bitacional, ou para escolas, hospitais ou similares
dendo conter pequenas unidades de comércio e d
is como café se outros estabelecimentos de restaura
rcio tradicional, sem funcionamento no período not
a definida em plano municipal de ordenamento do t
, existentes ou previstos, para além dos referidos

idada- “a zona sensível ou mista com ocupação 
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dicador de ruído, de modo a 

 num determinado instante, 
óxima ou longínqua do local 

specificamente identificada 

uídos particulares, para uma 

o num intervalo de tempo - 
nergia acústica que o ruído 

lar 

e longa duração, conforme 
ente, determinado durante 
B(A); 
o médio de longa duração, 
rrespondente, determinado 
expresso em dB(A); 
e longa duração, conforme 
ente, determinado durante 
 dB(A); 
e ruído, expresso em dB(A), 

 
mento do território como 

lares, ou espaços de lazer, 
 e de serviços destinadas a 
auração, papelarias e outros 
noturno; 

 do território, cuja ocupação 
ridos na definição de zona 

ção estável em termos de 
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2. CONTEXTO LEGISLATIVO E 
 
2.1. Metodologia 

 

Nº Ensaio

7 
Medição de níveis de pre
Determinação do nível s
longa duração 

8 

Medição dos níveis de pr
Critério de incomodidad

 

Os ensaios acústicos e os cálcu
a normalização aplicável, nom
resultados é realizada de acord
Janeiro. 
 
Na avaliação da incomodidade
nas diferenças de LAeq do ruído
 
Na avaliação dos valores limite
exposição, nomeadamente; 
Ponto 1 – Em função da classi
seguintes valores limite de exp

- As zonas mistas não d
expresso pelo indicador L
- As zonas sensíveis não
expresso pelo indicador L

 
Ponto 3- Até à classificação da
para efeitos de verificação do 
limites de Lden igual ou inferior 
 
Capítulo III – Artigo 13º - Ativi
Ponto 1 – “A instalação e o 
envolventes das zonas sensíve
sujeitos”:  

a) “Ao cumprimento dos va
b) “Ao cumprimento do cri
indicador LAeq do ruído amb
ou atividades em avaliação
exceder 5 dB(A) no períod
noturno”, consideradas as 

 
  

  

alores medidos no local identificado no presente relatório.  
ando haja autorização expressa da Sonometria.  

E PROCEDIMENTOS DE MEDIDA E DE CÁ

saio Método de Ensa
e pressão sonora. 
vel sonoro médio de 

NP ISO 1996-1:2011 
NP ISO 1996-2:2011 
SPT_08_RAMB_Lden_07: 27

e pressão sonora. 
idade 

NP ISO 1996-1:2011 
NP ISO 1996-2:2011 
Anexo I do Decreto-Lei nº 9/2
SPT_07_INCO_06: 15-01-201

álculos apresentados no presente relatório foram re
omeadamente nas Normas NP ISO 1996, Partes 1 e

cordo com o Regulamento Geral do Ruído – Decreto

ade sonora são seguidos os critérios estabelecidos 
uído ambiente e residual, consideradas as correções

imite é verificado o disposto no Capítulo III – Artigo
 

lassificação de uma zona como mista ou sensível, de
 exposição: 
ão devem ficar expostas a ruído ambiente exterio
or Lden, e superior a 55 dB(A), expresso pelo indicado
não devem ficar expostas a ruído ambiente exteri
or Lden, e superior a 45 dB(A), expresso pelo indicado

o das zonas sensíveis e mistas a que se referem os
 do valor limite de exposição, aplicam-se aos receto
rior a 63 dB(A) e Ln igual ou inferior a 53 dB(A). 

tividades ruidosas permanentes 
e o exercício de atividades ruidosas permanentes
síveis ou mistas ou na proximidade dos recetores

s valores limite fixados no artigo 11º”; e 
o critério de incomodidade, considerado como a dif
ambiente determinado durante a ocorrência do ruíd
ação e o valor do indicador LAeq do ruído residual, 
eríodo diurno, 4 dB(A) no período do entardecer
 as correções indicadas no anexo I da Legislação. 
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E CÁLCULO 

Ensaio 

: 27-10-2014 

º 9/2007 
2015 

m realizados de acordo com 
s 1 e 2 (2011). A análise dos 
reto-Lei nº 9/2007, de 17 de 

dos no artigo 13º, com base 
ões indicadas no anexo I. 

rtigo 11º - Valores limite de 

l, devem ser respeitados os 

terior superior a 65 dB(A), 
ador Ln; 

xterior superior a 55 dB(A), 
ador Ln; 

m os nºs 2 e 3 do artigo 6º, 
cetores sensíveis os valores 

ntes em zonas mistas, nas 
res sensíveis isolados estão 

a diferença entre o valor do 
ruído particular da atividade 
al, diferença que não pode 
cer e 3 dB(A) no período 



 
 
 
  

Os resultados do ensaio referem-se exclusivamente aos valore
Este relatório só pode ser produzido na íntegra, exceto quand
 

 

De acordo com o ponto 1 de
ocorrência do ruído particular
ruído, passando a designar-se p

onde K1 é a correção tonal e K
 
O método para detetar as car
consiste em verificar, no esp
frequências centrais entre 50 e
ou mais, caso em que o ruído d
 
Para detetar as característica
determina-se a diferença entr
com a característica impulsiv
considerado impulsivo. 
 
Caso se detetem componente
componentes impulsivas, em
componentes não forem iden
valor de LAeq é adicionado 6 dB
 
De acordo com o ponto 2 do
ambiente que inclui o ruído pa
b) do nº1 do artigo 13º, é ad
acumulada de ocorrência do ru

 
Valor da relação percent
duração acumulada de o
ruído particular e a dur

período de refer
q ≤ 12,5%

12,5% < q ≤ 2
25% < q ≤ 50
50%< q ≤ 75

q > 75%
a) Valores aplicáveis a ativida
b) Valores aplicáveis a ativid

 
O disposto no ponto 1 alínea b
do indicador LAeq do ruído am
indicador LAeq do ruído ambi
considerando o estabelecido n
 
 

  

alores medidos no local identificado no presente relatório.  
ando haja autorização expressa da Sonometria.  

1 deste anexo, o valor de LAeq do ruído ambiente 
ular é corrigido de acordo com as características 
se por Nível de Avaliação - LAr, de acordo com a seg

21 KKLL AeqAr ++=  
 e K2 é a correção impulsiva. 

 características tonais do ruído dentro do intervalo
espectro de um terço de oitava, considerando as

 50 e 10000 Hz, se o nível de uma banda excede o da
ído deve ser considerado tonal. 

ísticas impulsivas do ruído dentro do intervalo d
entre o nível sonoro contínuo equivalente, LAeq,T, 

ulsiva e fast. Se esta diferença for superior a 6 

entes tonais, K1 é igual a 3 dB(A). O mesmo aconte
 em que K2 é igual a 3 dB(A), ou K1=0 dB(A) 
identificadas. Caso se verifiquem as duas caracterís
6 dB(A). 

2 do mesmo anexo, aos valores limite da diferenç
o particular corrigido (LAr) e o LAeq do ruído residual

é adicionado o valor D, em função da relação perc
o ruído particular e a duração total do período de re

centual(q) entre a 
 de ocorrência do 
 duração total do 
eferência 

Valor Limite [dB(A)]

Período 
Diurno 

Período 
Entardecer Período

,5% 9 8 5 ª) 
≤ 25% 8 7 5 ª) 

≤ 50% 7 6 5 
≤ 75% 6 5 4 
5% 5 4 3 
ividades com horário de funcionamento que ultrapasse a

tividades com horário de funcionamento até às 24 h 

ea b), não se aplica em qualquer dos períodos de re
 ambiente no exterior igual ou inferior a 45 dB(A

mbiente no interior dos locais de receção igual 
do nos nºs 1 e 4 do anexo I do Decreto-Lei n.º 9/2007
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nte determinado durante a 
cas tonais ou impulsivas do 
a seguinte expressão:  

valo do tempo de avaliação 
o as bandas centradas nas 
o das adjacentes em 5 dB(A) 

lo de tempo de avaliação 
,T, medido em simultâneo 

 6 dB, o ruído deverá ser 

ntece, quando se verificam 
(A) e K2=0 dB(A) se estas 
terísticas em simultâneo, ao 

rença entre o LAeq do ruído 
dual estabelecidos na alínea 
percentual entre a duração 
e referência. 

(A)] 

íodo Noturno 
 6 b) 
 5 ª) 

5 
4 
3 

se as 24 h. 

de referência, para um valor 
dB(A) ou para um valor do 
ual ou inferior a 27 dB(A), 
2007. 



 
 
 
  

Os resultados do ensaio referem-se exclusivamente aos valore
Este relatório só pode ser produzido na íntegra, exceto quand
 

 

2.2. Instrumentação e Medi
 
As medições foram efetuad
nomeadamente: 
 
- Sonómetro Analisador, de cla
Série 61277 e respetivo calibra

- Data da Última Verificação
- Certificado de Verificação 

 
Erros associados ao equipamen
 
Valor nominal: 94dB 
Valor referência: 93.92 dB 
Erro: -0.08dB 
Especificação de norma: ±0.40
Incerteza expandida: ±0.12dB

 
- Termo-anemómetro Marca 
AEROMETROLOGIE T12-1890
anemómetro, respetivamente
 
Ver Anexo E. 

 
Previamente ao início das med
respetivos parâmetros de conf
calibração do sonómetro. O va
do que 0,5 dB(A). Quando este
repetido com outro equipamen
do desvio, de acordo com os p
 
No ponto exterior as mediçõe
situado a uma alturade 3,8 m
avaliado. Normalmente monta
estivessem afastados, pelo me
 
As considerações expressas n
Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17
sonoro contínuo equivalente)
valores obtidos de LAeq nos per
 
No caso de se recorrer à técni
funcionamento da fonte no pe
em questão,para a escolha do
número de medições e respeti
 
Para fontes que não apresente
de referência nem marcados 
dias, cada um com pelo menos
causa.Por amostra entende-se
medições. 

 

  

alores medidos no local identificado no presente relatório.  
ando haja autorização expressa da Sonometria.  

edições 

uadas com recurso a equipamento de mediçã

e classe de precisão 1, Marca Solo 01 dB, Modelo So
librador acústico Rion NC-74 nº de Série 34683823:
ação Periódica: Janeiro de 2015; 
ção Número 245.70 / 15.33245. 

mento: 

.40dB 
dB 

rca Amprobe, Modelo TMA10, SN 08090196, Cer
8908 de 10-10-2012 e A12-18908 de 10-10
nte). 

medições, foi verificado o bom funcionamento do so
configuração. No início e no final de cada série de m
O valor obtido no final do conjunto de medições nã
este desvio é excedido o conjunto de medições não 
mento conforme ou depois de identificado e devida

os procedimentos definidos no Manual da Qualidade

ições de longa duração foram realizadas com o m
8 m a 4,2 m acima do solo, ou a 1,5 m acima da c
ntado num tripé e de modo que os ponto de mediçã

 menos, 3,5 m de estruturas reflectoras. 

as neste estudo seguem o estipulado no Regula
 17 de Janeiro, pelo que o principal parâmetro a c

nte). Sendo igualmente calculados os indicadores 
 períodos de referência diurno, entardecer e noturno

écnica de amostragem é fundamental oconhecimen
o período dereferência em análise e no intervalo de 
a dos intervalos de tempo de medição (momento d
petiva duração). 

entem marcadas flutuações do nível sonoro ao long
dos regimes de sazonalidade,deverão ser caracte
enosuma amostra, em cada um dos períodos de ref

se um intervalo de tempo de observação que po
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dição e ensaio adequado, 

Solo Premium, nº de 
: 

 Certificados de Calibração 
10-2012 (termómetro e 

o sonómetro, bem como os 
 de medições procedeu-se à 

não diferiu do inicial mais 
não é considerado válido e é 
vidamente corrigida a causa 

dade do Laboratório. 

 o microfone do sonómetro 
 da cota do recetor sensível 
edição, sempre que possível, 

gulamento Geral do Ruído, 
 a considerar é o LAeq (nível 
res Lden e Ln, com base nos 
urno. 

imento prévio do regime de 
 de tempo de longa duração 
to de recolha dasmedições, 

longodo intervalo de tempo 
cterizados pelo menos dois 
 referência que estejam em 
e podeconter uma ou mais 



 
 
 
  

Os resultados do ensaio referem-se exclusivamente aos valore
Este relatório só pode ser produzido na íntegra, exceto quand
 

 

A média logarítmica de várias m

Onde:  
- n é o número de mediçõ
- , é o valor do níve

Para fontes que apresentem m
referência que se apresentem
efetuadas pelo menos duasam
mantém-sea necessidade de ef
 
Quando é possível identificar 
aplicada a seguinte equação: 

Onde:  
- n é o número de mediçõ

 - é a duração do ciclo i,
- , é o valor do níve
- ∑ corresponde à 
referência em análise. 

 
A duração de cada medição é
termos de LAeq,t, a avaliar pelo 
mínima de cadamedição deve 
de 15 minutos devido, norma
propagação que influenciam o 
 
Sempre que a fonte sonora 
indicador de longa duração L
de níveis de exposição sonora
das suas ocorrências relativas n

    
Para cada tipo de acontecimen

Onde: 
- é o nível de exposiç
intervalo de tempo T (em 
- =1 segundo. 

 
No presente caso as amostrag
Laboratório, 2 amostragens de
dia, e a realização de uma amo
amostras, tal como se descreve
 
 
 
 

  

alores medidos no local identificado no presente relatório.  
ando haja autorização expressa da Sonometria.  

ias medições é calculada com a equação a seguir apr

, 10 1 10 , /  

dições, 
 nível sonoro correspondente à medição i. 
m marcadas flutuações do nível sonoro ao longo d

ntem associadas a ciclosdistintos de funcionament
asamostras por ciclo. Para obter o valor do indic

efetuar recolhas em pelo menos dois dias. 

icar a ocorrência de ciclos no ruído que se pretend
 

, 10 1 10 , /  

dições, 
o i, 
 nível sonoro correspondente à medição i. 
e à duração total de ocorrência do ruído a cara

ão é determinada fundamentalmente pelaestabiliza
elo operador dosonómetro. Regra geral, para ensaio
eve ser de 10 minutos; para ensaios no exterior, a d
rmalmente, à multiplicidade de fontes e àvariabil

m o registo de medição. 

ora for caracterizada por acontecimentos acústic
o Ld, Le, Ln ou LAeq,T (mensal), pode ser calculado a p
nora LAE associados a cada tipo deacontecimentos, 
vas no intervalo detempo de longa duração em causa

mento acústico discreto tem-se 

, 10 	 10  

posição sonora média de n acontecimentos acústi
(em segundos), 

tragens foram efetuadas em conformidadecom o P
de 15 minutos cada, em 1 dia, e uma amostragem 

 amostragem acrescida quando ocorrem diferenciais
reveno Anexo B – Plano de Amostragens. 
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r apresentada: 

go dointervalo de tempo de 
ento da fonte, devem ser 

ndicador de longa duração, 

tende caracterizar, deve ser 

caracterizar, no período de 

ilização do sinal sonoro em 
nsaios no interior, a duração 
, a duração mínimadeve ser 

iabilidade das condições de 

sticos discretos, ovalor do 
 a partirdos valores médios 
tos, ponderados em função 
ausa. 

ústicos do mesmo tipo, no 

 o Procedimento Interno do 
em de 15 minutos em outro 
ciais superiores a 5 dB entre 



 
 
 
  

Os resultados do ensaio referem-se exclusivamente aos valore
Este relatório só pode ser produzido na íntegra, exceto quand
 

 

De forma a efetuar uma extra
recetor avaliado são efetuadas
 
Ld de Longa Duração = Ld - Cmet

Le de Longa Duração = Le - Cmet

Ln de Longa Duração = Ln - Cmet

 
Nota :  
Cmet = 0 se dp ≤ 10(hs+hr) ≈ (hs
e 
Cmet = C0 [1-10(hs+hr)/dp] se d
 
Onde: 
hs – Altura relativa da(s) fonte(
hr – Altura relativa do microfon
dp – Distância linear entre a(s)
C0 – Fator que depende das es
gradientes de temperatura, em
C0 do Entardecer = 0.7 dB(A) e
 

  

  

alores medidos no local identificado no presente relatório.  
ando haja autorização expressa da Sonometria.  

xtrapolação de medições a longa duração, para cad
adas as correçõesCmet: 

met diurno 
met Entardecer  
metnoctuno 

 (hs+hr)/dp ≥ 0.1 

se dp> 10(hs+hr) ≈ (hs+hr)/dp< 0.1  

nte(s) em metros. 
ofone em metros. 
 a(s) fonte(s) e o microfone (ou entre a fonte e o rece
as estatísticas meteorológicas locais, da velocidade e
a, em dB(A); para o território nacional considera-se
A) e C0 noturno = 0 dB(A) 
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 cada ponto de medição ou 

 recetor) em metros. 
de e direção do vento e dos 

se C0 diurno = 1.47 dB(A), 



 
 
 
  

Os resultados do ensaio referem-se exclusivamente aos valore
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2.3 Local de medição 
 

Local da medição exte

Identificação/Caracteri
das Fontes de Ruíd

Ponto P1 

Ponto P2 

Ponto P3 

Ponto P4 

Identificação dos pontos de mediçãoeIden
 
Estes locais foram previamen
receptores sensíveis identific
considerarem mais expostas 
mínimo. Foram assim determi
Sonora e dos Valores Limite de
Eólico de Corte dos Álamos e d
pontos e aerogeradores – Ver A

  

  

alores medidos no local identificado no presente relatório.  
ando haja autorização expressa da Sonometria.  

exterior 

P1 
Latitude: 37°13'35.44"N 

Longitude: 8°44'13.24"W 
P2 

Latitude: 37°13'32.43"N 
Longitude: 8°43'32.34"W 

P3 
Latitude: 37°12'40.71"N 

Longitude: 8°42'51.74"W 
P4 

Latitude: 37°13'6.33"N 
Longitude: 8°44'10.49"W 

terização 
uído 

Ruídos provenientes dos aerogeradores (me
realizadas com todos os aerogeradores 

funcionamento), Ruído tráfego rodoviário, 
naturais (vegetação, cães, grilos, etc)

 

 

 
Identificação/Caracterização das Fontes de Ruído 

mente definidos com o cliente, de acordo com
tificados em fase de EIA e nas edificações isol

 aos aerogeradores e locais onde o efeito de supe
erminados 4 pontos de medição para Avaliação do
te de Exposição associados ao funcionamento dos a
s e do Sobre-equipamento do Parque Eólico de Gue
Ver Anexo A) 
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(medições 
res em 
rio, Ruídos 
etc) 

 

 

 

 

com os seguintes critérios: 
isoladas próximas, por se 

 superfícies reflectoras fosse 
 do Grau de Incomodidade 

os aerogeradores do Parque 
 Guerreiros. (Localização dos 



 
 
 
  

Os resultados do ensaio referem-se exclusivamente aos valore
Este relatório só pode ser produzido na íntegra, exceto quand
 

 

2.4 Fontesde Ruído 
 
O Parque Eólico é constituído 
com 90 m de altura, de 2,0 
aerogeradores da marca ENER
no sobre-equipamento do P
monotorização foram realizada
O quadro e a Figura seguinte d
 

  

  

alores medidos no local identificado no presente relatório.  
ando haja autorização expressa da Sonometria.  

ído por 5 aerogeradores, 3 aerogeradores da marc
2,0 MW de potência unitária,no Parque Eólico de
NERCON, modelo E92, com 85 m de altura, de 2,3 
o Parque Eólico de Guerreiros. As medições du
izadas com todos os aerogeradores em funcionamen
te descrevem a localização dos 5 aerogeradores. 
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arca Gamesa, modelo G97, 
 de Corte dos Álamos e 2 

 MW de potência unitária, 
s durante a campanha de 
mento. 

 

 

 



 
 
 
  

Os resultados do ensaio referem-se exclusivamente aos valore
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3. RESULTADOS OBTIDOS E CO
 

3.1. Dados Obtidos 
Os resultados (médios) das me
apresentados nos quadros segu
 

Ponto 1 - Período Diurno (07h-

Das

15:53

Mem. às

1 16:08

Das

15:57

Mem. às

24 16:12

Das

16:12

Mem. às

25 16:27

06-04-2016

06-04-2016

05-04-2016

Med.1

ID Data Intervalo de 
medição

L

Med.2

Med.3

Ponto 1 - Período Diurno (07h-

Das

18:27

Mem. às

6 18:42

Das

15:20

Mem. às

22 15:35

Das

15:36

Mem. às

23 15:51

L

Med.1

05-04-2016

ID Data Intervalo de 
medição

Med.2

06-04-2016

Med.3

06-04-2016

  

alores medidos no local identificado no presente relatório.  
ando haja autorização expressa da Sonometria.  

 E CONCLUSÕES 

s medições de ruído ambiente, realizadas para os Pe
 seguintes. 

 (07h-20h) - Medições de Ruído Ambiente

Tonais: 

Não

Impulsivas:

Não

Tonais: 

Não

Impulsivas:

Não

Tonais: 

Não

Impulsivas:

Não

42.4

Ruído proveniente do aeroge
Ruídos naturais (vegetação) 
18.3ºC; Velocidade do Vento

altura do microfone) ent

38.1 40.2

Ruído proveniente do aeroge
Ruídos naturais (vegetação)

Temp. 18.3ºC; Velocidade 
ponto e à altura do microfone

48.3 51.3

Ruído proveniente do aeroge
Ruídos naturais (vegetação)
Temp. 18.8ºC; Velocidade 

ponto e à altura do microfone

LAeq fast 
[dB(A)]

LAeq imp. 
[dB(A)]

Componentes 
Penalisantes Observações

40.5

 (07h-20h) - Medições de Ruído Residual

Tonais: 

Não

Impulsivas:

Não

Tonais: 

Não

Impulsivas:

Não

Tonais: 

Não

Impulsivas:

Não

LAeq fast 
[dB(A)]

LAeq imp. 
[dB(A)]

Componentes 
Penalisantes Observações

48.8 50.3
Ruídos naturais (vegetação)
Temp. 16.1ºC; Velocidade

ponto e à altura do microfone

38.2 40.3

Ruídos naturais (vegetação)
ruídos animais pouco au

18.4ºC; Velocidade do Vent
altura do microfone) ent

39.6 41.9

Ruídos naturais (vegetação)
ruídos animais pouco au

18.4ºC; Velocidade do Vent
altura do microfone) ent
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s Períodos considerados são 

 

 

aerogerador audível;  
ação) audível; Temp. 
 Vento (no ponto e à 
e) entre 2-3 m/s

aerogerador audível;  
ação) pouco audível; 
idade do Vento (no 
rofone) entre 1-3 m/s

aerogerador audível;  
tação) muito audível; 
idade do Vento (no 
rofone) entre 4-9 m/s

ções

ações

tação) muito audível; 
idade do Vento (no 
rofone) entre 3-6 m/s

tação) pouco audível; 
co audivel; Temp. 
 Vento (no ponto e à 
e) entre 1-3 m/s

tação) pouco audível; 
co audivel; Temp. 
 Vento (no ponto e à 
e) entre 1-3 m/s



 
 
 
  

Os resultados do ensaio referem-se exclusivamente aos valore
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Ponto 2 - Período Diurno (07h-

Das

16:14

Mem. às

2 16:29

Das

16:35

Mem. às

26 16:50

Das

16:50

Mem. às

27 17:06

Med.2

06-04-2016

LID Data Intervalo de 
medição

Med.1

05-04-2016

Med.3

06-04-2016

Ponto 2 - Período Diurno (07h-

Das

18:06

Mem. às

5 18:21

Das

14:46

Mem. às

20 15:01

Das

15:02

Mem. às

21 15:17

ID Data Intervalo de 
medição

L

Med.2

06-04-2016

Med.1

05-04-2016

Med.3

06-04-2016

Ponto 3 - Período Diurno (07h-

Das

16:45

Mem. às

3 17:00

Das

17:50

Mem. às

30 18:05

Das

18:05

Mem. às

31 18:20

Med.3

06-04-2016

06-04-2016

ID Data Intervalo de 
medição

Med.1

05-04-2016

Med.2

L

  

alores medidos no local identificado no presente relatório.  
ando haja autorização expressa da Sonometria.  

 (07h-20h) - Medições de Ruído Ambiente

Tonais: 

Não

Impulsivas:

Não

Tonais: 

Não

Impulsivas:

Não

Tonais: 

Não

Impulsivas:

Não

45.9

LAeq imp. 
[dB(A)]

Componentes 
Penalisantes Observações

44.2

LAeq fast 
[dB(A)]

51.8 54.6

Ruído proveniente do aerog
Ruídos naturais (vegetação

animais pouco audivel); Te
Velocidade do Vento (no pon

microfone) entre 4-

Ruído proveniente do aerog
Ruídos naturais (vegetaç

animais pouco audivel); Te
Velocidade do Vento (no pon

microfone) entre 2-

43.6 45.4

Ruído proveniente do aerog
Ruídos naturais (vegetação 

animais pouco audivel); Te
Velocidade do Vento (no pon

microfone) entre 2-

 (07h-20h) - Medições de Ruído Residual

Tonais: 

Não

Impulsivas:

Não

Tonais: 

Não

Impulsivas:

Não

Tonais: 

Não

Impulsivas:

Não

LAeq fast 
[dB(A)]

LAeq imp. 
[dB(A)]

Ruídos naturais (vegetação a
pouco audivel); Temp. 16.5º

do Vento (no ponto e à altur
entre 2-5 m/s

Componentes 
Penalisantes Observações

40.8 42.3

Ruídos naturais (vegetação 
animais pouco audivel); Te

Velocidade do Vento (no pon
microfone) entre 1-

46.3 48.4

41.9 43.3

Ruídos naturais (vegetação a
pouco audivel); Temp. 18.7º

do Vento (no ponto e à altur
entre 1-3 m/s

 (07h-20h) - Medições de Ruído Ambiente

Tonais: 

Não

Impulsivas:

Não

Tonais: 

Não

Impulsivas:

Não

Tonais: 

Não

Impulsivas:

Não

39.8 42.4

Ruído proveniente do aerog
Ruídos naturais (vegetação)

Temp. 16.6ºC; Velocidade
ponto e à altura do microfone

41.9

Ruído proveniente do aerog
Ruídos naturais (vegetação)

Temp. 16.6ºC; Velocidade
ponto e à altura do microfone

LAeq imp. 
[dB(A)]

Componentes 
Penalisantes Observações

44.7 48.2

Ruído proveniente do aerog
Ruídos naturais (vegetação)
17.7ºC; Velocidade do Vent

altura do microfone) ent

39.4

LAeq fast 
[dB(A)]
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ções

aerogerador audível;  
tação muito audível;  
el); Temp. 18.4ºC; 
o ponto e à altura do 
tre 4-9 m/s

aerogerador audível;  
egetação audível;  
el); Temp. 17.9ºC; 
o ponto e à altura do 
tre 2-4 m/s
aerogerador audível;  
tação pouco audível;  
el); Temp. 17.9ºC; 
o ponto e à altura do 
tre 2-4 m/s

ação audível; animais 
. 16.5ºC; Velocidade 
 altura do microfone) 

-5 m/s

ações

tação pouco audível; 
vel); Temp. 18.7ºC; 
no ponto e à altura do 
ntre 1-3 m/s

ação audível; animais 
. 18.7ºC; Velocidade 
 altura do microfone) 

-3 m/s

 aerogerador audível;  
tação) pouco audível; 
idade do Vento (no 
rofone) entre 1-3 m/s

 aerogerador audível;  
tação) pouco audível; 
idade do Vento (no 
rofone) entre 1-3 m/s

ações

 aerogerador audível;  
tação) audível; Temp. 
 Vento (no ponto e à 
e) entre 2-5 m/s



 
 
 
  

Os resultados do ensaio referem-se exclusivamente aos valore
Este relatório só pode ser produzido na íntegra, exceto quand
 

 

 

 

Ponto 4 - Período Diurno (07h-2

Das
17:40

Mem. às

4 17:55

Das
17:11

Mem. às

28 17:26

Das
17:27

Mem. às

29 17:42

Med.1

05-04-2016

Med.3

06-04-2016

ID Data Intervalo de 
medição

L
[d

Med.2

06-04-2016

Ponto 1 - Período do Entardece

Das

21:39

Mem. às

12 21:54

Das

21:54

Mem. às

13 22:09

Das

20:57

Mem. às

35 21:12

Med.1

05-04-2016 41

ID Data Intervalo de 
medição

LAe
[dB

Med.3

06-04-2016 37

Med.2

05-04-2016 41

Ponto 2 - Período do Entardece

Das

21:02

Mem. às

10 21:17

Das

21:19

Mem. às

11 21:34

Das

20:37

Mem. às

34 20:52

ID Data Intervalo de 
medição

LAe
[dB

Med.2

05-04-2016 43

Med.1

05-04-2016 44

Med.3

06-04-2016 44

  

alores medidos no local identificado no presente relatório.  
ando haja autorização expressa da Sonometria.  

 (07h-20h) - Medições de Ruído Ambiente

Tonais: 
Não

Impulsivas:

Não

Tonais: 
Não

Impulsivas:

Não

Tonais: 
Não

Impulsivas:

Não

41.7 42.9

Ruído proveniente do aeroge
Ruídos naturais vegetação p
Temp. 17.7ºC; Velocidade 

ponto e à altura do microfone

44.7 46.9

Ruído proveniente do aeroge
Ruídos naturais (vegetação) 
17.1ºC; Velocidade do Vento

altura do microfone) ent

41.5 42.8

Ruído proveniente do aeroge
Ruídos naturais vegetação p
Temp. 17.7ºC; Velocidade 

ponto e à altura do microfone

Componentes 
Penalisantes ObservaçõesLAeq fast 

[dB(A)]
LAeq imp. 
[dB(A)]

rdecer (20h-23h) - Medições de Ruído Ambiente

Tonais: 

Não

Impulsivas:

Não

Tonais: 

Não

Impulsivas:

Não

Tonais: 

Não

Impulsivas:

Não

41.3 43.9

Ruído proveniente do aeroger
Ruídos naturais (vegetação, g

Temp. 14.1ºC; Velocidade do Ve
à altura do microfone) entr

Aeq fast 
[dB(A)]

LAeq imp. 
[dB(A)]

Componentes 
Penalisantes Observações

37.4 39.5

Ruído proveniente do aeroger
Ruídos naturais (vegetação, 

audível); Temp. 13.6ºC; Veloci
(no ponto e à altura do microfon

41.5 43.2

Ruído proveniente do aeroger
Ruídos naturais (vegetação, g

Temp. 14.1ºC; Velocidade do Ve
à altura do microfone) entr

rdecer (20h-23h) - Medições de Ruído Ambiente

Tonais: 

Não

Impulsivas:

Não

Tonais: 

Não

Impulsivas:

Não

Tonais: 

Não

Impulsivas:

Não

Aeq fast 
[dB(A)]

LAeq imp. 
[dB(A)]

Componentes 
Penalisantes Observações

43.2 45.4

Ruído proveniente do aeroger
Ruídos naturais vegetação e g

ruídos animais pouco audivel; 
Velocidade do Vento (no ponto

microfone) entre 2-4 

44.4 46.6

Ruído proveniente do aeroger
Ruídos naturais vegetação e g

ruídos animais pouco audivel; 
Velocidade do Vento (no ponto

microfone) entre 2-4 

44.4 45.8

Ruído proveniente do aeroger
Ruídos naturais vegetação e g

ruídos animais pouco audivel; 
Velocidade do Vento (no ponto

microfone) entre 2-4 
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aerogerador audível;  
ação pouco audível; 
idade do Vento (no 
rofone) entre 1-3 m/s

aerogerador audível;  
ação) audível; Temp. 
 Vento (no ponto e à 
e) entre 2-5 m/s

aerogerador audível;  
ação pouco audível; 
idade do Vento (no 
rofone) entre 1-3 m/s

ções

erogerador audível;  
ção, grilos) audível; 
 do Vento (no ponto e 
e) entre 2-4 m/s

ões

erogerador audível;  
ção, grilos) pouco 
elocidade do Vento 

crofone) entre 1-3 m/s

erogerador audível;  
ção, grilos) audível; 
 do Vento (no ponto e 
e) entre 2-4 m/s

ões

erogerador audível;  
ão e grilos audível; 
divel; Temp. 14.3ºC; 
 ponto e à altura do 

re 2-4 m/s

erogerador audível;  
ão e grilos audível; 
divel; Temp. 14.3ºC; 
 ponto e à altura do 

re 2-4 m/s

erogerador audível;  
ão e grilos audível; 
divel; Temp. 13.7ºC; 
 ponto e à altura do 

re 2-4 m/s



 
 
 
  

Os resultados do ensaio referem-se exclusivamente aos valore
Este relatório só pode ser produzido na íntegra, exceto quand
 

 

 

 

Ponto 3 - Período do Entardece

Das

20:39

Mem. às

9 20:54

Das

20:00

Mem. às

32 20:15

Das

20:15

Mem. às

33 20:30

Med.1

05-04-2016 42

ID Data Intervalo de 
medição

LAeq
[dB

Med.3

06-04-2016 39

Med.2

06-04-2016 40

Ponto 4 - Período do Entardece

Das
20:00

Mem. às

7 20:15

Das
20:16

Mem. às

8 20:31

Das
21:20

Mem. às

36 21:35

ID Data Intervalo de 
medição

LAeq
[dB

Med.2

05-04-2016 44

Med.1

05-04-2016 45

Med.3

06-04-2016 39

Ponto 1 - Período Nocturno (23h

Das

23:00

Mem. às

14 23:15

Das

23:15

Mem. às

15 23:30

Das

23:21

Mem. às

38 23:36

Med.1

05-04-2016 41

ID Data Intervalo de 
medição

LAeq
[dB

Med.3

06-04-2016 38

Med.2

05-04-2016 41

  

alores medidos no local identificado no presente relatório.  
ando haja autorização expressa da Sonometria.  

decer (20h-23h) - Medições de Ruído Ambiente

Tonais: 

Não

Impulsivas:

Não

Tonais: 

Não

Impulsivas:

Não

Tonais: 

Não

Impulsivas:

Não

42.2 44.7

Ruído proveniente do aerogera
Ruídos naturais (vegetação, gr

Temp. 14.4ºC; Velocidade do Ve
à altura do microfone) entre

Aeq fast 
[dB(A)]

LAeq imp. 
[dB(A)]

Componentes 
Penalisantes Observações

39.8 43.3

Ruído proveniente do aerogera
Ruídos naturais (vegetação po

Temp. 14.6ºC; Velocidade do Ve
à altura do microfone) entre

40.9 43.8

Ruído proveniente do aerogera
Ruídos naturais (vegetação po

Temp. 14.6ºC; Velocidade do Ve
à altura do microfone) entre

decer (20h-23h) - Medições de Ruído Ambiente

Tonais: 
Não

Impulsivas:

Não

Tonais: 
Não

Impulsivas:

Não

Tonais: 
Não

Impulsivas:

Não

Aeq fast 
[dB(A)]

LAeq imp. 
[dB(A)]

Componentes 
Penalisantes Observações

44.0 45.9

Ruído proveniente do aerogera
Ruídos naturais (vegetação) au
14.8ºC; Velocidade do Vento (

altura do microfone) entre

45.0 47.8

Ruído proveniente do aerogera
Ruídos naturais (vegetação) au
14.8ºC; Velocidade do Vento (

altura do microfone) entre

39.8 41.1

Ruído proveniente do aerogera
Ruídos naturais (vegetação po

grilos audivel); Temp. 14.2ºC; V
Vento (no ponto e à altura do mic

3 m/s

o (23h-07h) - Medições de Ruído Ambiente

Tonais: 

Não

Impulsivas:

Não

Tonais: 

Não

Impulsivas:

Não

Tonais: 

Não

Impulsivas:

Não

41.5 43.5

Ruído proveniente do aerogera
Ruídos naturais (vegetação, gr

Temp. 12.9ºC; Velocidade do Ven
à altura do microfone) entre

Aeq fast 
[dB(A)]

LAeq imp. 
[dB(A)]

Componentes 
Penalisantes Observações

38.6 40.1

Ruído proveniente do aerogera
Ruídos naturais (vegetação, g

audível; Temp. 12.4ºC; Velocidad
ponto e à altura do microfone) e

41.7 43.1

Ruído proveniente do aerogera
Ruídos naturais (vegetação, gr

Temp. 12.9ºC; Velocidade do Ven
à altura do microfone) entre
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rogerador audível;  
ão, grilos) audível; 
do Vento (no ponto e 
) entre 3-5 m/s

rogerador audível;  
ão pouco audível); 
do Vento (no ponto e 
) entre 1-3 m/s

rogerador audível;  
ão pouco audível); 
do Vento (no ponto e 
) entre 1-3 m/s

rogerador audível;  
ão) audível; Temp. 
ento (no ponto e à 
 entre 3-4 m/s

rogerador audível;  
ão) audível; Temp. 
ento (no ponto e à 
 entre 3-5 m/s

rogerador audível;  
ção pouco audível, 
2ºC; Velocidade do 
do microfone) entre 1-

rogerador audível;  
ão, grilos) audível; 
do Vento (no ponto e 
) entre 2-4 m/s

rogerador audível;  
ão, grilos) pouco 
cidade do Vento (no 

fone) entre 1-3 m/s

rogerador audível;  
ão, grilos) audível; 
do Vento (no ponto e 
) entre 2-4 m/s



 
 
 
  

Os resultados do ensaio referem-se exclusivamente aos valore
Este relatório só pode ser produzido na íntegra, exceto quand
 

 

 

 

Ponto 2 - Período Nocturno (23h

Das

23:34

Mem. às

16 23:49

Das

23:50

Mem. às

17 0:05

Das

23:02

Mem. às

37 23:17

ID Data Intervalo de 
medição

LAeq
[dB(

Med.2

05-04-2016 44.

Med.1

05-04-2016 44.

Med.3

06-04-2016 44.

Ponto 3 - Período Nocturno (23h

Das

0:18

Mem. às

18 0:33

Das

23:59

Mem. às

39 0:14

Das

0:15

Mem. às

40 0:30

Med.1

06-04-2016 42.

ID Data Intervalo de 
medição

LAeq
[dB(

Med.3

07-04-2016 42.

Med.2

06-04-2016 42.

Ponto 4 - Período Nocturno (23h

Das
0:43

Mem. às

19 0:58

Das
0:39

Mem. às

41 0:54

Das
0:55

Mem. às

42 1:10

ID Data Intervalo de 
medição

LAeq
[dB(

Med.2

07-04-2016 42.

Med.1

06-04-2016 43.

Med.3

07-04-2016 42.

  

alores medidos no local identificado no presente relatório.  
ando haja autorização expressa da Sonometria.  

 (23h-07h) - Medições de Ruído Ambiente

Tonais: 

Não

Impulsivas:

Não

Tonais: 

Não

Impulsivas:

Não

Tonais: 

Não

Impulsivas:

Não

Aeq fast 
[dB(A)]

LAeq imp. 
[dB(A)]

Componentes 
Penalisantes Observações

44.7 46.2

Ruído proveniente do aerogerad
Ruídos naturais vegetação e gri

ruídos animais pouco audivel; Te
Velocidade do Vento (no ponto e

microfone) entre 2-4 m

44.1 47.4

Ruído proveniente do aerogerad
Ruídos naturais vegetação e gri

ruídos animais pouco audivel; Te
Velocidade do Vento (no ponto e

microfone) entre 2-4 m

44.0 45.7

Ruído proveniente do aerogerad
Ruídos naturais vegetação e gri

ruídos animais pouco audivel; Te
Velocidade do Vento (no ponto e

microfone) entre 2-4 m

 (23h-07h) - Medições de Ruído Ambiente

Tonais: 

Não

Impulsivas:

Não

Tonais: 

Não

Impulsivas:

Não

Tonais: 

Não

Impulsivas:

Não

42.0 44.4

Ruído proveniente do aerogerad
Ruídos naturais (vegetação, grilo

Temp. 12.2ºC; Velocidade do Vent
à altura do microfone) entre 2

Aeq fast 
[dB(A)]

LAeq imp. 
[dB(A)]

Componentes 
Penalisantes Observações

42.3 43.8

Ruído proveniente do aerogerad
Ruídos naturais (vegetação, grilo

Temp. 12.0ºC; Velocidade do Vent
à altura do microfone) entre 2

42.0 43.9

Ruído proveniente do aerogerad
Ruídos naturais (vegetação, grilo

Temp. 12.0ºC; Velocidade do Vent
à altura do microfone) entre 2

 (23h-07h) - Medições de Ruído Ambiente

Tonais: 
Não

Impulsivas:

Não

Tonais: 
Não

Impulsivas:

Não

Tonais: 
Não

Impulsivas:

Não

Aeq fast 
[dB(A)]

LAeq imp. 
[dB(A)]

Componentes 
Penalisantes Observações

42.8 44.1

Ruído proveniente do aerogerad
Ruídos naturais (vegetação, grilo

Temp. 11.7ºC; Velocidade do Vent
à altura do microfone) entre 1

43.5 45.6

Ruído proveniente do aerogerad
Ruídos naturais (vegetação, grilo

Temp. 12.2ºC; Velocidade do Vent
à altura do microfone) entre 2

42.6 43.7

Ruído proveniente do aerogerad
Ruídos naturais (vegetação, grilo

Temp. 11.7ºC; Velocidade do Vent
à altura do microfone) entre 1
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gerador audível;  
 e grilos audível; 
el; Temp. 12.4ºC; 
onto e à altura do 
2-4 m/s

gerador audível;  
 e grilos audível; 
el; Temp. 12.4ºC; 
onto e à altura do 
2-4 m/s

gerador audível;  
 e grilos audível; 
el; Temp. 12.5ºC; 
onto e à altura do 
2-4 m/s

gerador audível;  
o, grilos) audível; 
 Vento (no ponto e 

entre 2-3 m/s

gerador audível;  
o, grilos) audível; 
 Vento (no ponto e 

entre 2-3 m/s

gerador audível;  
o, grilos) audível; 
 Vento (no ponto e 

entre 2-3 m/s

gerador audível;  
o, grilos) audível; 
 Vento (no ponto e 

entre 1-3 m/s

gerador audível;  
o, grilos) audível; 
 Vento (no ponto e 

entre 2-3 m/s

gerador audível;  
o, grilos) audível; 
 Vento (no ponto e 

entre 1-3 m/s



 
 
 
  

Os resultados do ensaio referem-se exclusivamente aos valore
Este relatório só pode ser produzido na íntegra, exceto quand
 

 

Os dados referentes à velocida
o período das medições os 
funcionamento normal, ou seja
direção do vento como se pod
são apresentados os dados de 
 

Velocidadee direcção do vento à altura do
- informação fornecida pela EDP Renováve

 
 
 
 
 

  

Direção [m/s]
2016-04-05 15:30:00

2016-04-05 18:00:00
2016-04-05 18:10:00

2016-04-05 18:50:00
2016-04-05 20:00:00

2016-04-05 22:20:00
2016-04-05 23:00:00

2016-04-06 01:10:00
2016-04-06 14:40:00

2016-04-06 15:50:00
2016-04-06 16:00:00

2016-04-06 18:30:00
2016-04-06 20:00:00

2016-04-06 21:50:00
2016-04-06 23:00:00

2016-04-07 01:20:00

WTG 1 (Corte dos Álamos)

177.75 / S 8.19

152.83 / SSE 8.67

139 / SE 7.56

138.25 / SE 6.90

159.86 / SSE 3.95

160.13 / SSE 9.89

até

até

até

até

até

até

10.01

Data/Hora

até 14.39

até

148.29 / SE 1 S

154.96 / SSE

  

alores medidos no local identificado no presente relatório.  
ando haja autorização expressa da Sonometria.  

cidade e direção do vento por aerogerador,permite
os aerogeradores estariam a emitir o ruído que
 seja a amostragem é representativa do funcioname
 pode verificar esteve favorável à propagação do r

s de velocidade e direção do vento medidos nos aero

ra do rotor. 
váveis Portugal 

Direção [m/s] Direção [m/s] Direção

49.42 / NE

os) WTG 2 (Corte dos Álamos) WTG 3 (Corte dos Álamos) WTG 10 (Guer

346.05 / N 1 NW

116 / ESE 7.69 154.17 / SSE 8.05

332.75 / NNW

93 / E 8.04 129.5 / SE 8.41

330.28 / NW 1 N

78.48 / E 1 NE 7.46 116.7 / ESE 7.48

206.97 / SSW

77.75 / E 1 NE 7.09 109.1 / ESE 7.09

348.43 / N 1 NW

95.37 / E 3.38 138.37 / SE 3.62

110 / ESE 9.10 136.28 / SE 9.08

334.5 / NNW

90.79 / E 130.17 / SE 345 / N 1 NW

14.05

11.74 12.46

83.56 / E 1 NE 126.16 / SE 1 E13.70
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mitem verificar que durante 
 que está associado a um 
amento do parque eólico. A 
do ruído.Na tabela seguinte 
aerogeradores. 

 

[m/s] Direção [m/s]

8.14 11.09 / N 1 NE 8.04

uerreiros) WTG 11 (Guerreiros)

10.16 346.23 / N 1 NW 8.92

8.01 333.69 NNW 7.95

6.93 329.835 NW 1 N 7.27

6.30 156.2 / SSE 5.11

11.81 351.59 / N 1 NW 10.70

339.14 / NNW

346.14 /  N 1 NW

15.19 14.80

15.37 13.34



 
 
 
  

Os resultados do ensaio referem-se exclusivamente aos valore
Este relatório só pode ser produzido na íntegra, exceto quand
 

 

3.2. Avaliação do critério de
(verificação do artigo 13º, Pon
Após os procedimentos anterio
diferença entre o nível de a
considerados. 
 
Assim, perante os resultados 

21 KKLL AeqAr ++= , onde L
e K2 é a correção impulsiva. 
 
Nos quadros seguintes são a
determinado, sendo discutidos
 
Ponto 1 - Avaliação do critério 
 

No Período Diurno, no local a
dB(A), pelo que, de acordo com
critério de incomodidade. 
 

No Período Entardecer, no loc
45dB(A), pelo que, de acordo c
o critério de incomodidade. 
 

No Período Noturno, , no loca
45dB(A), pelo que, de acordo c
o critério de incomodidade. 

 

Ponto 1 - Período Diurno (07h-20h)

Ruído Ambiente
Med.1 05-04-2016 48.3 51.3
Med.2 06-04-2016 40.5 42.4
Med.3 06-04-2016 38.1 40.2
Med.4 00-01-1900 0.0 0.0
Med.5 00-01-1900 0.0 0.0
Med.6 00-01-1900 0.0 0.0

ID Data
LAeq fast 
Parcial 
[dB(A)]

LAeq imp. 
Parcial 
[dB(A)]

Ruído Ambiente
Med.1 05-04-2016 41.3 43.9
Med.2 05-04-2016 41.5 43.2
Med.3 06-04-2016 37.4 39.5
Med.4 00-01-1900 0.0 0.0
Med.5 00-01-1900 0.0 0.0
Med.6 00-01-1900 0.0 0.0

ID Data
LAeq fast 
Parcial 
[dB(A)]

LAeq imp. 
Parcial 
[dB(A)]

Ponto 1 - Período Nocturno (23h-07h

Ruído Ambiente
Med.1 05-04-2016 41.5 43.5
Med.2 05-04-2016 41.7 43.1
Med.3 06-04-2016 38.6 40.1
Med.4 00-01-1900 0.0 0.0
Med.5 00-01-1900 0.0 0.0
Med.6 00-01-1900 0.0 0.0

ID Data
LAeq fast 
Parcial 
[dB(A)]

LAeq imp. 
Parcial 
[dB(A)]

  

alores medidos no local identificado no presente relatório.  
ando haja autorização expressa da Sonometria.  

de incomodidade 
 Ponto 1, alínea b), do regulamento Geral do ruído)
teriormente descritos, o impacte sonoro do ruído em
e avaliação LAr e o LAeq do ruído residual, nos 

dos obtidos, para cada período considerado o Ní
e LAeq é o Nível Sonoro Contínuo Equivalente medid

ão apresentados os valores de LAeq medido e o N
idos os resultados para cada período considerado: 

ério de incomodidade 

al analisado o valor do indicador LAeqde Ruído Amb
 com o nº 5 do artigo 13º do Regulamento Geral do

 local analisado o valor do indicador LAeq de Ruído A
do com o nº 5 do artigo 13º do Regulamento Geral d

local analisado o valor do indicador LAeq de Ruído A
do com o nº 5 do artigo 13º do Regulamento Geral d

LAr (Nível de Avaliação) ;

Parcial  [dB(A)]

Não → K1=0 Não → K2=0 48.3 + 0 + 0 = 48.3
Não → K1=0 Não → K2=0 40.5 + 0 + 0 = 40.5
Não → K1=0 Não → K2=0 38.1 + 0 + 0 = 38.1
Não → K1=0 Não → K2=0 0 + 0 + 0 = 0
Não → K1=0 Não → K2=0 0 + 0 + 0 = 0
Não → K1=0 Não → K2=0 0 + 0 + 0 = 0

Componentes Penalizantes
LAeq fast 
Médio 
[dB(A)]

LAeq imp. 
Médio 
[dB(A)]

44.5 47.3

LAr (Nível de Avaliação)

Parcial  [dB(A)]

Não → K1=0 Não → K2=0 41.3 + 0 + 0 = 41.3
Não → K1=0 Não → K2=0 41.5 + 0 + 0 = 41.5
Não → K1=0 Não → K2=0 37.4 + 0 + 0 = 37.4
Não → K1=0 Não → K2=0 0 + 0 + 0 = 0
Não → K1=0 Não → K2=0 0 + 0 + 0 = 0
Não → K1=0 Não → K2=0 0 + 0 + 0 = 0

Componentes Penalizantes
mp. LAeq fast 

Médio 
[dB(A)]

LAeq imp. 
Médio 
[dB(A)]

40.4 42.6

h-07h)
LAr (Nível de Avaliação)

Parcial  [dB(A)]

Não → K1=0 Não → K2=0 41.5 + 0 + 0 = 41.5
Não → K1=0 Não → K2=0 41.7 + 0 + 0 = 41.7
Não → K1=0 Não → K2=0 38.6 + 0 + 0 = 38.6
Não → K1=0 Não → K2=0 0 + 0 + 0 = 0
Não → K1=0 Não → K2=0 0 + 0 + 0 = 0
Não → K1=0 Não → K2=0 0 + 0 + 0 = 0

mp. LAeq fast 
Médio 
[dB(A)]

LAeq imp. 
Médio 
[dB(A)]

40.8 42.5

Componentes Penalizantes
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ído) 
o em estudo é avaliado pela 

nos períodos de referência 

 Nível de Avaliação (LAr) é
edido, K1 é a correção tonal 

 o Nível de Avaliação (LAr) 
 

 
Ambiente não excede os 45 
l do Ruído, não é aplicável o 

 
ído Ambiente não excede os 
ral do Ruído, não é aplicável 

 
do Ambiente não excede os 
ral do Ruído, não é aplicável 

ão) ; LAr (Nível de Avaliação) ;
Médio  [dB(A)]

44.5

iação) ; LAr (Nível de Avaliação) ;
Médio  [dB(A)]

 41.3
 41.5
 37.4 40.4

iação) ; LAr (Nível de Avaliação) ;
Médio  [dB(A)]

 41.5
 41.7
 38.6 40.8



 
 
 
  

Os resultados do ensaio referem-se exclusivamente aos valore
Este relatório só pode ser produzido na íntegra, exceto quand
 

 

Ponto 2 - Avaliação do critério 
 

No Período Diurno, no local 
particular) e o ruído residual 
(derivado da actividade consid
que determina que D = 0, va
Período Diurno). 
 

No Período Entardecer, no loc
45dB(A), pelo que, de acordo c
o critério de incomodidade. 

 

No Período Noturno, , no loca
45dB(A), pelo que, de acordo c
o critério de incomodidade. 

 
  

Ponto 2 - Período Diurno (07h-20h)

Ruído Ambiente
Med.1 05-04-2016 51.8 54.6
Med.2 06-04-2016 44.2 45.9
Med.3 06-04-2016 43.6 45.4
Med.4 00-01-1900 0.0 0.0
Med.5 00-01-1900 0.0 0.0
Med.6 00-01-1900 0.0 0.0

Ruído Residual
Med.1 05-04-2016 46.3 48.4
Med.2 06-04-2016 40.8 42.3
Med.3 06-04-2016 41.9 43.3
Med.4 00-01-1900 0.0 0.0
Med.5 00-01-1900 0.0 0.0
Med.6 00-01-1900 0.0 0.0

ID Data
LAeq fast 
Parcial 
[dB(A)]

LAeq imp. 
Parcial 
[dB(A)]

Ponto 2 - Período do Entardecer (20

Ruído Ambiente
Med.1 05-04-2016 44.4 46.6
Med.2 05-04-2016 43.2 45.4
Med.3 06-04-2016 44.4 45.8
Med.4 00-01-1900 0.0 0.0
Med.5 00-01-1900 0.0 0.0
Med.6 00-01-1900 0.0 0.0

ID Data
LAeq fast 
Parcial 
[dB(A)]

LAeq imp. 
Parcial 
[dB(A)]

Ponto 2 - Período Nocturno (23h-07h

Ruído Ambiente
Med.1 05-04-2016 44.1 47.4
Med.2 05-04-2016 44.7 46.2
Med.3 06-04-2016 44.0 45.7
Med.4 00-01-1900 0.0 0.0
Med.5 00-01-1900 0.0 0.0
Med.6 00-01-1900 0.0 0.0

ID Data
LAeq fast 
Parcial 
[dB(A)]

LAeq imp. 
Parcial 
[dB(A)]

  

alores medidos no local identificado no presente relatório.  
ando haja autorização expressa da Sonometria.  

ério de incomodidade 

cal analisado, o diferencial entre ruído ambiente
ual obtido, não excede o limite de 5 dB (A) estipu
nsiderado entre as 07h00 e as 20h00, ou seja, 100%
, valor que deve ser adicionado ao limite de 5 d

 local analisado o valor do indicador LAeq de Ruído A
do com o nº 5 do artigo 13º do Regulamento Geral d

 local analisado o valor do indicador LAeq de Ruído A
do com o nº 5 do artigo 13º do Regulamento Geral d

20h)
LAr (Nível de Avaliação) 

Parcial  [dB(A)]

Não → K1=0 Não → K2=0 51.8 + 0 + 0 = 51.8
Não → K1=0 Não → K2=0 44.2 + 0 + 0 = 44.2
Não → K1=0 Não → K2=0 43.6 + 0 + 0 = 43.6
Não → K1=0 Não → K2=0 0 + 0 + 0 = 0
Não → K1=0 Não → K2=0 0 + 0 + 0 = 0
Não → K1=0 Não → K2=0 0 + 0 + 0 = 0

4.6 5.0
Não Não 46.3
Não Não 40.8
Não Não 41.9
Não Não 0
Não Não 0
Não Não 0

p. LAeq fast 
Médio 
[dB(A)]

LAeq imp. 
Médio 
[dB(A)]

48.3 50.8

45.5

Componentes Penalizantes

43.7

er (20h-23h)
LAr (Nível de Avaliação)

Parcial  [dB(A)]

Não → K1=0 Não → K2=0 44.4 + 0 + 0 = 44.4
Não → K1=0 Não → K2=0 43.2 + 0 + 0 = 43.2
Não → K1=0 Não → K2=0 44.4 + 0 + 0 = 44.4
Não → K1=0 Não → K2=0 0 + 0 + 0 = 0
Não → K1=0 Não → K2=0 0 + 0 + 0 = 0
Não → K1=0 Não → K2=0 0 + 0 + 0 = 0

Componentes Penalizantes
mp. LAeq fast 

Médio 
[dB(A)]

LAeq imp. 
Médio 
[dB(A)]

44.0 46.0

3h-07h)
LAr (Nível de Avaliação

Parcial  [dB(A)]

Não → K1=0 Não → K2=0 44.1 + 0 + 0 = 44.1
Não → K1=0 Não → K2=0 44.7 + 0 + 0 = 44.7
Não → K1=0 Não → K2=0 44 + 0 + 0 = 44
Não → K1=0 Não → K2=0 0 + 0 + 0 = 0
Não → K1=0 Não → K2=0 0 + 0 + 0 = 0
Não → K1=0 Não → K2=0 0 + 0 + 0 = 0

imp. LAeq fast 
Médio 
[dB(A)]

LAeq imp. 
Médio 
[dB(A)]

Componentes Penalizantes

44.3 46.5
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ente (considerando o ruído 
stipulado para este Período 
00% do período em causa, o 
5 dB (A) estipulado para o 

 
ído Ambiente não excede os 
ral do Ruído, não é aplicável 

 
do Ambiente não excede os 
ral do Ruído, não é aplicável 

ção) ; LAr (Nível de Avaliação) ;
Médio  [dB(A)]

LAr- LAeq fast 

(Médio, do Ruído Residual)
arredondado à unidade ; [dB(A)]

48.3 - 43.7 = 4.6  ≈  5

48.3

ação) ; LAr (Nível de Avaliação) ;
Médio  [dB(A)]

44.4
43.2
44.4 44.0

liação) ; LAr (Nível de Avaliação) ;
Médio  [dB(A)]

 44.1
 44.7

44.3



 
 
 
  

Os resultados do ensaio referem-se exclusivamente aos valore
Este relatório só pode ser produzido na íntegra, exceto quand
 

 

Ponto 3 - Avaliação do critério 
 

No Período Diurno, no local an
dB(A), pelo que, de acordo com
critério de incomodidade. 
 

No Período Entardecer, no loc
45dB(A), pelo que, de acordo c
o critério de incomodidade.  
 

No Período Noturno, , no loca
45dB(A), pelo que, de acordo c
o critério de incomodidade. 
 

  

Ponto 3 - Período Diurno (07h-20h)

Ruído Ambiente
Med.1 05-04-2016 44.7 48.2
Med.2 06-04-2016 39.4 41.9
Med.3 06-04-2016 39.8 42.4
Med.4 00-01-1900 0.0 0.0
Med.5 00-01-1900 0.0 0.0
Med.6 00-01-1900 0.0 0.0

ID Data
LAeq fast 
Parcial 
[dB(A)]

LAeq imp. 
Parcial 
[dB(A)]

Ponto 3 - Período do Entardecer (20

Ruído Ambiente
Med.1 05-04-2016 42.2 44.7
Med.2 06-04-2016 40.9 43.8
Med.3 06-04-2016 39.8 43.3
Med.4 00-01-1900 0.0 0.0
Med.5 00-01-1900 0.0 0.0
Med.6 00-01-1900 0.0 0.0

ID Data
LAeq fast 
Parcial 
[dB(A)]

LAeq imp. 
Parcial 
[dB(A)]

Ponto 3 - Período Nocturno (23h-07

Ruído Ambiente
Med.1 06-04-2016 42.0 44.4
Med.2 06-04-2016 42.0 43.9
Med.3 07-04-2016 42.3 43.8
Med.4 00-01-1900 0.0 0.0
Med.5 00-01-1900 0.0 0.0
Med.6 00-01-1900 0.0 0.0

ID Data
LAeq fast 
Parcial 
[dB(A)]

LAeq imp. 
Parcial 
[dB(A)]

  

alores medidos no local identificado no presente relatório.  
ando haja autorização expressa da Sonometria.  

ério de incomodidade 

al analisado o valor do indicador LAeq de Ruído Amb
 com o nº 5 do artigo 13º do Regulamento Geral do

 local analisado o valor do indicador LAeq de Ruído A
do com o nº 5 do artigo 13º do Regulamento Geral d

 

 local analisado o valor do indicador LAeq de Ruído A
do com o nº 5 do artigo 13º do Regulamento Geral d

20h)
LAr (Nível de Avaliação)

Parcial  [dB(A)]

Não → K1=0 Não → K2=0 44.7 + 0 + 0 = 44.7
Não → K1=0 Não → K2=0 39.4 + 0 + 0 = 39.4
Não → K1=0 Não → K2=0 39.8 + 0 + 0 = 39.8
Não → K1=0 Não → K2=0 0 + 0 + 0 = 0
Não → K1=0 Não → K2=0 0 + 0 + 0 = 0
Não → K1=0 Não → K2=0 0 + 0 + 0 = 0

mp. LAeq fast 
Médio 
[dB(A)]

LAeq imp. 
Médio 
[dB(A)]

Componentes Penalizantes

42.0 45.2

er (20h-23h)
LAr (Nível de Avaliação)

Parcial  [dB(A)]

Não → K1=0 Não → K2=0 42.2 + 0 + 0 = 42.2
Não → K1=0 Não → K2=0 40.9 + 0 + 0 = 40.9
Não → K1=0 Não → K2=0 39.8 + 0 + 0 = 39.8
Não → K1=0 Não → K2=0 0 + 0 + 0 = 0
Não → K1=0 Não → K2=0 0 + 0 + 0 = 0
Não → K1=0 Não → K2=0 0 + 0 + 0 = 0

Componentes Penalizantes
mp. LAeq fast 

Médio 
[dB(A)]

LAeq imp. 
Médio 
[dB(A)]

41.1 44.0

3h-07h)
LAr (Nível de Avaliaçã

Parcial  [dB(A)]

Não → K1=0 Não → K2=0 42 + 0 + 0 = 42
Não → K1=0 Não → K2=0 42 + 0 + 0 = 42
Não → K1=0 Não → K2=0 42.3 + 0 + 0 = 42.3
Não → K1=0 Não → K2=0 0 + 0 + 0 = 0
Não → K1=0 Não → K2=0 0 + 0 + 0 = 0
Não → K1=0 Não → K2=0 0 + 0 + 0 = 0

imp. 
cial 

LAeq fast 
Médio 
[dB(A)]

LAeq imp. 
Médio 
[dB(A)]

Componentes Penalizantes

42.1 44.0
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Ambiente não excede os 45 
l do Ruído, não é aplicável o 

 
ído Ambiente não excede os 
ral do Ruído, não é aplicável 

 
do Ambiente não excede os 
ral do Ruído, não é aplicável 

ação) ; LAr (Nível de Avaliação) ;
Médio  [dB(A)]

44.7
39.4
39.8 42.0

ação) ; LAr (Nível de Avaliação) ;
Médio  [dB(A)]

42.2
40.9
39.8 41.1

liação) ; LAr (Nível de Avaliação) ;
Médio  [dB(A)]

= 42
= 42
= 42.3 42.1



 
 
 
  

Os resultados do ensaio referem-se exclusivamente aos valore
Este relatório só pode ser produzido na íntegra, exceto quand
 

 

Ponto 4 - Avaliação do critério 
 

No Período Diurno, no local an
dB(A), pelo que, de acordo com
critério de incomodidade. 
 

No Período Entardecer, no loc
45dB(A), pelo que, de acordo c
o critério de incomodidade.  
 

No Período Noturno, , no loca
45dB(A), pelo que, de acordo c
o critério de incomodidade. 
 

  

Ponto 4 - Período Diurno (07h-20h)

Ruído Ambiente
Med.1 05-04-2016 44.7 46.9
Med.2 06-04-2016 41.7 42.9
Med.3 06-04-2016 41.5 42.8
Med.4 00-01-1900 0.0 0.0
Med.5 00-01-1900 0.0 0.0
Med.6 00-01-1900 0.0 0.0

ID Data
LAeq fast 
Parcial 
[dB(A)]

LAeq imp. 
Parcial 
[dB(A)]

Ponto 4 - Período do Entardecer (20

Ruído Ambiente
Med.1 05-04-2016 45.0 47.8
Med.2 05-04-2016 44.0 45.9
Med.3 06-04-2016 39.8 41.1
Med.4 00-01-1900 0.0 0.0
Med.5 00-01-1900 0.0 0.0
Med.6 00-01-1900 0.0 0.0

ID Data
LAeq fast 
Parcial 
[dB(A)]

LAeq imp. 
Parcial 
[dB(A)]

Ponto 4 - Período Nocturno (23h-07

Ruído Ambiente
Med.1 06-04-2016 43.5 45.6
Med.2 07-04-2016 42.8 44.1
Med.3 07-04-2016 42.6 43.7
Med.4 00-01-1900 0.0 0.0
Med.5 00-01-1900 0.0 0.0
Med.6 00-01-1900 0.0 0.0

ID Data
LAeq fast 
Parcial 
[dB(A)]

LAeq imp. 
Parcial 
[dB(A)]

  

alores medidos no local identificado no presente relatório.  
ando haja autorização expressa da Sonometria.  

ério de incomodidade 

al analisado o valor do indicador LAeq de Ruído Amb
 com o nº 5 do artigo 13º do Regulamento Geral do

 local analisado o valor do indicador LAeq de Ruído A
do com o nº 5 do artigo 13º do Regulamento Geral d

 

 local analisado o valor do indicador LAeq de Ruído A
do com o nº 5 do artigo 13º do Regulamento Geral d

LAr (Nível de Avaliação) ;

Parcial  [dB(A)]

Não → K1=0 Não → K2=0 44.7 + 0 + 0 = 44.7
Não → K1=0 Não → K2=0 41.7 + 0 + 0 = 41.7
Não → K1=0 Não → K2=0 41.5 + 0 + 0 = 41.5
Não → K1=0 Não → K2=0 0 + 0 + 0 = 0
Não → K1=0 Não → K2=0 0 + 0 + 0 = 0
Não → K1=0 Não → K2=0 0 + 0 + 0 = 0

LAeq fast 
Médio 
[dB(A)]

LAeq imp. 
Médio 
[dB(A)]

Componentes Penalizantes

42.9 44.7

r (20h-23h)
LAr (Nível de Avaliação) ;

Parcial  [dB(A)]

Não → K1=0 Não → K2=0 45 + 0 + 0 = 45
Não → K1=0 Não → K2=0 44 + 0 + 0 = 44
Não → K1=0 Não → K2=0 39.8 + 0 + 0 = 39.8
Não → K1=0 Não → K2=0 0 + 0 + 0 = 0
Não → K1=0 Não → K2=0 0 + 0 + 0 = 0
Não → K1=0 Não → K2=0 0 + 0 + 0 = 0

Componentes Penalizantes
p. LAeq fast 

Médio 
[dB(A)]

LAeq imp. 
Médio 
[dB(A)]

43.4 45.7

3h-07h)
LAr (Nível de Avaliação

Parcial  [dB(A)]

Não → K1=0 Não → K2=0 43.5 + 0 + 0 = 43.5
Não → K1=0 Não → K2=0 42.8 + 0 + 0 = 42.8
Não → K1=0 Não → K2=0 42.6 + 0 + 0 = 42.6
Não → K1=0 Não → K2=0 0 + 0 + 0 = 0
Não → K1=0 Não → K2=0 0 + 0 + 0 = 0
Não → K1=0 Não → K2=0 0 + 0 + 0 = 0

imp. 
cial 

LAeq fast 
Médio 
[dB(A)]

LAeq imp. 
Médio 
[dB(A)]

43.0 44.5

Componentes Penalizantes
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Ambiente não excede os 45 
l do Ruído, não é aplicável o 

 
ído Ambiente não excede os 
ral do Ruído, não é aplicável 

 
do Ambiente não excede os 
ral do Ruído, não é aplicável 

ção) ; LAr (Nível de Avaliação) ;
Médio  [dB(A)]

42.9

ção) ; LAr (Nível de Avaliação) ;
Médio  [dB(A)]

43.4

liação) ; LAr (Nível de Avaliação) ;
Médio  [dB(A)]

 43.5
 42.8
 42.6 43.0



 
 
 
  

Os resultados do ensaio referem-se exclusivamente aos valore
Este relatório só pode ser produzido na íntegra, exceto quand
 

 

3.3. Avaliação dos Valores L
(verificação do artigo 11º, do 
 
O resultado das medições é 
entre os dias 5 a 7 deAbril de 2
 
Ponto 1- Avaliação dos Valores
 

Os indicadores resultantes fora
 
Exterior:Ld = 44.5dB(A) ; Le = 4
 
No caso concreto, todas as m
fonte dominante era osaerog
metros = hr e a distância 
aproximadamente de 710 m
eCmetNoturno = 0 dB(A). 
 
O que resulta então nos seguin
 
Ld = 44.5 dB(A) ; Le = 40.4 dB(A)

 
Os indicadores de longa duraç
as regras de arredondamento
acordo com a planta de delimit

 
Ponto 2- Avaliação dos Valores
 

Os indicadores resultantes fora
 
Exterior:Ld = 48.3dB(A) ; Le = 4
 
No caso concreto, todas as m
fonte dominante era os aerog
metros = hr e a distância 
aproximadamente de 445 me
CmetNoturno = 0 dB(A).   
 

Ponto 1 - Período Diurno (07h-20h) Perí

Med.1 05-04-2016 48.3 Med
Med.2 06-04-2016 40.5 Med
Med.3 06-04-2016 38.1 Med
Med.4 00-01-1900 0.0 Med
Med.5 00-01-1900 0.0 Med
Med.6 00-01-1900 0.0 Med

IDID Data
LAeq fast 
Parcial 
[dB(A)]

Ld [dB(A)]

44.5

Ponto 2 - Período Diurno (07h-20h)   Per

Med.1 05-04-2016 51.8 Med
Med.2 06-04-2016 44.2 Med
Med.3 06-04-2016 43.6 Med
Med.4 00-01-1900 0.0 Med
Med.5 00-01-1900 0.0 Med
Med.6 00-01-1900 0.0 Med

LAeq fast 
Parcial 
[dB(A)]

IDID Data Ld [dB(A)]

48.3

  

alores medidos no local identificado no presente relatório.  
ando haja autorização expressa da Sonometria.  

es Limite de Exposição 
 do Regulamento Geral do Ruído) 

s é apresentado na forma de média logarítmica, d
de 2016. 

lores Limite de Exposição 

 foram os seguintes: 

40.4dB(A);Ln = 40.8dB(A);Lden = 47.8dB(A) 

as medições foram efetuadas em condições favor
erogeradores, pelo que hs = 146metros; o microfo
ncia do microfone à via ou fonte dominante 

metros, pelo queCmet Diurno = 0.0dB (A);Cmet

guintes indicadores de longa duração: 

B(A); Ln = 40.8 dB(A); Lden = 47.8 dB(A) 

uração Lden e Ln obtidos são 48 e 41 dB (A) respetiva
ento aplicáveis), não excedem os limites para zon
limitação das zonas definida por parte da autarquia.

lores Limite de Exposição 

 foram os seguintes: 

= 44.0dB(A); Ln = 44.3dB(A); Lden = 51.3dB(A) 

as medições foram efetuadas em condições favor
erogeradores, pelo que hs = 153 metros; o microfo
ncia do microfone à via ou fonte dominante 

metros, pelo queCmet Diurno = 0.0 dB (A); Cmet En

Período do Entardecer (20h-23h) Período Nocturno (23h-07h)

Med.1 05-04-2016 41.3 Med.1 05-04-2016 41.5
Med.2 05-04-2016 41.5 Med.2 05-04-2016 41.7
Med.3 06-04-2016 37.4 Med.3 06-04-2016 38.6
Med.4 00-01-1900 0.0 Med.4 00-01-1900 0.0
Med.5 00-01-1900 0.0 Med.5 00-01-1900 0.0
Med.6 00-01-1900 0.0 Med.6 00-01-1900 0.0

Le [dB(A)]ID Data
LAeq fast 
Parcial 
[dB(A)]

Ln [dBID Data
LAeq fast 
Parcial 
[dB(A)]

40.4 40.

  Período do Entardecer (20h-23h)        Período Nocturno (23h-07h)

Med.1 05-04-2016 44.4 Med.1 05-04-2016 44.1
Med.2 05-04-2016 43.2 Med.2 05-04-2016 44.7
Med.3 06-04-2016 44.4 Med.3 06-04-2016 44.0
Med.4 00-01-1900 0.0 Med.4 00-01-1900 0.0
Med.5 00-01-1900 0.0 Med.5 00-01-1900 0.0
Med.6 00-01-1900 0.0 Med.6 00-01-1900 0.0

Le [dB(A)]ID Ln [dBID Data
LAeq fast 
Parcial 
[dB(A)]

Data
LAeq fast 
Parcial 
[dB(A)]

44.0 44
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ca, das medições efetuadas 

 

avoráveis de propagação, a 
rofone encontrava-se a 1.5 
nte (dp) em causa é de 

 Entardecer = 0.0dB (A) 

tivamente (tendo em conta 
 zona sem classificação, de 
uia. 

 

avoráveis de propagação, a 
rofone encontrava-se a 1.5 
nte (dp) em causa é de 

Entardecer = 0.0 dB (A) e 

Ln Cmet 

[dB(A)]
Lden Cmet 

[dB(A)]
Lden 

[dB(A)]
[dB(A)]

40.8 47.8 47.8 40.8

-07h)

Ln Cmet 

[dB(A)]
Lden Cmet 

[dB(A)]
Lden 

[dB(A)]
[dB(A)]

44.3 51.3 51.3 44.3



 
 
 
  

Os resultados do ensaio referem-se exclusivamente aos valore
Este relatório só pode ser produzido na íntegra, exceto quand
 

 

O que resulta então nos seguin
 
Ld = 48.3 dB(A) ; Le = 44.0 dB(A

 
Os indicadores de longa duraç
as regras de arredondamento
acordo com a planta de delimit
 
 
Ponto 3- Avaliação dos Valores
 

Os indicadores resultantes fora
 
Exterior:Ld = 42.0dB(A) ; Le = 41
 
No caso concreto, todas as m
fonte dominante era os aerog
metros = hr e a distância 
aproximadamente de 620 me
CmetNoturno = 0 dB(A).   
 
O que resulta então nos seguin
 
Ld = 42.0 dB(A) ; Le = 41.1 dB(A

 
Os indicadores de longa duraç
as regras de arredondamento
acordo com a planta de delimit
 

 
Ponto 4 - Avaliação dos Valore
 

Os indicadores resultantes fora
 
Exterior:Ld = 42.9dB(A) ; Le = 43
 
 

Ponto 3 - Período Diurno (07h-20h)   Pe

Med.1 00-01-1900 44.7 Med
Med.2 06-04-2016 39.4 Med
Med.3 06-04-2016 39.8 Med
Med.4 00-01-1900 0.0 Med
Med.5 00-01-1900 0.0 Med
Med.6 00-01-1900 0.0 Med

Ld [dB(A)]

42.0

ID Data
LAeq fast 
Parcial 
[dB(A)]

Ponto 4 - Período Diurno (07h-20h)   Per

Med.1 05-04-2016 44.7 Med
Med.2 06-04-2016 41.7 Med
Med.3 06-04-2016 41.5 Med
Med.4 00-01-1900 0.0 Med
Med.5 00-01-1900 0.0 Med
Med.6 00-01-1900 0.0 Med

Ld [dB(A)] IDID Data
LAeq fast 
Parcial 
[dB(A)]

42.9

  

alores medidos no local identificado no presente relatório.  
ando haja autorização expressa da Sonometria.  

guintes indicadores de longa duração: 

B(A); Ln = 44.3 dB(A); Lden = 51.3 dB(A) 

uração Lden e Ln obtidos são 51 e 44 dB (A) respetiva
ento aplicáveis), não excedem os limites para zon
limitação das zonas definida por parte da autarquia

lores Limite de Exposição 

 foram os seguintes: 

41.1dB(A); Ln = 42.1dB(A); Lden = 48.3dB(A) 

as medições foram efetuadas em condições favor
erogeradores, pelo que hs = 169 metros; o microfo
ncia do microfone à via ou fonte dominante 

metros, pelo queCmet Diurno = 0.0 dB (A); Cmet En

guintes indicadores de longa duração: 

B(A); Ln = 42.1 dB(A); Lden = 48.3 dB(A) 

uração Lden e Ln obtidos são 48 e 42 dB (A) respetiva
ento aplicáveis), não excedem os limites para zon
limitação das zonas definida por parte da autarquia

lores Limite de Exposição 

 foram os seguintes: 

43.4dB(A); Ln = 43.0dB(A); Lden = 49.3dB(A) 

  Período do Entardecer (20h-23h)        Período Nocturno (23h-07h

Med.1 05-04-2016 42.2 Med.1 06-04-2016 42.0
Med.2 06-04-2016 40.9 Med.2 06-04-2016 42.0
Med.3 06-04-2016 39.8 Med.3 07-04-2016 42.3
Med.4 00-01-1900 0.0 Med.4 00-01-1900 0.0
Med.5 00-01-1900 0.0 Med.5 00-01-1900 0.0
Med.6 00-01-1900 0.0 Med.6 00-01-1900 0.0

Le [dB(A)]ID Data
LAeq fast 
Parcial 
[dB(A)]

Ln ID Data
LAeq fast 
Parcial 
[dB(A)]

41.1

  Período do Entardecer (20h-23h)        Período Nocturno (23h-07h)

Med.1 05-04-2016 45.0 Med.1 06-04-2016 43.5
Med.2 05-04-2016 44.0 Med.2 07-04-2016 42.8
Med.3 06-04-2016 39.8 Med.3 07-04-2016 42.6
Med.4 00-01-1900 0.0 Med.4 00-01-1900 0.0
Med.5 00-01-1900 0.0 Med.5 00-01-1900 0.0
Med.6 00-01-1900 0.0 Med.6 00-01-1900 0.0

Le [dB(A)]ID Data
LAeq fast 
Parcial 
[dB(A)]

LAeq fast 
Parcial 
[dB(A)]

Ln [dBID Data

43.4 43.
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tivamente (tendo em conta 
 zona sem classificação, de 
uia. 

 

avoráveis de propagação, a 
rofone encontrava-se a 1.5 
nte (dp) em causa é de 

Entardecer = 0.0 dB (A) e 

tivamente (tendo em conta 
 zona sem classificação, de 
uia. 

 

h-07h)

Ln Cmet 

[dB(A)]
Lden Cmet 

[dB(A)]
Lden 

[dB(A)]
 [dB(A)]

42.1 48.3 48.3 42.1

-07h)

Ln Cmet 

[dB(A)]
Lden Cmet 

[dB(A)]
Lden 

[dB(A)]
[dB(A)]

43.0 49.3 49.3 43.0



 
 
 
  

Os resultados do ensaio referem-se exclusivamente aos valore
Este relatório só pode ser produzido na íntegra, exceto quand
 

 

No caso concreto, todas as m
fonte dominante era os aerog
metros = hr e a distância 
aproximadamente de 725 me
CmetNoturno = 0 dB(A).   
 
O que resulta então nos seguin
 
Ld = 42.9 dB(A) ; Le = 43.4 dB(A
 
Os indicadores de longa duraç
as regras de arredondamento
acordo com a planta de delimit

 
 

3.4Comparação com as prev
 
Os quadros seguintes aprese
previstosem 2012(do seguinte
ruído ambienteobtidos nesta c
 

Comparação Níveis de ruído ambiente pre
 
Analisando o quadro a cima 
monotorização de 2016são na
prevista em 2012, mesmo 
incumprimento dos valores-lim
no período Diurno, no ponto P
inferior a 45 dB(A). No ponto 
diferencial não excedeu o limit
 
Analisando os valores previst
valores agora calculados, ve
indicadores, excepto para o po
ao previsto. 
De qualquer forma, em todas a
 

Comparação dos Valores limites de expos
 
  

Diurno
P1 37.9
P2 40.8
P3 40.9
P4 40.1

Ponto Receptor Ruído Ambient

Lden
P1 42.7
P2 46.7
P3 49.1
P4 46.2

Ponto Receptor Valores calculado
Análise dos val

  

alores medidos no local identificado no presente relatório.  
ando haja autorização expressa da Sonometria.  

as medições foram efetuadas em condições favor
erogeradores, pelo que hs = 105 metros; o microfo
ncia do microfone à via ou fonte dominante 

metros, pelo queCmet Diurno = 0.0 dB (A); Cmet En

guintes indicadores de longa duração: 

B(A); Ln = 43.0 dB(A); Lden = 49.3 dB(A) 

uração Lden e Ln obtidos são 49 e 43 dB (A) respetiva
ento aplicáveis), não excedem os limites para zon
limitação das zonas definida por parte da autarquia

 previsões efetuadas 

resentam a comparação dos resultados dos Nív
inte relatório fornecido pelo cliente,CapituloV_CAla

sta campanha de medições. 

e previstos em 2012 com os Níveis de ruído ambiente obtidos em 2016

ma verifica-se que os Níveis de ruído ambiente ob
na sua maioria em todos os períodos em causa, s

o assim tal como se previa, não se verifica
limite. Relativamente ao critério de incomodidad

to P2, porque nos restantes pontos e períodos o ruí
nto e período referidos, o critério de incomodidade
limite de 5dB(A) estipulado no RGR. 

vistos em 2012 para os indicadores Lden e Ln, e
, verifica-se um incremento face às previsões e
 o ponto 3, onde os valores calculados para esta cam

as as situações estão a ser cumpridos os limites regu

posição entre valores previstos em 2012 e campanha realizada em 201

Entardecer Nocturno Diurno
36.6 36.2 44.5
41.5 40.2 48.3
43.7 42.9 42.0
39.1 39.9 42.9

biente - Laeq [dB(A)] (Previsto 2012) Ruído Ambiente

Ln Lden Ln
36.2 47.8 40.8
40.2 51.3 44.3
42.9 48.3 42.1
39.9 49.3 43.0

ulados [dB(A)] (Previsto 2012) Valores calculados (2016) [dB
 valores limite de exposição segundo o DL 9/2007
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avoráveis de propagação, a 
rofone encontrava-se a 1.5 
nte (dp) em causa é de 

Entardecer = 0.0 dB (A) e 

tivamente (tendo em conta 
 zona sem classificação, de 
uia. 

Níveis de ruído ambiente 
CAlamos) com os Níveis de 

 
016. 

e obtidos na campanha de 
sa, superiores à da situação 
fica nenhuma situação de 
idade, o mesmo só se aplica 
 ruído ambiente foi igual ou 
ade foi cumprido, porque o 

n, em comparação com os 
es em todos os pontos e 
 campanha foram inferiores 

 regulamentares. 

 
 2016. 

Entardecer Nocturno
40.4 40.8
44.0 44.3
41.1 42.1
43.4 43.0

biente - Laeq (2016) [dB(A)]

Ln Lden Ln
40.8 63 53
44.3 63 53
42.1 63 53
43.0 63 53

Valores limite [dB(A)]6) [dB(A)]



 
 
 
  

Os resultados do ensaio referem-se exclusivamente aos valore
Este relatório só pode ser produzido na íntegra, exceto quand
 

 

3.5. Interpretação dos Resu
 
Perante os resultados obtido
localizado no Parque Eólico 
Guerreiros, nos Períodos Diurn
(Pontos P1, P2, P3 e P4), é apl
não excede os 45dB(A), pelo q
Diurno do P1também não fo
Regulamento Geral do Ruído, n
os limites aplicáveis, no receto
 
No local analisado e nas condi
analisados no âmbito dos Valo
Ruído) não excedem os limites
zonas definida por parte da au
Lagos: 08-Planta de delimitaçã
 
Foi concluído ainda que os n
foram superiores à situação p
inferiores nosentardecer e noc
verifica nenhuma situação incu
 
Os resultados são válidos nas c
dos Álamos e do Sobre-equip
decorreram as medições. 
 

 

  
Elaborado: 

 
 

Assinatura 
 
 
 

(Luís Abreu) 
(Técnico de Laboratório) 

 

  

alores medidos no local identificado no presente relatório.  
ando haja autorização expressa da Sonometria.  

esultados e Conclusões 

tidos, conclui-se que relativamente ao funcionam
ico de Corte dos Álamos e do Sobre-equipament
iurno (pontos P1, P3 e P4), Entardecer (Pontos P1,
 aplicado o disposto no nº 5 do artigo 13º do Regul

elo que não é aplicável o critério de incomodidade
o foram excedidos os limites descritos no ponto 
do, no que respeita ao Critério de Incomodidade, ou
cetor sensível mais próximo localizadosem P1, P2, P3

ondições verificadas nos dias de ensaio, os níveis so
Valores Limite de Exposição no exterior (artigo 11º d
ites para zona sem classificação, de acordo com a p
a autarquianos pontos P1, P2, P3 e P4.(Fontes: Pla

tação das Zonas Mistas e Sensíveis e Plano Diretor M

níveis de ruído ambiente obtidos na campanha de
ão prevista em 2012nos 4 pontos, apenas verifico

octurno no ponto P3, mesmo assim tal como se 
 incumprimento dos valores-limite.  

as condições de funcionamento de aerogeradores n
quipamento do Parque Eólico de Guerreiros verifi

 
 
 
 
 
 
 
 

22-04-2016 

 
 Verifica

 

 (Eng.º M
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amento de aerogeradores, 
ento do Parque Eólico de 

 P1, P2, P3 e P4) e Noturno 
egulamento Geral do Ruído, 
ade, em relação ao Período 
nto 1-b, do artigo 13º, do 

ou seja, não são excedidos 
, P3 e P4. 

is sonoros de longa duração, 
1º do Regulamento Geral do 
 a planta de delimitação das 

: Plano Diretor Municipal de 
or Municipal de Monchique. 

de monitorização de 2016 
ificou-se níveis ligeiramente 
 se previa em 2012, não se 

es noParque Eólico de Corte 
erificados nos dias em que 

rificado e Aprovado por: 

 
 

Assinatura 

(João Pedro Silva) 
g.º Mc., D.F.A. Eng.ª Acústica) 



 
 
 
  

Os resultados do ensaio referem-se exclusivamente aos valore
Este relatório só pode ser produzido na íntegra, exceto quand
 

 

 

  

  

alores medidos no local identificado no presente relatório.  
ando haja autorização expressa da Sonometria.  

ANEXOS 

A | Localização e Fotografias 
 
B | Plano de Amostragens 
 
C | Certificado de Acreditação (L05
 
D | Certificado de Verificação/Calib
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 (L0535) 

Calibração 
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A | Localização e Fotografias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

P1 

P4 

  

alores medidos no local identificado no presente relatório.  
ando haja autorização expressa da Sonometria.  

P2 

P3 
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B | Plano de Amostragens 
 
Este anexo tem como objetivoapr
de mostragens selecionado. 
 
1- Qual o Plano de Amostragens
 

⌧ Plano Geral;  Outro Plano.
 
2- Descrição geral do tipo(s) de fo
 
Tráfego rodoviário;  Tráfego

 
Especificidade da fonte com inf

 
3- Descrição e justificação da ade

 
Descrição do Plano de Amostr
e 1 amostra de 10/15 minuto
realizar nova amostragem. 
 
Justificação do Plano de Amo
situ não evidenciam qualque
concluir, à partida, pela inadeq
 

4- Descrição e justificação da ade
 
Descrição do Outro Plano de A
 
Justificação do Outro Plano de
 

5- Comentário: 
 
Nada a assinalar. 
 

 

  

alores medidos no local identificado no presente relatório.  
ando haja autorização expressa da Sonometria.  

apresentar a análise efetuada em termos de re

ens usado no presente Estudo? 

no. 

de fonte(s)de ruído em análise: 

ego ferroviário;  Tráfego aéreo;  Indústria; ⌧

 influência na representatividade: Nada a assina

 adequabilidade do Plano de Amostragens Gera

ostragens Geral: 2 amostras de 10/15 minutos
utos em outro dia. Se a diferença entre amost

mostragens Geral: A informação administrativ
lquer caraterística especial da fonte de ruído
adequabilidade do Plano de Amostragens geral p

 adequabilidade do Outro Plano de Amostragens

de Amostragens: Nada a assinalar. 

o de Amostragens: Nada a assinalar. 
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e representatividade do Plano 

⌧ Outra 

ssinalar 

eral para o presente Estudo:  

tos (interior/exterior) em 1 dia 
ostragens for superior a 5 dB 

ativa obtida e o observado in 
uído em apreço que permita 
ral para o presente Estudo. 

gens para o presente Estudo:  
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C | Certificado de Acreditação (L0

  

alores medidos no local identificado no presente relatório.  
ando haja autorização expressa da Sonometria.  

(L0535) 
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ando haja autorização expressa da Sonometria.  
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ando haja autorização expressa da Sonometria.  

 

Modelo: Mod_ERE_02_INCORAMB_10 
Relatório:16.117.RAIE.Rlt1.Vrs1 
Página34 de 49 
 

 



 
 
 
  

Os resultados do ensaio referem-se exclusivamente aos valore
Este relatório só pode ser produzido na íntegra, exceto quand
 

 

D | Certificado de Verificação/Cal
 

  

alores medidos no local identificado no presente relatório.  
ando haja autorização expressa da Sonometria.  

/Calibração 
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