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RESUMO 

Este trabalho tem como objectivo ser um estudo monográfico do estado-da-arte relativamente à análise 
e caracterização do ruído de parques eólicos e do seu efeito no ambiente sonoro exterior e no parque 
edificado envolvente. 

Com a evolução verificada no aproveitamento da energia eólica, quer em quantidade de parques 
eólicos, quer na dimensão dos aerogeradores e tendo em conta as características específicas das 
componentes do seu funcionamento, verificou-se que a actual legislação não acompanhava as 
necessidades referentes ao impacte do ruído, sendo indispensável a uniformização de critérios de 
avaliação do ruído provocado pela instalação e funcionamentos dos aerogeradores. 

Este estudo tem como objectivo compilar e sintetizar as metodologias e legislação mundial para que se 
estabeleçam procedimentos de previsão, de monitorização do funcionamento e respectivo 
enquadramento legal e normativo. 

Para o efeito, pretende-se efectuar um resumo sobre a evolução da produção de energia eólica, 
caracterizando os aerogeradores e os elementos que os constituem. 

Para a caracterização do ruído originado por estes equipamentos será efectuada uma pequena 
abordagem sobre acústica ambiental e os parâmetros envolvidos na sua avaliação, descrevendo as 
fontes de ruído dos aerogeradores e a caracterização do som emitido, assim como, das componentes 
que intervêm na sua percepção. 

Serão abordadas metodologias de avaliação, medição e previsão utilizadas na tentativa de obtenção de 
resultados mais próximos da realidade, com análise de estudos realizados com esse intuito. 

É também objecto de abordagem neste trabalho a realidade legislativa e normativa em que se 
enquadram os limites sonoros impostos pela legislação de variados países. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Acústica, Ruído, Aerogeradores, Parques Eólicos, Níveis Sonoros. 
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ABSTRACT 

This work intends to be a monographic study of the state-of-the art regarding the analysis and 
characterization of the wind farms noise and its effect on the environmental noise and in the nearby 
dwellings. 

With the developments in wind energy, either in the number  of wind farms and in the dimensions of 
the wind turbines, taking into account specific features of the components of its operation, it was noted 
that the current legislation did not follow the requirements relating to the impact of noise. Thus, it is 
essential to standardize the noise assessment criteria regarding the installation and operation of the 
turbines.  

The goal of this study is to compile and synthesize what is being done around the world in order to set 
prevision procedures, as well as monitoring its functioning and its legal and normative framing. 

In order to do so, a summary on the evolution of the wind energy production will be presented, 
characterizing the turbines and its elements.  

To describe the noise caused by these devices, an approach environmental noise and the parameters 
involved in its evaluation will be made, describing the sources of noise from the wind turbine and the 
characterization of the emitted sound, as well as, of the components that intervene in its perception.  

This study will also approach the methodologies of evaluation, measurement and prediction in an 
attempt to obtain results closer to reality, with analysis of studies conducted for this purpose.  

It is also the subject of this study the legislative and normative reality concerning noise limits imposed 
by the legislation of diferent countries around the world. 

KEY-WORDS: Acoustic, Noise, Wind Turbines, Wind Farm, Sound Levels. 
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1  

OBJECTIVOS 
 

 

1.1. OBJECTIVOS 

A necessidade de energias alternativas encontrou na energia eólica uma fonte inesgotável de produção 
de energia eléctrica. Este facto, aliado ao desenvolvimento tecnológico, originou um crescimento 
exponencial, quer dos equipamentos quer da sua implementação, levando à escassez de estudos de 
longo prazo sobre os impactes negativos que provocam na sua área de influência. 

Com este estudo importa caracterizar o estado actual da produção de energia eólica, o ruído produzido 
pelos parques eólicos na fase de exploração, o seu enquadramento legislativo, bem como metodologias 
de previsão e medição. 

A energia eólica é considerada uma energia limpa, no entanto, surgem argumentos contestatários a 
esta ideia em relação à sua construção e à sua exploração. Os impactes criados pelos aerogeradores a 
nível visual e sobretudo o acréscimo de ruído provocado, lideram as queixas das populações afectadas 
e dos grupos que se opõem à instalação destes equipamentos. Algumas das queixas não passam de 
mitos, outras são confirmadas por estudos e implicam correcções na exploração desta fonte de energia. 

Neste relatório, analisam-se algumas das investigações e dos resultados obtidos a nível nacional e 
internacional, para monitorização do ruído de parque eólicos. 

 

1.2. ESTRUTURA DO TRABALHO 

Este trabalho desenvolve-se ao longo de catorze capítulos que se podem agregar, de acordo com os 
seus conteúdos em três grupos de interesse, sendo eles os capítulos dois e três, os capítulos quatro a 
nove e do décimo ao décimo terceiro. Os capítulos dois e três pretendem caracterizar as componentes 
não acústicas do tema em questão. A caracterização de elementos acústicos e a sua epecificidade no 
tema são abordados do capítulo quatro ao nove. Do décimo ao décimo terceiro capítulo predende-se 
caracterizar o panorama global no que respeita a legislação acústica que abrange esta actividade. 

O capítulo dois pretende dar uma imagem da evolução histórica da produção da energia eólica, a sua 
origem, os primeiros desenvolvimentos e a evolução dos equipamentos. Neste capítulo descreve-se o 
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panorama do actual estado de produção de energia eólica, com principal incidência sobre o panorama 
nos Estados Unidos da América e na Europa com uma visão mais pormenorizada sobre Portugal. 

O terceiro capítulo debruça-se sobre os aerogeradores e as suas diferentes designações mediante as 
localizações, tamanhos e diferentes tipos de funcionamento. Aqui é feita uma descrição dos 
componentes que constituem a generalidade dos aerogeradores dos parques eólicos actuais. 

No capítulo quatro são abordadas breves noções de acústica ambiental e definições essenciais de 
acústica. O ruído de fundo e os principais descritores de avaliação de ruído, também são brevemente 
referenciados neste capítulo. 

O capítulo cinco tem como objectivo identificar as principais fontes de ruído dos aerogeradores. 
Assim, são analisados os ruídos com origem mecânica e aerodinâmica, onde se pretende detalhar cada 
um destes factores como fonte de contribuição para o ruído emitido. 

No capítulo seis são referidas as características que definem o ruído provocado pelos aerogeradores, os 
factores externos que ampliam a sua percepção e as perturbações que provocam aos habitantes das 
localidades afectadas. 

As metodologias de previsão do ruído pela instalação de parques eólicos serão analisadas no capítulo 
sete. Neste capítulo além das metodologias comuns à execução de mapas de ruído, pretende-se 
exemplificar casos de estudo específicos de parques eólicos. 

O capítulo oito desenvolve os métodos de avaliação do ruído de parques eólicos, que seguem duas 
correntes: os países nórdicos com uma filosofia de avaliação subjectiva através de inquéritos sobre a 
incomodidade causada e os países que adoptam uma avaliação objectiva. 

No capítulo nove estarão incluídos exemplos de campanhas de medições, onde se mostram resultados 
de alguns métodos de avaliação. Dos exemplos apresentados destaca-se as medições de um parque 
eólico nacional do qual se guarda confidencialidade sobre a empresa proprietária e a sua localização. 

O enquadramento legislativo dos níveis sonoros permitidos na instalação e exploração dos parques 
éolicos será o tema do décimo capítulo. Pretende-se traçar um panorama sobre este aspecto nos países 
mais desenvolvidos na exploração da energia eólica. 

No capítulo onze são abordadas as normas, nacionais e internacionais para as medições e previsões de 
ruído ambiental. 

Com o capítulo doze pretende-se enumerar as medidas de correcção e de prevenção de emissão sonora 
que têm sido adoptadas pelas entidades oficiais, na forma de legislação. Por sua vez as entidades 
exploradoras também têm vindo a efectuar correcções de forma a minimizar os impactes criados por 
estas estruturas e rentabilizar os investimentos. 

No capítulo treze apresentam-se as principais conclusões que se retiram após a realização deste 
trabalho, deixando em aberto propostas de desenvolvimento e investigações futuras. 

O décimo quarto capítulo é onde constam as referências bibliográficas utilizadas na elaboração deste 
trabalho. 
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2  
ENERGIA EÓLICA 

 

 

2.1. REFERÊNCIAS HISTÓRICAS 

A energia eólica é a energia que provém do vento. O termo eólico provem do latim aeolicus, 
pertencente ou relativo a Éolo, deus dos ventos na mitologia grega e, portanto, pertencente ao vento. 

Éolo, senhor dos outros deuses do vento (Bóreas, Nótus, Eurus e Zéfiro), filho de Poseidon, vivia na 
ilha flutuante de Eólia na companhia dos seis filhos e seis filhas (figura 2.1). 

 
Fig. 2.1 - Representação de Éolo [1]. 

Segundo a mitologia grega, durante o regresso da guerra de Tróia, Odisseu (Ulisses, em latim) foi 
levado para Eólia, por Poseidon, por ter cegado Polifemo. Éolo resolveu ajudar Odisseu prendendo 
Bóreas, Nótus e Eurus num saco de couro, cabendo a Zéfiro, o vento oeste, levá-los de volta a Ítaca. 
Odisseu não poderia abrir o saco até chegar a Ítaca. No final da viagem, no entanto, a tripulação não 
resistiu à curiosidade e abriu o saco, libertando os ventos, o que os afastou de Ítaca [1]. 
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O aproveitamento da energia eólica já é feito há pelo menos 5.500 anos, quando foi usada para a 
propulsão de barcos à vela. Na construção civil é usada para a ventilação das edificações desde os 
primórdios da construção. Os moínhos de vento têm sido usados na irrigação de campos e para 
moagem de cereais na produção de farinhas. 

A possibilidade de transformar energia cinética em energia eléctrica já é explorada há sensivelmente 
150 anos, no entanto, ainda se efectuam estudos com vista a um aproveitamento mais económico e 
eficiente. 

O inventor norte-americano Charles Brush desenvolveu entre 1888 e 1908 um aerogerador, como o 
ilustrado na figura 2.2. A torre tinha uma altura de 18 m, um rotor de 17 m de diâmetro e 144 pás, 
alcançando uma potência de 12 kW. A energia gerada era utilizada para iluminação através de 
lâmpadas incandescentes. Em 1890 escreveu o que é considerado o 1º artigo científico sobre a 
produção de energia eólica, representado na figura 2.3. 

 

Fig. 2.2 - Turbina Brush [1]. Fig. 2.3 - Primeiro artigo científico sobre eólicas 
[2]. 

 

No entanto é o dinamarquês Poul de la Cour (1846-1908) que é reconhecido como o pai da produção 
de energia eólica, por ter criado entre 1897 e 1904, o que é considerado o 1º parque eólico para 
produção de energia em Askov, Dinamarca (figura 2.4). 
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Fig. 2.4 - Aerogeradores em Askov, Dinamarca [3]. 

Seguiu-se o desenvolvimento de outros aerogeradores das quais se faz um resumo no quadro 2.1. 
O grande desenvolvimento da aplicação da energia eólica para geração de electricidade iniciou-se na 
Dinamarca em 1980 quando os primeiros aerogeradores foram fabricados por pequenas companhias de 
equipamentos agrícolas. Estes aerogeradores possuíam capacidade de produção de energia bastante 
reduzida (30-55 kW) quando comparada com as potências actualmente alcançadas.  

 

Quadro 2.1 - Registo dos primeiros aerogeradores [1]. 

Turbina Jacobs Balaclava Smith-Putnam F.L. Smith Gedser 

Anos 1926-1957 1931 1941 1942-1951 1956/57 

Potência 2,5 e 3 kW 100 kW 1250 kW -  200 kW 

 

  

  
A energia eólica está hoje a despertar maior atenção em todo o mundo, representando em alguns 
países industrializados, uma percentagem significativa do mercado energético. Isto porque a 
perspectiva do fim dos combustíveis fósseis nas próximas décadas, a necessidade de preservação do 
ambiente e a dependência energética crescente estão entre as preocupações correntes. 

Assim, a produção de energia eólica conheceu um grande crescimento nas duas últimas décadas, 
motivado por vários aspectos que impulsionaram o conhecimento dos aerogeradores acompanhado 
pelo progresso científico. 
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2.2. ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA 

Em meados da década de 1970 nos Estados Unidos teve início um programa de produção de energia 
eólica, com sede no centro de investigação Lewis Research Center da NASA e fundos do 
Departamento Americano de Energia. Nesse programa estavam envolvidos perto de 100 engenheiros 
tendo sido realizados praticamente todos os tipos de investigações, nomeadamente, em relação à 
potência eólica, ao planeamento de parques eólicos, a mapas de vento, ao projecto e análise de 
aerogeradores, produção e instalação, assim como, testes de campo e laboratório. Aliada a esta 
investigação existiu um plano de informação e partilha dos conhecimentos obtidos [4]. 

No final de 2009 os Estados Unidos apresentavam uma capacidade de produção de energia eólica 
instalada de 35.159 MW em comparação com os 25.300 MW do final de 2008, distribuída pelos 
diferentes Estados de acordo com a figura 2.5. O acréscimo de 10.000 MW em muito se deveu à 
retoma de incentivos para a produção desta energia. 

 
Fig. 2.5 - Mapa dos Estados Unidos com a potência instalada, em MW, por Estado, em 2009 [5]. 

 

2.3. EUROPA 

Na Europa, as primeiras tentativas de aproveitamento da energia eólica para mais funções apontam, 
como referido anteriormente para o engenheiro dinamarquês Poul la Cour (1846-1908) que usou com 
sucesso os moinhos de vento locais para gerar electricidade. Em 1918, a Dinamarca já tinha 
aproximadamente 3 MW de rede eléctrica proveniente da enegia eólica de forma a satisfazer as 
necessidades de uma pequena percentagem do país [6]. 

Após a 1ª guerra mundial e durante a 2ª guerra mundial emergiram o vapor e os combustíveis fósseis 
como fontes principais de energia tendo a energia eólica passado para segundo plano. Ironicamente no 
fim da 2ª guerra mundial, devido a fornecimentos insuficientes de combustíveis, voltou a ser 
procurada esta forma de energia. Este esforço foi recompensado passado 15 anos após o fim da 2ª 
guerra quando o engenheiro dinamarquês Johannes Juul criou o primeiro aerogerador designado por 
Gedser, num conceito inovador ainda usado nos nossos dias (os aerogeradores de eixo horizontal com 
três pás e uma potência nominal de 200 kW). Os pequenos aerogeradores do início do século 
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rapidamente deram lugar a modernos equipamentos de 2 MW e o desenvolvimento da energia eólica 
tornou-se especialmente visível na Europa. 

O crescimento da energia eólica tem conhecido um grande incremento tendo no ano de 2008 atingindo 
pela primeira vez a maior cota de investimentos na produção de energia conforme demonstra o gráfico 
da figura 2.6. 

 
Fig. 2.6 - Aumento da capacidade energética instalada no ano de 2008, por fonte de energia na Europa 

(Acréscimo de 24 MW) [7]. 

No final do ano de 2009, segundo a European Wind Energy Association, existia na Europa uma 
capacidade instalada de 76,152 GW estando previsto um acréscimo para 80 GW em 2010, 180 GW em 
2020 e 300 GW em 2030 (figura 2.7). 

 

 
Fig. 2.7 - Potência instalada por país, em 2009 [8]. 
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2.4. PORTUGAL 

Portugal é um país sem recursos energéticos identificados no que respeita a combustíveis fósseis, pelo 
que se torna profundamente dependente da energia dos países que exportam este tipo de combustíveis. 
Na tentativa de minorar esta lacuna existe uma aposta em fontes de energia renováveis. 

Em 1986 foi instalado o 1º parque eólico nacional situado na Ilha de Porto Santo na Madeira. No 
entanto, o desenvolvimento desta forma de energia só sofreu grande incremento nos últimos anos.  

No fim de 2006, Portugal era o nono produtor mundial de energia eólica em termos absolutos e o 
quarto em termos relativos, tendo em conta a sua área e população. Segundo o relatório de 2006 do 
Global Wind Energy Council, Portugal tinha uma capacidade instalada de 1.716 MW, o que 
representava 2,3% do mercado mundial. 

Os dados oficiais relativos a Dezembro de 2008 mostram que Portugal tinha uma capacidade instalada 
de 3.571,1 MW. As previsões apontavam, porém, para que a potência instalada alcançasse um 
crescimento de 65% nos quatro anos seguintes atingindo 5.400 MW em 2013. Em cada hora de 
energia consumida em 2008 em Portugal, oito minutos já eram produzidos nos diversos parques 
eólicos do País, que já ocupava o terceiro lugar no ranking europeu de produção de energia eólica [9]. 

Os dados publicados em 5 de Janeiro de 2010 pelas Redes Energéticas Nacionais sobre a produção de 
energia eléctrica em Portugal em 2009, mostram que, por cada 24 horas, três horas e 36 minutos, em 
média, foram de produção eólica, ou seja 15% do total do consumo energético do País, mais 32% por 
cento do que no ano de 2008. 

No ano de 2009, verificou-se uma quebra de 1,4 % relativamente ao consumo de energia eléctrica e 
uma redução da importação de electricidade para metade. A produção nacional de energia eólica de 
7.493 GW/h quase equivaleu (96 %) à produção da central termoeléctrica de Sines e da central de 
ciclo combinado da Tapada do Outeiro em conjunto, tendo ficado pouco abaixo (94 %) do contributo 
de todas as barragens em funcionamento. Para estes resultados em muito contribuíram as condições 
meteorológicas dos últimos dois meses do ano que foram especialmente ventosos. Com este resultado 
Portugal alcançou a segunda posição do ranking europeu logo atrás da Dinamarca [10]. 

Para comparação da potência entre 2008 e 2009 em Portugal temos o quadro 2.2, assim como a sua 
distribuição geográfica no continente na figura 2.8. 

 

Quadro 2.2 - Comparação de potência e número de aerogeradores em Portugal entre 2008 e 2009 [11] [12]. 

Parques 
Eólicos em 

Portugal 

 Ligados Em Construção Total 

Ano MW Aerogeradores MW Aerogeradores MW Aerogeradores

Continente 
2008 2.811 1534 710 326 3521 1860 

2009 3.485 1.844 287 142 3.772 1.986 

Madeira 
2008 8,7 37 30 29 39 66 

2009 38,3 64 0 0 38 64 

Açores 
2008 11,6 33 0 0 12 33 

2009 11,6 33 0 0 12 33 

Total 
2008 2.832 1.604 740 355 3.571 1959 

2009 3.544 1941 287 142 3.822 2.038 
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Fig. 2.8 - Localização dos parques eólicos instalados em Portugal continental, ano de 2009 [12]. 

O crescimento exponencial do sector está a ser feito por conta dos dois consórcios que venceram o 
concurso público para a energia eólica: Eneop (co-liderado pela EDP e pela Enercom, www.eneop.pt) 
e Ventinvest (que reúne a Galp e a Martifer, entre outras empresas, www.ventinvest.com). 

A Eneop prevê investir, até 2013, 1,7 mil milhões de euros em 48 parques eólicos repartidos por todo 
o território nacional, o que lhe permitirá ficar com capacidade para produzir 1200 MW. Por seu turno, 
o projecto da Ventinvest envolve um investimento de 636 milhões de euros, em oito parques, que 
permitirão produzir 400 MW. 

Os projectos englobam ainda a criação de unidades industriais como a de Viana do Castelo, com cinco 
fábricas para a produção integral de um novo modelo de aerogeradores. 
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Segundo Lobo Gonçalves, administrador da Enernova, empresa participada da EDP Renováveis e 
responsável pelo Parque Eólico de Almodôvar, o "grande crescimento" das renováveis contribui para 
baixar a factura energética do País. "É uma energia não poluente e que aproveita um recurso 
endógeno. Ou seja, tem vantagens em termos ambientais e, ao reduzir a importação de combustíveis 
fósseis, reduz o peso das importações” [13]. 

A funcionar em exploração plena desde Dezembro de 2008, o parque eólico de Almodôvar, o maior no 
Sul do País, é composto por 13 aerogeradores espalhados por 94 hectares, na serra do Mu. Com uma 
potência instalada de 26 MW, este parque eólico representou um investimento de 35 milhões de euros. 
Ainda de acordo com Lobo Gonçalves, a produção à potência máxima só deverá acontecer em 2010, 
quando forem concluídas as ligações à rede. Nessa altura, segundo Lobo Gonçalves, será produzida 
energia suficiente para abastecer um aglomerado populacional com aproximadamente 28 mil 
habitantes, o que permite evitar cerca de 40 mil toneladas de emissões de gases com efeito de estufa 
( ), por comparação com uma produção equivalente a partir de combustíveis fósseis. 

 

2.5. OUTROS 

Actualmente a energia eólica é uma das principais energias renováveis. As previsões efectuadas em 
2003 para a potência instalada em 2010 foram atingidas em 2007. Verificou-se, assim, que as metas 
estipuladas tinham sido pouco ambiciosas, dado que foram ultrapassadas apenas em 5 anos, pelos 
países que mais apostaram neste tipo de produção de energia. O quadro 2.3 representa a capacidade 
instalada a nível mundial onde se destacam os dez principais produtores de energia eólica e a sua 
contribuição no ano de 2008 [14]. 

 

Quadro 2.3 - Capacidade mundial de produção de energia eólica instalada em 2008 [14]. 

PAÍS MW 
% de produção 

 goblal 

EUA 25.170 20,8% 

Alemanha 23.903 19,8% 

Espanha 16.754 13,9% 

China 12.210 10,1% 

Índia 9.645 8,0% 

Itália 3.736 3,1% 

França 3.404 2,8% 

Reino Unido 3.241 2,7% 

Dinamarca 3.180 2,6% 

Portugal 2.862 2,4% 

Resto do Mundo 16.693 13,8% 

Top 10 Total 104.104 86,2% 

Total mundial 120.798 100,0% 
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Fig. 2.9 - Evolução dos Aerogeradores em tamanho e potência [15]. 

A evolução dos aerogeradores tem sofrido um rápido crescimento tecnológico que se traduz no 
aumento das dimensões e potências destes equipamentos. Esta evolução tem sido mais signficativa nos 
últimos 15 anos, como ilustrado na figura 2.9. O desenvolvimento ainda continua, sendo credível que 
os aerogeradores de maiores dimensões venham a ser utilizados na concretização de novos projectos 
offshore. 
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3  
AEROGERADORES 

 

 

3.1. TIPOS DE AEROGERADORES 

3.1.1. LOCALIZAÇÃO 

 

Quanto à localização os aerogeradores podem ser classificados como Onshore e Offshore, caso se 
localizem em terra ou na água, respectivamente. As principais diferenças são relativamente ao tipo de 
fundações usadas e à interligação com a rede eléctrica. 

A tendência aponta para uma crescente importância dos parques eólicos offshore (figura 3.1). Neste 
momento uma grande parte dos objectivos da produção de energia renovável está apontada a sistemas 
localizados offshore, envolvendo um grande número de mega aerogeradores e investimentos de grande 
escala. 

 

 
Fig. 3.1 - Vindeby é o primeiro parque eólico offshore do 

mundo.(11 aerogeradores de 450 kW cada, em 1991) [16]. 
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Os parques eólicos em terra estão muitas das vezes sujeitos a restrições devido ao impacte visual 
negativo, ao ruído, a obstrução devido a edificações e montanhas, para além das disputas de terras ou 
da disponibilidade de terras para a sua instalação. 

As razões apresentadas podem explicar parte da importância que tem vindo a ser adquirida pelas 
instalações offshore, mas parte desta explicação passa pela maior eficiência obtida devido a ventos 
mais fortes e mais constantes que ai se encontram. 

No entanto, a localização dos parques eólicos em terra têm outras vantagens sobre os que se situam no 
mar ou lagos, nomeadamente, a nível de custos de execução de fundações, custo de interligação com a 
rede eléctrica existente, custo e facilidade de acessos na fase de construção e manutenção. 

Existem, também, mini-aerogeradores que permitem aos utilizadores gerarem a sua própria 
electricidade podendo ser utilizada não só em áreas urbanas como em áreas mais despovoadas dada a 
facilidade de instalação e o potencial para para diferentes tipos de utilizações (figura 3.2). 

 

 
Fig. 3.2 - Micro aerogerador instalado em sistema híbrido para fornecimento de energia eléctrica a semáforos na 

Maia (CM Maia) [17]. 

 

3.1.2. FUNCIONAMENTO 

3.1.2.1. AEROGERADORES DE EIXO VERTICAL 

Os aerogeradores de eixo vertical têm a vantagem de não necessitarem de mecanismos de 
acompanhamento para variações da direcção do vento, o que reduz a complexidade dos projectos e os 
esforços devido às forças de Coriolis. Os rotores de eixo vertical também podem ser movidos por 
forças de sustentação (lift) e por forças de arrasto (drag). Os principais tipos de rotores de eixo vertical 
são Darrieus, Savonius (figura 3.4) e aerogeradores com torre de vórtices. Os rotores do tipo Darrieus 
(figura 3.3) são movidos por forças de sustentação e constituem-se de lâminas curvas (duas ou três) de 
perfil aerodinâmico, com fixação pelas extremidades ao eixo vertical. 
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Fig. 3.3 - Aerogerador tipo Darrius [18]. Fig. 3.4 - Aerogerador tipo Savonius [19]. 

3.1.2.2. AEROGERADORES DE EIXO HORIZONTAL 

Os aerogeradores de eixo horizontal são os mais comuns e grande parte da experiência mundial está 
voltada para a sua utilização. São movidos por forças aerodinâmicas chamadas de forças de 
sustentação (lift) e forças de arrasto (drag). Um corpo que obstrui o movimento do vento sofre a acção 
de forças que actuam perpendicularmente ao escoamento (forças de sustentação) e de forças que 
actuam na direcção do escoamento (forças de arrasto). Ambas são proporcionais ao quadrado da 
velocidade relativa do vento. Adicionalmente, as forças de sustentação dependem da geometria do 
corpo e do ângulo de ataque (formado entre a velocidade relativa do vento e o eixo do corpo). 

Os rotores que rodam predominantemente sob o efeito de forças de sustentação permitem liberar muito 
mais potência do que aqueles que giram sob efeito de forças de arrasto, para uma mesma velocidade 
de vento. 

Os rotores de eixo horizontal ao longo do vento (aerogeradores convencionais) são 
predominantemente movidos por forças de sustentação e possuem mecanismos capazes de permitir 
que o círculo descrito pelas pás esteja sempre em posição perpendicular ao vento. Tais rotores podem 
ser constituídos por uma pá e contrapeso, duas pás, três pás ou múltiplas pás (multivane fans).  

As pás podem ter as mais variadas formas e empregar diversos materiais. Em geral, utilizam-se pás 
rígidas de madeira, alumínio ou fibra de vidro reforçada. 

 

3.1.2.3 MECANISMOS DE CONTROLO 

Os mecanismos de controlo destinam-se à orientação do rotor, ao controlo de velocidade, ao controlo 
de carga, etc. Pela variedade de controlos, existem diferentes tipos de mecanismos que podem ser 
mecânicos (velocidade, passo e freio), aerodinâmicos (posicionamento do rotor) ou electrónicos 
(controlo da carga). 

As novas gerações de aerogeradores utilizam dois princípios diferentes de controlo aerodinâmico para 
limitar a extracção de potência à potência nominal do aerogerador. São chamados de controlo Stall e 
controlo de Passo. No passado, a maioria dos aerogeradores usavam o controlo Stall simples; 
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actualmente, com o aumento do tamanho dos equipamentos, os fabricantes têm optado pelo sistema de 
controlo de passo que oferece maior flexibilidade na operação dos aerogeradores. 

O controlo stall é um sistema passivo que reage à velocidade do vento. As pás do rotor são fixas no 
seu ângulo de passo e não podem girar em torno de seu eixo longitudinal. O ângulo de passo é 
escolhido de forma que, para velocidades de vento superiores à velocidade nominal, o escoamento em 
torno do perfil da pá do rotor descola da superfície da pá, reduzindo as forças de sustentação e 
aumentando as forças de arrasto. Sob todas as condições de ventos superiores à velocidade nominal, o 
escoamento em torno dos perfis das pás do rotor é, pelo menos parcialmente, descolado da superfície 
produzindo menores forças de sustentação e elevadas forças de arrasto.  

O controlo de passo é um sistema de controlo activo que, normalmente, necessita de um sinal do 
gerador de potência. Sempre que a potência nominal do gerador for ultrapassada, devido ao aumento 
das velocidades do vento, as pás do rotor serão giradas em torno de seu eixo longitudinal ou, em outras 
palavras, mudam seu ângulo de passo para reduzir o ângulo de ataque do fluxo de ar. Esta redução do 
ângulo de ataque diminui as forças aerodinâmicas actuantes e, consequentemente, a extracção da 
potência do vento pela turbina. Para todas as velocidades de vento superiores à velocidade nominal, 
que é a mínima que se necessita para gerar a potência nominal, o ângulo é escolhido de modo que o 
aerogerador produza apenas a potência nominal. 

3.2. ELEMENTOS COMPONENTES DOS AEROGERADORES 

3.2.1. ROTOR  

O rotor é o responsável por transformar a energia cinética do vento em energia mecânica de rotação, 
sendo composto por dois elementos essenciais, as pás e o cubo. 

As pás são os perfis aerodinâmicos responsáveis pela interacção com o vento, convertendo parte da 
sua energia cinética em trabalho mecânico e transmitindo-a ao cubo. Inicialmente eram fabricadas em 
alumínio, sendo actualmente fabricadas em poliéster e fibra de vidro reforçadas com resinas epoxi. 
Nos aerogeradores que usam controlo de velocidade por passo, a pá dispõe de rolamentos em sua base 
para que possa girar modificando o seu ângulo de ataque. 

As pás são fixadas através de flanges a uma estrutura metálica à frente do aerogerador que é 
denominado cubo. Esta estrutura é construída em aço ou liga de alta resistência. Para os aerogeradores 
que utilizem o controlo de velocidade por passo, o cubo além de apresentar os rolamentos para fixação 
das pás também acomoda os mecanismos e motores para que se efectue o ajuste do ângulo de ataque 
de todas as pás. É importante citar que, por se tratar de uma peça mecânica de alta resistência, o cubo é 
montado de tal forma que, ao sair da fábrica, este apresenta-se como peça única e compacta 
viabilizando que, mesmo para os grandes aerogeradores, o seu transporte seja feito sem a necessidade 
de montagens no local da instalação.  

O eixo é o responsável pelo acoplamento do cubo ao gerador fazendo a transferência para a energia 
mecânica da turbina. É construído em aço ou, numa liga metálica de alta resistência. 

 

3.2.2. GÔNDOLA 

É o compartimento instalado sobre a torre, onde se alojam vários componentes do aerogerador, 
designadamente o veio principal, a caixa de velocidades (quando utilizada), travão de disco, gerador 
eléctrico, todo o sistema de controlo, motor de seguimento, unidade de arrefecimento, sistema 
hidráulico, anemómetro e sensor de direcção. 
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3.2.3. VEIO PRINCIPAL 

Veio de baixa velocidade (20-60 rpm) e elevado momento torsor que liga o rotor à caixa de 
velocidades, transmitindo a energia mecânica rotacional. 

 

3.2.4. CAIXA DE VELOCIDADES  

É o elemento responsável por transmitir a energia mecânica entregue pelo veio principal, ao veio 
secundário, convertendo a rotação de velocidade baixa (10 – 60 rpm) e elevado momento torsor do 
rotor em altas velocidades (1000 – 3000 rpm) e baixo momento torsor, utilizado pelo gerador. 

 

3.2.5. TRAVÃO DE DISCO  

É o elemento utilizado em caso de emergência ou manutenção para paragem da rotação do eixo. 

 

3.2.6. VEIO SECUNDÁRIO 

Veio de alta velocidade que liga a caixa ao gerador e transfere a energia mecânica ao gerador. 
 

3.2.7. GERADOR ELÉCTRICO  

Equipamento que converte a energia mecânica em energia eléctrica, adaptado para as flutuações da 
potência fornecida pelo rotor. Pode ser síncrono ou assíncrono. 
 

3.2.8. SISTEMA DE CONTROLO 

É o sistema responsável pela orientação do rotor, controle de velocidade e controle de carga, entre 
outras variáveis, uma das quais a velocidade do vento mínima de arranque, perto dos 6 m/s e a 
velocidade de funcionamento, cerca de 25 m/s. 

 

3.2.9. MOTOR DE SEGUIMENTO 

O rotor do aerogerador é orientado na direcção correcta do vento através de um mecanismo composto 
por um ou dois motores, os quais fazem rodar o rotor e a cabine sobre o eixo vertical, de forma a ficar 
perpendicular à direcção do vento. 

 

3.2.10. ENGRENAGEM DE SEGUIMENTO 

É uma componente estática do sistema de seguimento da direcção do vento, na qual os motores 
engrenam fazendo rodar o rotor e a cabine da turbina eólica. 
 

3.2.11. UNIDADE DE ARREFECIMENTO 

Para o arrefecimento da caixa de velocidades e do gerador, podem ser utilizados o arrefecimento a ar 
(ventiladores) ou com fluído (radiadores), sendo este último mais eficiente e compacto. 

3.2.12. ANEMÓMETRO 
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A medição da velocidade do vento é feita normalmente com um anemómetro de copos, composto por 
um eixo vertical e três copos que captam o vento. O número de rotações por minuto é registado 
electronicamente pelo sistema de recolha de dados em metros por segundo. 

 

3.2.13. SENSOR DE DIRECÇÃO  

Para poder orientar o rotor da turbina contra o vento é utilizado um sensor de direcção que transmite a 
informação para o sistema de controlo. 
 
A figura 3.5 mostra os principais componentes de um aerogerador do tipo mais comum, isto é, de eixo 
horizontal e directamente ligado à rede eléctrica. 
 
 

 

 

 

Legenda:  

1 – Cubo do rotor;  

2 – Pás do rotor;  

3 – Sistema hidráulico;  

4 – Sistema de Posicionamento;  

5 – Engrenagem de posicionamento;  

6 – Caixa de velocidades;  

7 – Travão de disco;  

8 – Veio do gerador;  

9 – Gerador eléctrico;  

10 – Sensor de vibração; 

11 – Anemómetro;  

12 - Sensor de direcção;  

13 – Gôndola (parte inferior);  

14 - Gôndola (parte superior); 

15 –Rolamento de posicionamento;  

16 – Disco de travão de posicionamento;  

17 – Pastilhas de travões;  

18 – Suporte do cabo eléctrico  

19 - Torre. 

 

 
 

 

3.2.14. TORRE  

Fig. 3.5 - Esquema de um aerogerador de eixo horizontal [20]. 
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A torre é necessária para sustentar e posicionar o rotor a uma altura conveniente para o seu 
funcionamento. São construídas geralmente em metal e com uma forma tubular cónica. É um elemento 
estrutural de grande dimensão, com alturas superiores a 60 metros e elevada contribuição no 
investimento inicial. Destinam-se também a contrariar o momento imposto pelo rotor em rotação. 
No parque eólico de Almodôvar uma das inovações introduzidas prende-se com o facto de as torres de 
suporte com 65 metros de altura terem sido construídas em betão, apresentando uma maior 
durabilidade e resistência, permitindo uma altura mais elevada e um melhor aproveitamento do 
vento.Estes factores influenciaram significativamente a decisão final. 
 

 
Fig. 3.6 - Fábrica de torres de betão, Lanheses – Viana do Castelo [21]. 

 

3.2.15. FUNDAÇÕES  

Para suportar todos os elementos que compõem um aerogerador é necessário que exista uma fundação 
capaz de suportar todas a cargas e acções envolvidas. De forma genérica dependem do tipo de solo 
onde os aerogeradores vão ser instalados e têm que garantir que não existe ruptura e que eventuais 
assentamentos diferenciados sejam muito reduzidos. 
 

 

Fig. 3.7- Fundação de aerogerador antes e depois da betonagem no parque eólico de Fontelas [22]. 
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4  
BREVES NOÇÕES DE ACÚSTICA 

AMBIENTAL 
 

 

4.1. NOÇÕES E CONCEITOS  

4.1.1. SOM 

Som (ou ruído) tem origem numa variação de pressão do ar que, uma vez estimulado (por exemplo 
por cordas vocais ou equipamentos) transmite esse estímulo às partículas de ar adjacentes até 
chegarem ao ouvido. Se o resultado subjectivo dessa vibração (no cérebro) for agradável ou tiver 
significado auditivo será classificado como Som; se não tiver significado auditivo ou for desagradável 
a designação passa a ruído. 
 
4.1.2. NÍVEL DE PRESSÃO SONORA 

O nível de pressão sonora ( ) corresponde à alteração da pressão do ar relativamente a um valor 
médio da pressão atmosférica designado por valor de referência. Essas alterações, no caso da acústica 
e em particular do ruído ambiente, abrangem um vasto domínio numérico. Entre a amplitude máxima 
audível pelo Homem (limiar da dor) e a amplitude mínima (limiar de audição) existe um factor de 
cerca de 1.000.000. Isto significa que comparando o ouvido com uma balança, este recebe pesos 
compreendidos entre 1 grama e 1 tonelada. Devido a esta diferença torna-se quase impraticável a 
utilização de uma escala linear. 
De forma a ultrapassar esta amplitude de escala, é utilizada uma relação logarítmica que permite 
avaliar a variação de pressão sonora, tendo a vantagem de aumentar os valores menores e reduzir os 
maiores. Deste modo à gama de variação linear de amplitude entre 0 e 1.000.000 passará a 
corresponder uma variação logarítmica entre 0 e 120 dB (decibel), correspondendo 0 dB ao limiar de 
audição e 120 dB ao limiar da dor. 
 
4.1.3. DECIBEL 

O decibel (dB) é definido como a unidade de medida do nível de pressão sonora. O decibel não é uma 
unidade absoluta de medida, mas antes a razão entre uma quantidade medida (pressão sonora existente 
num dado local) e um valor de referência (pressão sonora de referência p  de 20 μPa – valor próximo 
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do limiar da audição) numa escala logarítmica. A expressão utilizada para determinar o  em dB é 
dada por:  

20  em que 2 10  Pa 

 
Como forma de visualizar, mais facilmente, esta relação logarítmica pode-se utilizar o que se designa 
por escala de decibel, cujo exemplo se apresenta na figura 4.1 juntamente com a representação de 
algumas fontes sonoras de ruído mais comuns. 
 

 
Fig. 4.1 - Pressão sonora p e níveis de pressão sonora  [23]. 

4.1.4. FREQUÊNCIA 

A frequência representa a taxa de ocorrência das flutuações completas de pressão por segundo, a 
unidade de medida é o hertz (Hz). Podemos encontrar três gamas de frequências: graves, médias e 
agudas. Para o ouvido humano a gama de frequências audíveis situa-se entre os 20 Hz e os 20 kHz. 
Os sons de frequências inferiores aos 20 Hz designam-se por infra-sons; por sua vez os que são 
caracterizados por uma frequência superior aos 20 kHz são denominados por ultra-sons (figura 4.2). 
 

 
Fig. 4.2 - Gamas de frequências [24]. 



Ruído de Parques Eólicos – Análise e Caracterização 

 

23 
 

4.1.5. SOM PURO OU SIMPLES 

Som puro [42] é aquele que é associado a uma única frequência. Na figura 4.3 são representados três 
exemplos deste tipo de som, que se caracterizam da seguinte forma: 
 
- A e B têm a mesma frequência mas amplitudes diferentes; 
- A e C têm a mesma amplitude mas frequências diferentes; 
- B e C têm amplitudes e frequências diferentes. 
 

 
Fig. 4.3 - Sons Puros (A,B,C) [24]. 

 
4.1.6. CURVAS DE PONDERAÇÃO 

Como a resposta do ouvido humano não é a mesma em todas as frequências foi necessário criar um 
filtro nos equipamentos de medida que, ao efectuar medições sonoras, permitisse ouvir como o 
Homem. Para se obter uma simulação realista da audição humana o filtro usado é a curva de 
ponderação A. Por esse facto, se utiliza a unidade dB(A) ou o parâmetro , cuja correspondência é 
representada pela figura 4.4 e definida pelos valores do quadro 4.1. 
 

 

Fig. 4.4 - Descrição das curvas de ponderação (filtros) A, B, C e D [25]. 
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Quadro 4.1 - Valores numéricos das ponderações da curva A para a banda de frequência de 1 oitava na gama 
de frequências dos 125 aos 4000 Hz. 

Filtro A 

Banda de Frequência Ponderação 

(Hz)  (dB) 

125 -15,5 

250 - 8,5 

500 - 3,0 

1000    0,0 

2000 + 1,0 

4000  + 1,0 

 
 
4.1.7. RUÍDO DE BANDA ESTREITA 

O ruído de banda estreita é aquele cuja banda efectiva é inferior ou igual a 1/3 de oitava. 
 
4.1.8. RUÍDO IMPULSIVO  

O ruído impulsivo é o ruído com um ou mais impulsos de energia acústica cuja duração é inferior a 1s, 
separados por intervalos de tempo superiores a 0,2 s. 
 
4.1.9. RUÍDO AMBIENTE 

O ruído ambiente representa o ruído global observado para uma dada circunstância num determinado 
instante, devido ao conjunto de todas as fontes sonoras que fazem parte da vizinhança próxima ou 
longínqua do local considerado. 
 
4.1.10. RUÍDO PARTICULAR 

O ruído particular é a componente do ruído ambiente que pode ser especificamente identificada por 
meios acústicos e atribuída a determinada fonte sonora. 
 
4.1.11. RUÍDO RESIDUAL 

O ruído residual é o ruído ambiente a que se suprime um ou mais ruídos particulares para uma 
determinada situação. 
 
 
4.2. RUÍDO DE FUNDO 

A importância do ruído de fundo é avaliar qual a resposta do receptor. Se o ruído de fundo atingir 
níveis mais elevados que os emitidos pelos aerogeradores o receptor não notara a presença destes. Da 
mesma forma que no caso do ruído de fundo ser considerado baixo, o efeito dos aerogeradores faz-se 
notar de uma forma acentuada. Na figura 4.5 temos um exemplo em que o ruído do aerogerador é 
dominante em comparação com o ruído de fundo. 
 
A figura 4.6 representa o mesmo equipamento com a variante que o ruído de fundo é inferior ao ruído 
produzido pelo aerogerador na gama de frequências dos 500 aos 3000 Hz, tornando-se relevante fora 
deste intervalo. 
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Desta forma verifica-se que o ruído de fundo não deve ser desprezado no estudo do ruído produzido 
pelos aerogeradores. 
 

 

 
Fig. 4.5 - Comparação do ruído de fundo e o ruído produzido pelos Aerogeradores sob as mesmas condições de 

velocidade de vento [26]. 

 

       
Fig. 4.6 - Comparação do ruído de fundo e o ruído produzido pelos Aerogeradores relacionados com as 

frequências [26]. 
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4.3. PARÂMETROS DE RUÍDO 

4.3.1. NÍVEL DE PRESSÃO SONORA 

 - Os parâmetros para quantificar os níveis de ruído recebidos no entorno de parques eólicos são os 
parâmetros estatísticos , em dBA. Este é o nível de pressão sonora excedida em N% do período de 
medição considerado, o que em termos estatísticos corresponde ao quantil N. Dos níveis de pressão 
sonora estatísticos , , , , , o que é geralmente usado para caracterizar o ruído de fundo 
é o referente a um período de 10 minutos ( ) (figura 4.7). 
 
 

 
Fig. 4.7 - Exemplo de indicadores estatísticos do nível de ruído [27]. 

 
Os níveis sonoros  são usados para quantificar o ruído proveniente dos aerogeradores nos locais 
junto aos receptores, porque não é possível medir o som eólico usando métodos tradicionais que 
envolvem medição de níveis de  ou . Esses ambientes são normalmente difíceis de medir uma 
vez que são afectados pelo vento devido a: 
 
a) Efeitos do vento no microfone;  
b) O ruído do vento gerado localmente (ou por árvores ou áreas florestais próximas). 
 

4.3.2. NÍVEL SONORO CONTÍNUO EQUIVALENTE 

Para quantificar o nível sonoro ponderado A de um ruído uniforme a que corresponde a mesma energia 
acústica que um dado ruído, num determinado intervalo de tempo T, isto é, nível sonoro contínuo 
equivalente, ponderado A, em decibel pode-se empregar a expressão: 
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, 2
2 1 0
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10 log
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A t
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L dt

t t p

  
        

  

 
em que: 
 

eqA ,TL    é o nível sonoro contínuo equivalente, ponderado A, em decibel, determinado 

num instante de tempo T, com início em  e fim em ; 
 

  é a pressão sonora de referência (20 μPa); 
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2
( )A tp   é a pressão sonora instantânea, ponderada A, do sinal sonoro. 

 
4.3.3. INDICADOR DE RUÍDO DIURNO-ENTARDECER-NOCTURNO 

O indicador de ruído diurno-entardecer-nocturno, L  é expresso em dB(A) e associado ao incómodo 
global. O seu valor pode ser calculado pela seguinte expressão: 
  

10
1

24
10 10   10  

 
em que: 
 

 – é o período de tempo diurno 
 

 – é o período de tempo do entardecer 
 

 – é o período de tempo nocturno 
 

+ + =24 h 
 

L  (ou L ) – é o indicador de ruído diurno, ou seja, o nível sonoro médio de longa duração, conforme 
definido na Norma NP 1730- 1:1996, ou na versão actualizada correspondente, determinado durante 
uma série de períodos diurnos representativos de um ano. Está associado ao incómodo durante o 
período diurno; 
 
L  (ou L ) – é o indicador de ruído do entardecer, ou seja, o nível sonoro médio de longa 
duração, conforme definido na Norma NP 1730-1:1996, ou na versão actualizada correspondente, 
determinado durante uma série de períodos do entardecer representativos de um ano. Está associado ao 
incómodo durante o período do entardecer, penalizado em 5 dB(A); 
 

 (ou L ) – é o indicador de ruído nocturno, ou seja, o nível sonoro médio de longa duração, 
conforme definido na Norma NP 1730-1:1996, ou na versão actualizada correspondente, determinado 
durante uma série de períodos nocturnos representativos de um ano. Está associado ao incómodo 
durante o período nocturno, penalizado em 10 dB(A). 
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5  

FONTES DE RUÍDO DE 
AEROGERADORES 

 

 

5.1. RUÍDOS MECÂNICOS  

Em diversas operações, o ruído mecânico é originado pelo atrito dos rolamentos e diversas 
engrenagens produzindo um som com as características indicadas nas figuras 5.1 e 5.2. 
 
 

 
Fig. 5.1 - Espectros de ruído de banda estreita de aerogeradores de grandes dimensões [28]. 
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Fig. 5.2 - Espectros de ruído de banda estreita de aerogeradores de grandes dimensões, baixas frequências [28]. 

 

Nas novas gerações de aerogeradores verificam-se algumas alterações introduzidas de forma a reduzir 
este tipo de ruído, tal com uma melhor insonorização da gôndola e sistemas de amortecimento de 
vibrações e cargas. Para além destes cuidados, os sistemas de arrefecimento foram melhorados 
procedendo-se à troca de sistemas de arrefecimento a ar por sistemas de refrigeração a óleo. 

Os aerogeradores de menor dimensão normalmente não têm este tipo de alterações associadas o que 
poderá ampliar este efeito. Contudo o ruído mecânico tem um padrão de propagação assimétrico e 
muito direccional, características que o tornam facilmente identificável. 

O ruído mecânico é tonal e não deve ser negligenciado mesmo para pequenos aerogeradores, quando o 
contributo deste ruído é elevado a intervenção a efectuar terá lugar apenas para uma direcção 
específica. 

 

5.2. RUÍDO AERODINÂMICO  

A interacção da superfície de sustentação das pás com a turbulência criada no ar pela própria acção 
tem estado na base de um modelo semi-empírico para previsão deste tipo de ruído, desenvolvido por 
Brooks, Pope e Marcolini [44]. Os autores estabeleceram os procedimentos de cálculo para diferentes 
tipos de ruído aerodinâmico. 

 

5.2.1. RUÍDO (LBL-VS) - LAMINAR BOUNDARY LAYER - VORTEX SHEDDING 

Quando o número de Reynolds é baixo (  < 10 ), é provável que exista em pelo menos um dos 
lados uma camada limite laminar que se desenvolve mais para o bordo de fuga. Neste processo, as 
ondas de instabilidade (Ondas Tollmien-Schlichting) são criadas dentro do fluxo laminar. Junto com 
elas, o diferencial de pressão estabelecido entre as superfícies da lâmina induz loops de feedback de 
fluxo, nos bordos de fuga, ampliando as ondas de instabilidade e a ampliação da turbulência laminar 
(figura 5.3). O ruído ocorre quando se dá o desprendimento de turbulência que é acusticamente 
animado pelos loops de feedback. 
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Para os aerogeradores esta fonte de ruído pode ou não ser relevante, pois a velocidade de ponta da 
lâmina é diferente da velocidade do rotor. Este facto é ainda mais relevante para os aerogeradores de 
lâminas de envergadura superiores a 40 m onde o fluxo laminar dificilmente existe na ponta, mas pode 
ocorrer na secção junto ao rotor. 

 
 

Fig. 5.3 - Laminar Boundary Layer - Vortex Shedding (ruído) [29]. 
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´
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5.2.2. RUÍDO (TBL-TE) - TURBULENT BOUNDARY LAYER - TRAILING EDGE 

A turbulência da camada limite terá lugar com um número de Reynolds elevado e / ou ângulos de 
ataque do perfil aerodinâmico moderados. Neste este caso, foi determinada uma relação empírica 
proporcional entre a espessura de deslocamento e o TBL, ruído emitido da lâmina. Este tipo de ruído é 
resultado da interacção entre a turbulência da camada limite e o bordo de fuga (figura 5.4). 

 
 

 
 

Fig. 5.4 - Turbulent Boundary Layer - Trailing Edge (ruído) [29]. 

 
 

10 3 ∆       

 

10 3                   

 
 
5.2.3. RUÍDO (SEP) - SEPARATION - STALL 

A separação do fluxo aerodinâmico ocorre quando a pá opera com grandes ângulos de ataque. No lado 
de sucção da pá, sob a espessura da camada limite, são formadas turbulências instáveis que dominam a 
produção de ruído (figura 5.5). Em condições de stall, o ruído pode atingir um valor 10 dB superior ao 
alcançado pelo TBL-TE com pequenos ângulos de ataque. 
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Fig. 5.5 - Separation - Stall (noise) [29]. 
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5.2.4. RUÍDO (TEB-VS) - TRAILING EDGE BLUNTNESS - VORTEX SHEDDING NOISE 

Verificou-se que esta fonte de ruído depende da forma e espessura do bordo posterior da pá. Se a 
espessura do bordo de fuga é maior do que a espessura da camada limite no bordo de fuga, esta fonte 
será dominante no ruído geral (figura 5.6). Por esta razão, as lâminas de aerogeradores devem ter 
arestas de saída suaves, para reduzir os níveis de ruído. 

 
Fig. 5.6 - Trailing Edge Bluntness - Vortex Shedding (noise) [29]. 
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5.2.5. RUÍDO  (TIP-VF) - TIP VORTEX FORMATION 

Uma vez que não existe limitação de fronteira na ponta da lâmina, o fluxo assume uma característica 
tridimensional na região promovida pelo diferencial de pressão entre as superfícies do perfil 
aerodinâmico (figura 5.7). O fluxo é resultado da convecção da pressão lateral sobre o lado de sucção 
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causando uma turbulência de extremidade. Esta turbulência é composta por um núcleo viscoso 
turbulento que reforça a emissão de ruído, criando uma turbulência ao longo do bordo e um rasto [29]. 
Além disso, o que o caracteriza é uma gama de altas frequências. 

 
Fig. 5.7 - Tip Vortex Formation (noise) [29]. 
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5.2.6. RUÍDO - TURBULENT INFLOW 

Embora esta fonte de ruído seja intrinsecamente aerodinâmica está mais relacionada com a camada 
limite atmosférica e as condições de fluxo a montante do que com o perfil aerodinâmico da pá. No 
entanto foi deliberadamente enquadrado neste capítulo de outras fontes aerodinâmicas. 

Quando o fluxo de ar se aproxima de um aerogerador, a intensidade da turbulência, irá variar, em 
função da altura de acordo com os gradientes de temperatura estabelecidos e da interacção com a 
superfície do solo.  

A variação da turbulência, cria um corte na massa de ar que, por sua vez, provoca a rotação dessas 
massas que se transformam em redemoinhos. Quando essas turbulências chegam aos bordos do perfil 
aerodinâmico da lâmina, vão ter comportamentos diferentes dependendo do seu tamanho relativo 
(figura 5.8). 

Conforme o tamanho dos redemoinhos é maior ou menor, ocorrem, respectivamente, ruídos de baixas 
ou altas frequências, o que significa que o desenvolvimento do perfil aerodinâmico é um parâmetro 
crítico na produção de ruído de banda larga. 

 
Fig. 5.8 - Exemplo de fragmentação de massas de ar no contacto com a lâmina do aerogerador. [30]. 



Ruído de Parques Eólicos – Análise e Caracterização

 

34 
 

  



Ruído de Parques Eólicos – Análise e Caracterização 

 

35 
 

 
 
 
 

6  
CARACTERÍSTICAS DO RUÍDO DE 

AEROGERADORES 
 

 

6.1. MODULAÇÃO 

Uma das características importantes do ruído dos aerogeradores é a variação do nível de som emitido, 
(assobios, batida excessivamente alta (thumping), etc.), que é inúmeras vezes referido por quem é 
afectado pelo ruído [31]. 
 
Uma alteração de 3 dB na banda de frequência de 1 kHz, pode ser facilmente detectada pelo ouvido 
humano por se encontrar na zona de conversação. Este tipo de ruído pode ser comparado ao sinal 
sonoro de aviso de um veículo pesado em marcha atrás ou a um alarme de relógio. 
 
Segundo Frits van den Berg o nível de ruído provocado por um aerogerador pode variar entre 5 e 6 dB 
mediante a frequência de passagem das pás de um aerogerador isolado. No entanto, quando se trata de 
parques eólicos este valor pode atingir os 9 dB. As variações ocorrem com a direcção do vento no 
sentido dos aerogeradores para os receptores e podem ser registadas a 1 km de distância. Uma análise 
do espectro por bandas de frequência da variação sonora junto aos receptores revela que este facto 
ocorre dos 100 aos 2000 Hz, verificando-se uma maior incidência entre os 500 e os 1000 Hz. 
 
6.2. INFRASOM  

Uma das principais preocupações relativamente à instalação de parques eólicos é a presença de infra-
sons e os impactes negativos que têm na saúde dos receptores, tais como perturbações do sono, 
tonturas, doenças cardíacas e outros efeitos nefastos para a saúde.  
Este aspecto era mais evidente nos modelos iniciais de aerogeradores que tinham uma forte 
componente de baixas frequências devido à caixa de velocidades que se localizava no solo. 
De acordo com Levanthal, os aerogeradores modernos têm uma fraca componente de baixas 
frequências [32]. 
 
 
No entanto esta posição não é consensual e é um dos pontos de divergências dos grupos que se opõem 
à instalação de parques eólicos e dos seus defensores. Os lobbies anti-parques eólicos alegam que não 
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se trata apenas de uma questão técnica mas mais de carácter médico, pois não se conhecem bem os 
efeitos que este tipo de som provoca no organismo humano. 

O ministério do ambiente do governo Japonês está a levar a cabo um estudo em todos os 1500 
aerogeradores dos 376 parques existentes, devido a queixas relativas a 30 destes parques, com o 
intuito de compreender a influência dos sons de baixa frequência e sons audíveis na saúde das 
populações afectadas e qualquer possível relação entre o ruído e as queixas apresentadas. 

Para além deste exemplo de estudo por parte de entidades oficiais, existem estudos independentes com 
base em investigação de ruídos de baixa frequência onde os primeiros indicadores desses estudos 
apontam que, nas gamas de frequências abaixo dos 5 Hz, possam existir variações de amplitude muito 
extremas (20 - 40 dB), dentro do mesmo segundo, chegando a níveis não muito abaixo do que é 
considerado perceptível pelos indivíduos mais sensíveis. Outro estudo similar está a ser levado a cabo 
na Nova Zelândia onde modelação idênticas estão a ser obtidas no intervalo dos 2 aos 10 Hz. De 
referir que estes resultados carecem de confirmação por se tratar de relatórios preliminares.  

Outra abordagem que o tema está a ter é o chamado efeito “nocebo”, segundo algumas correntes 
consiste no facto da expectativa de um ruído ser perturbador predispõe o receptor para uma reacção de 
incomodidade  

Há algumas pesquisas semelhantes relativas a outros campos da acústica onde parece que o som de 
frequências muito baixas se torna mais perceptível quando um indivíduo tenta ouvir e uma vez 
detectado, é muito difícil de ignorar. É provável que o facto de haver conhecimento da produção de 
ruído, pelas populações onde se vão instalar os parques eólicos contribua para que algumas pessoas 
fiquem predispostas para algum incómodo, por outro lado pode levar a uma aceitação que o ruído é 
inaudível ou facilmente tolerável. 

 

6.3. SONS VARIADOS 

Outro aspecto do ruído dos aerogeradores que provoca incomodidade a pessoas nas redondezas é o 
facto de estar relacionado com muitos sons diferentes que são ouvidos em tempos diferentes 
identificados como: “batendo”, “assobiando”, um som profundo de rolar (o comboio “que nunca 
chega"), bem como um ritmo regular identificado como um pulsar. No entanto esta incomodidade é 
superior, à manifestada para outros tipos de ruído ambiental e para níveis de exposição sonora 
inferiores (figura 6.1). 

 
Fig. 6.1 - Incomodidade associada a diferentes tipos de ruído ambiental [33]. 
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6.4. FACTORES NÃO ACÚSTICOS QUE AUMENTAM A PERCEPÇÃO DO RUÍDO 

6.4.1. BENEFÍCIOS ECONÓMICOS DIRECTOS  

Estudos efectuados indicam que apenas uma pequena percentagem dos inquiridos que tinham 
benefícios económicos com a instalação de aerogeradores se queixava de incomodidade provocada 
pelo aumento do ruído. Este resultado contrasta com a elevada percentagem de pessoas incomodadas 
que não tem nenhum benefício económico directo. Apesar desta diferença de incomodidade não foi 
registada qualquer diferença na capacidade auditiva por parte dos dois grupos. No que respeita ao 
facto de notarem o acréscimo de ruído dos aerogeradores as percentagens entre os dois grupos são 
semelhantes (figuras 6.2 e 6.3). 

Um dos motivos para uma baixa percentagem de incomodidade entre os que tem benefícios 
económicos, deve-se ao facto de terem participado na decisão da instalação dos aerogeradores assim 
como de os poderem desligar caso assim o entendam. 

 

 

 
 

Fig. 6.2 - Gráfico de comparação de incomodidade manifestada de ruído entre quem tem e não tem benefícios 
económicos [34]. 

 

Fig. 6.3 - Gráfico de comparação de percepção do ruído de aerogeradores entre quem tem e não tem benefícios 
económicos [34]. 
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6.4.2. IMPACTES VISUAIS NA PERCEPÇÃO DO RUÍDO  

A visão pode provocar alteração da sensibilidade auditiva e vice-versa, usadas em conjunto permitem 
melhorar a percepção dos estímulos envolventes. Em estudos realizados sobre o ruído foi verificado 
que a resposta a estímulos auditivos pode ser alterada por influência dos estímulos visuais, por 
exemplo, ter uma fonte sonora dentro do campo visual conduz a uma maior manifestação de 
incómodo. 

O facto de os aerogeradores serem vistos como intrusos na paisagem natural e como contributo para o 
aumento da urbanização dessa mesma paisagem, aliado a alturas de 90 m visíveis a maiores distâncias 
e ao movimento de rotação que provoca movimento das sombras produzidas pelas pás torna difícil 
ignorar a sua presença e aumenta a percepção do ruído. 

Outro aspecto que tem influência nos efeitos da percepção sonora, reduzindo o aumento provocado 
pelos aspectos visuais, é o facto de se tratar de envolventes com vegetação em comparação com locais 
urbanizados. 

A percepção do ruído diminui quando não existe um contacto visual directo com os aerogeradores, 
este aspecto pode dever-se à atenuação provocada pelos elementos que provocam a impossibilidade de 
avistar os aerogeradores, provocando desta forma a redução dos níveis sonoros e consequentemente o 
incomodo provocado  

6.5. EFEITOS NAS POPULAÇÕES 

“Quais são as consequências para a saúde do ruido dos aerogeradores?” 

A acreditar em todas as referências disponíveis em artigos não científicos, nos meios de comunicação 
incluindo a internet, as referências aos efeitos adversos variam do mero incómodo até problemas mais 
complexos como palpitações cardíacas. 

 

6.5.1 PERTURBAÇÃO DO SONO 

Perturbação do sono surge como uma das perturbações associadas ao ruído tendo o Instituto de 
Medicina Ambiental da Universidade de Estocolmo realizado um relatório para a Organização 
Mundial de Saúde onde é referido que a exposição ao ruído pode causar perturbação no sono a vários 
níveis, dos quais se destancam:  

 A dificuldade em adormecer; 

 Alteração dos ciclos de sonos; 

 Diminuição dos ciclos do sono.  

Com a exposição por períodos de tempo longos, estes sintomas podem levar a consequências mais 
graves para a saúde.  

As perturbações do sono têm estado relacionadas com três características de exposição sonora, como a 
exposição total ao ruído, incluindo no período diurno, exposição a picos de ruído e exposição a ruídos 
intermitentes. 

Neste estudo é relatado que 90% das pessoas acorda com o nível de ruído de 60 dB. Para um nível 
sonoro de 55 dB são registadas perturbações nos períodos de sono, assim como, dificulades em 
adormecer. Mesmo para um nível sonoro compreendido entre os 40 e 45 dB regista-se que 10% das 
pessoas acordam quando expostas a este ruído. 
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Com base nestes elementos, a Organização Mundial de Saúde recomenda que o nível de ruído 
ambiente deve ser inferior a 35 dB(A). 

 

6.5.2 DOENÇA CARDIOVASCULAR 

O ruído excessivo provoca incomodidade, consequentemente, causa stresse fisiológico que, a persistir, 
pode originar doenças cardiovasculares, esta é a relação geralmente associada a estes dois factores. No 
entanto, as doenças cardiovasculares podem igualmente ser consequência da formação de placas 
ateroscleróticas nos vasos sanguíneos, diminuindo desta forma o seu diâmetro interno, podendo causar 
coagulação. Por sua vez, os vasos sanguíneos expostos a incomodidade de ruído de baixas frequências 
apresentam paredes muito espessadas devido ao aumento do colagénio. 

 

6.5.3 DOENÇA VIBROACÚSTICA 

É uma patologia relacionada com longos períodos de exposição a ruídos de baixa frequência. Os casos 
mais documentados referem esta patologia como sendo ocupacional. No entanto, já há trabalhos sobre 
a relação desta com a exposição ambiental. O diagnóstico desta doença é feito com recurso a exames 
ecocardiográficos. 

Já existiram várias tentativas de estudos para avaliar a resposta humana quando exposta a vários níveis 
de ruído eólico provocado por aerogeradores. A AWEA e a CanAWEA constituíram no início de 2009 
um painel composto por especialistas para conduzirem uma revisão dos dados disponíveis sobre os 
efeitos dos aerogeradores na saúde. O painel é constituído por médicos, especialistas de audição e 
especialistas em acústica dos Estados Unidos, do Canadá, da Dinamarca e do Reino Unido. 

Este grupo tem por objectivo fornecer um documento oficial de referência para legisladores, entidades 
reguladoras e todos os interesados neste tema. 

Após a revisão, análise e discussão dos conhecimentos actuais, o painel chegou a um consenso sobre 
as seguintes conclusões: 

 Não há nenhuma evidência de que os sons audíveis ou infra-sons emitidos por aerogeradores 
tenham consequências directas ou efeitos fisiológicos adversos; 

 As vibrações do solo provocadas pelo aerogerador são demasiado fracas para serem 
perceptíveis e afectar os seres humanos; 

 Os sons emitidos pelos aerogeradorres não são únicos. Não há nenhuma razão para crer, com 
base nos níveis e nas frequências dos sons, assim como pela experiência do painel com 
exposições de som em ambientes de trabalho, que os sons dos aerogeradores poderia ter 
consequências directas nefastas para a saúde. 

O painel teve em consideração na sua análise a complexidade dos factores envolvidos na percepção 
humana, principalmente, a modulação da intensidade ou a frequência do som. A maioria das queixas 
referentes ao ruído emitido pelos aerogeradores, foca-se na componente dos sons aerodinâmicos (os 
sons sibilantes) produzidos pelas lâminas do aerogerador. Os níveis sonoros detectados assemelham-se 
aos níveis de ruído ambiental detectados num ambiente urbano. No entanto, existe uma pequena 
minoria das pessoas expostas ao ruído dos aerogeradores que reportam incomodidade e stress 
associado a esta percepção. 
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O relatório produzido pelo painel resume as variáveis físicas e psicológicas que podem influenciar 
reacções adversas. Dois dos pontos em análise foram a doença vibroacústica e o chamado "síndrome 
dos aerogeradores". Relativamente à síndrome foi considerado pelo painel que este facto é baseado na 
interpretação de dados fisiológicos e que as suas características são apenas um subconjunto de reações 
de irritação. A evidência de doença vibroacústica (inflamação e fibrose do tecido associado à 
exposição de som) foi considerada extremamente duvidosa para os níveis sonoros associados aos 
aerogeradores. 

 
 
6.5.4 CASO DE ESTUDO EM PORTUGAL 

 
De acordo com Mariana Alves-Pereira e Nuno Castelo Branco, foi efectuado um estudo relativo à 
influência do ruído de baixas frequências numa família [35]. A família reside numa quinta de criação 
de cavalos e touros, localizada uma hora a norte de Lisboa numa zona rural. O agregado familiar é 
constituído pelo pai, mãe, um filho e uma filha, sendo esta a mais nova. 

No final de 2008 foi instalado um parque eólico constituído por 4 aerogeradores de 2 MW cada, 
localizados a 332, 540, 580 e 643 m da residência, como retrata a figura 6.4. 

 

 
 

Fig. 6.4 - Quinta da família, isolada no canto superior esquerdo, com os 4 aerogeradores [35]. 

 

Foram efectuadas medições por períodos de 15 minutos durante 3 horas com início às 21 horas do dia 
4 de Fevereiro de 2004, sendo a frequência dos 6,3 Hz a mínima registada.  

As queixas da família referem-se a um acentuado decréscimo de capacidade de concentração e 
memória do filho de 12 anos e excessivo cansaço apresentado nas aulas de educação física. 

Os níveis sonoros obtidos foram comparados com medições características de ruídos de baixas 
frequências, no caso com o cockpit de um avião, em que foi obtido o espectro representado na figura 
6.5. 
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Fig. 6.5 - Comparação entre a distribuição de frequências obtidas no cockpit de um Airbus A340 com a obtida na 

residência da família. (Leq) [35]. 

As medições foram efectuadas por uma firma acreditada para o efeito, como prestação de serviços 
solicitados pela família. 

No sentido de verificar se se tratava de doença vibroacústica foram efectuados exames diagnósticos 
típicos para estes casos, incluindo ecocardiogramas que não revelaram espessamentos significativos 
das estruturas cardiovasculares. 

A família mudou a localização dos quartos dentro da habitação, passando estes a estar localizados na 
zona da casa mais afastada dos aerogeradores de forma a reduzir os incómodos nocturnos. O agregado 
familiar continua a ser monitorizado de forma a vigiar eventuais efeitos a longo prazo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ruído de Parques Eólicos – Análise e Caracterização

 

42 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



Ruído de Parques Eólicos – Análise e Caracterização 

 

43 
 

 
 
 
 

7  
METODOLOGIAS DE PREVISÃO 

 

 

7.1. METODOLOGIA PRECONIZADA PELA CONCAWE 

O método de CONCAWE foi criado em 1963 por um pequeno grupo de companhias petrolíferas 
preocupadas com a sustentabilidade ambiental relevantes para o seu tipo de indústria. Em 1981 foi 
publicado o relatório 4/81 ‘The Propagation of Noise from Petroleum and petrochemical Complexes 
to Neighbouring Communities”, este trabalho foi amplamente aceite e tem servido de base a muitas 
metodologias de previsão para uma grande gama de actividades, que vão desde a indústria até aos 
caminhos-de-ferro [36]. 

O método aponta para que o nível de pressão sonora  seja calculado por: 

 

∑  tende para zero onde ∑  é o somatório de vários efeitos, assim temos: 

 Atenuação devido a divergência geométrica  

Este efeito pressupõe radiação esférica da fonte, onde é considerada uma reflexão devido à superfície 
do solo. 

 Atenuação devida ao ar. 

Os valores de absorção atmosférica são tabelados no relatório da CONCAWE onde é recomendado 
que seja usado, o valor de absorção correspondente ao valor mais baixo da banda de 1/3 de oitava  

 Atenuação devida à absorção pelo solo. 

Para superfícies duras, como betão, o valor de atenuação do solo é -3dB. Para terreno macio a 
atenuação do solo é obtida utilizando as curvas mostradas abaixo (figura 7.1). 
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Fig. 7.1 - Atenuação devida à absorção pelo solo (Categoria 4) [36]. 

 Atenuação devida a efeitos meteorológicos (gradientes de temperatura e velocidade do vento). 

 

Este tipo de atenuação é definido em função das categorias de 1 a 6, calculadas por tabelas e em 
função de gráficos dos quais são apresentados exemplos na figura 7.2 e nos quadros 7.1 e 7.2. 

 

 

 
Fig. 7.2 - Curvas de atenuação devido a condições metereológicas - 63 Hz [36]. 
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Quadro 7.1 - Categorias meteorológicas [36]. 

Velocidade 
do vento 

m/s 

Período diurno 1 hora antes do 
por do sol ou 
depois do sol 

nascer 

Período nocturno 
Radiação solar mW/cm² Cobertura de nuvens 

> 60 30-60 <30 Nublado 0-3 4- 7 8 

≤1,5 A A-B B C D F ou G F D 
2.0 – 2,5 A-B B C C D F E D 
3,0 – 4,5 B B-C C C D E D D 
5,0 – 6.0 C C-D D D D D D D 

> 6,0 D D D D D D D D 
 

 

 
Quadro 7.2 - Factores de estabilidade Pasquill [36]. 

A
te

nu
aç

ão
 

de
cr

es
ce

nt
e 

 
 
 
 

Categorias 
Meteorológicas 

Categoria Estabilidade 
de Pasquill 

A,B C,D,E F,G 
1 v < -3,0 - - 
2 - 3,0< v <-0,5 v < -3,0 - 
3 - 0,5< v <+0,5 - 3,0< v <-0,5 v < -3,0 

 4* + 0,5< v <+3,0 - 0,5< v <+0,5 - 3,0< v <-0,5 
5 v > +3,0 + 0,5< v <+3,0 - 0,5< v <+0,5 
6 - v > +3,0 + 0,5< v <+3,0 

 * Categoria com valor zero para influências meteorológicas  
 

Existem ainda as atenuações relativas à altura a que se encontra a fonte emissora, a barreiras que 
possam existir e ao revestimento do solo. 

 

 

7.2. METODOLOGIA PRECONIZADA PELA NORMA ISO 9613 

Esta norma é composta por duas partes, a primeira é dedicada à absorção do som pela atmosfera e a 
segunda dedicada ao método geral de cálculo, sendo uma abordagem empírica mais alargada à 
atenuação devida a todos os mecanismos físicos [23]. 

A norma especifica um método de engenharia para o cálculo da atenuação do som ao ar livre durante a 
propagação, a fim de prever os níveis de ruído ambiental a uma distância de várias fontes sonoras. O 
método prevê que o nível da pressão sonora seja ponderado em função das condições meteorológicas 
favoráveis à propagação de fontes conhecidas. 

Essas condições são a propagação a favor do vento com a ocorrência de inversão dos gradientes de 
temperatura, como ocorre geralmente durante a noite. A inversão de gradientes sobre superfícies de 
água não são abrangidos o que pode resultar em níveis mais elevados de pressão sonora do que o 
previsto. 

Este método baseia-se em bandas de frequência de 1 oitava e tem em consideração aspectos como a 
divergência geométrica, a atenuação devida ao ar, a absorção do solo, as reflexões em superfícies, e a 
atenuação devido a obstáculos. 

A propagação a favor do vento aplica-se quando a direcção do vento faz um ângulo com a fonte 
sonora dominante de ± 45º e com o centro da área onde se localiza o receptor. 
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Considera-se a velocidade do vento compreendida entre 1 e 5 m/s medidos às alturas de 3 e 11 m. 

A correcção meteorológica ( ) é usada para se obter o nível de pressão sonora tendo em conta 
períodos de vários meses. O valor é dado em decibéis usando o termo , que depende das estatísticas 
das condições meteorológicas para as velocidades, das direcções de vento e gradientes de temperatura. 
Este termo é multiplicado por factores dependentes da altura das fontes e dos receptores assim como a 
distância compreendida entre eles. Deste modo temos: 

 1 10  para os casos em que 10  

Em que: 

 - é a altura da fonte emissor 

 - é a altura do receptor a fonte emissora 

 - é a projecção horizontal da distância entre a fonte sonora e o receptor. 
 
A maioria dos países tende a usar uma versão adaptada dos seus métodos de propagação sonora 
nacionais de cálculo para mapas estratégicos de ruído, o que deixa o cálculo provisório recomendado 
para aqueles sem métodos nacionais. 
 
 

Quadro 7.3 - Períodos de referência (diurnos, entardecer e nocturnos) em vários países [23]. 

Períodos de referência 

País Período Diurno Período de Entardecer Período Nocturno 

Portugal 7 - 20 20 - 23 23 - 7 

Áustria 6-22 (8h)  22-6 (0,5h) 

Bélgica 1 h 1 h 1 h 

Canada 7-23 (1h)  23 – 7 (1h) 

Dinamarca 7 – 18 (h) 18 – 22 (1h) 22 – 7 (0,5h) 

França 7 - 20 6 – 7  20 - 22 22 – 6 

Alemanha  6 – 22 (16h) 
Dias úteis 6 – 7  20 - 22 22 – 6 (1h) 

Fim-de-semana 6 – 9  20  13 – 15  20- 22 

Hong Kong 7 – 23 (0,5h)  23 – 7 (0,5h) 

Itália 6 - 22  22 – 6 

Coreia 6 – 18 (8h) 18 – 24(4h) 24 – 6 (2h) 

Holanda 7 - 19 19 - 23 23 – 7 

Suécia 7 - 18 18 - 22 22 – 7 

Suiça 7 - 19  19 – 7 

Reino Unido 7 – 23 (1h)  23 -7(5min) 
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Os mapas de ruído dependem do “software” de mapeamento de ruído, que apesar de gerir grandes 
quantidades de dados nem sempre tem qualidade para cumprir com a Norma. Além disso, a existência 
de diferenças nacionais no tratamento de dados, na definição dos intervalos dos períodos de avaliação 
“diurno”, “entardecer” e “nocturno” (quadro 7.3) e no uso de correcções meteorológicas para 
determinar os níveis  e  de longo prazo conduzem a uma diferença maior entre os resultados 
obtidos. Estes estão dependentes do “software” usado, das diferentes técnicas de previsão para o 
número de pessoas expostas ao ruído, assim como do critério de interpretação de fachada mais exposta 
e qual a população que lhe é afecta. 
O planeamento e tomadas de decisões estão dependentes dos resultados obtidos. 
 
 

7.3. EXEMPLOS DE USO DE METODOLOGIAS DE PREVISÃO  

7.3.1. EXEMPLO DE PREVISÃO PORTUGUÊS 

Em 2004 foram objecto da análise os impactes de um parque eólico, à luz da legislação vigente. Para 
esta análise foram consideradas as necessidades de caracterizar o ambiente sonoro antes da instalação 
do respectivo parque e a previsão de ruído ambiente no mesmo local durante a exploração do parque 
[37]. 

Para esta análise o enquadramento legal que vigorava era regido pelo Regime Legal sobre a Poluição 
Sonora (RLPS). O artigo 8º do RLPS, estabelecia que a “instalação e o exercício de actividades 
ruidosas de carácter permanente em zonas classificadas como mistas, ou na envolvente das zonas 
sensíveis ou mistas, ficam condicionados ao respeito pelos limites fixados no n.º 3 do artigo 4º e pelo 
requisito acústico fixado no número seguinte.” 

O número seguinte àquele estabelecia que “A diferença entre o valor do nível sonoro contínuo 
equivalente, ponderado A ( ), do ruído ambiente determinado durante a ocorrência do ruído 

particular da actividade ou actividades em avaliação e o valor do nível sonoro contínuo equivalente, 
ponderado A ( ), do ruído ambiente a que se exclui aquele ruído ou ruídos particulares, designado 

por ruído residual, não poderá exceder 5 dB(A) no Período Diurno e 3 dB(A) no Período Nocturno, 
consideradas as correcções indicadas no Anexo I (do respectivo regulamento)” 

 
Quadro 7.4 – Correcções a adoptar consoante as características temporais do sinal acústico nos locais de 

medição [37]. 

Duração acumulada de ocorrência 
do ruído particular, T 

D 
[dB(A)] 

T ≤ 1 h  4  
1 h < T ≤ 2 h  3  
2 h < T ≤ 4 h  2  
4 h < T ≤ 8 h  1  

T > 8 h  0  
 
 

Foram efectuadas medições tendo em conta velocidades do vento diferentes, nas quais se obtiveram os 
seguintes resultados: 
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Quadro 7.5 - Medições acústicas do ruído residual ”corrigido” (velocidades do vento diferentes de 4 m/s) [37] 

Velocidade do 
Vento 
[m/s] 

Período Diurno 
 [dB] 

Período Nocturno 
 [dB] 

4 48,2 41,3 
5 48,2 41,3 
10 49,1 44,6 
13 49,7 46,1 
15 50,2 47,2 

 
A metodologia usada para a previsão de ruído particular do funcionamento simultâneo de todos os 
aerogeradores do parque teve por base um programa de simulação de acústica ambiental. Foi 
elaborado um modelo tridimensional do parque com todos os dados relativos às potências sonoras dos 
aerogeradores, características do terreno e edificações existentes na área de influência do ruído gerado 
no parque. 

A metodologia de previsão cumpriu todos os procedimentos previstos na Norma Portuguesa NP 4361-
2 (ISO 9613-2).Tendo cumprido o recomendado pela Uniao Europeia (Noise Policy Working Group 4 
on Noise Mapping / on Assessment of Exposure to Noise). 

Para a obtenção dos resultados foram estudadas diferentes configurações possíveis do parque eólico, 
tanto em termos da implantação dos aerogeradores, como da potência eléctrica nominal de cada um. A 
potência sonora emitida pelos aerogeradores é um valor directamente dependente da sua potência 
eléctrica, pelo que neste estudo foram consideradas as potências sonoras dos aerogeradores de acordo 
com as especificações técnicas fornecidas pelos respectivos fabricantes para as velocidades de vento 
consideradas para cada cenário. 

De seguida são apresentados os valores obtidos bem como as Cartas de Ruído correspondentes a três 
dos vários cenários estudados. 

 

Quadro 7.6 - Medições acústicas do ruído residual ”corrigido” (velocidades do vento diferentes de 4 m/s) [37] 

Cenário Velocidade do vento Potência Sonora dos Aerogeradores  
 [m/s] [dB] [dB] 

A 4 (A1 a A9)=94,0 40,5 
B 10 (A1 a A9)=105,1 51,6 

C 15 
(A1)=100,0 

46,9 (A2)=101,0 
(A3 a A9)=105,1 

 
De acordo com os elementos disponibilizados verifica-se que o nível sonoro máximo emitido pelos 
aerogerados é observado para velocidades de vento iguais ou superiores a 10 m/s. 
 
Na figura 7.3 são apresentados exemplos das cartas de ruído de cada um dos cenários que constam do 
quadro anterior, onde se indicam os locais de avaliação acústica de referência. 
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Fig. 7.3 - Exemplos de mapas de ruído para diferentes cenários [37]. 

Sendo que para o local de avaliação acústica em estudo, e de acordo com os cenários de simulação, 
previam-se os níveis sonoros indicados no quadro 7.7, quando o parque estivesse em plena 
exploração.  

 

Quadro 7.7 - Previsão dos niveis sonoros do parque em plena exploração, para cada cenário [37]. 

Cenário 
Velocidade do 

Vento 
[m/s] 

Período Diurno 
 [dB] 

Período Nocturno 
 [dB] 

A 4 48,9 43,9 
B 10 53,5 52,4 
C 15 51,9 50,1 

 

Desta forma, podia-se verificar que para qualquer um dos três cenários estudados, caso o local fosse 
classificado acusticamente como “zona mista” era respeitado o critério de exposição máxima, através 
do parâmetro  correspondente ao ruído ambiente local. Contudo se a classificação atribuída ao 

local fosse de “zona sensível” os cenários B e C não cumpririam o limite máximo imposto no perido 
nocturno. 

De acordo com a análise feita, o ruído dos aerogeradores não apresentava características tonais nem 
impulsivas, pelo que poderão funcionar 24 h por dia sem que haja lugar a qualquer correcção sobre os 
os valores indicados no quadro 7.7. 

De seguida foram obtidos os acréscimos do ruído ambiente para cada cenário, de acordo com o 
indicado no quadro 7.8. 
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Quadro 7.8 - Previsão dos acréscimos dos níveis sonoros do parque em plena exploração, para cada cenário 
[37]. 

Cenário 
Velocidade do 

Vento 
[m/s] 

Período Diurno 
 [dB] 

Período Nocturno 
 [dB] 

A 4 0,7 2,6 
B 10 4,4 7,8 
C 15 1,7 2,9 

 

A optimização destes resultados consistiria em considerar diversos cenários e maximizar a produção 
de energia cumprindo os requisitos legais. 

 

7.3.2. EXEMPLO DE PREVISÃO HOLANDÊS 

Na Holanda devido à necessidade de previsão do impacte provocado pelos aerogeradores foi usada, 
uma combinação entre o modelo Holandês de propagação do ruido industral e um modelo para 
aerogeradores [38]. 

O modelo utilizado simplifica as fontes de ruído como sendo omni-direcionais e assume que o 
funcionamento dos aerogeradores é contínuo ao longo do ano. As correcções devidas ao factor da 
velocidade do vento são tidas em consideração com a seguinte equação: 

 

 

 
Onde os parâmetros são dados pelo seguinte quadro: 

 

Quadro 7.9 - Parametros de ponderação para diferentes períodos do dia [38]. 

 k 
Dia 2,0 6,0 

Entardecer 3,0 8,0 
Noite 3,0 8,0 

 
O modelo de propagação é função da frequência para que se possa fazer uma análise específica às 
baixas frequências no intervalo dos 25 Hz aos 100 Hz. 

A determinação de  dB(A) recorre frequentemente à simplificação de mecanismos complexos. 

Normalmente os ruídos dos aerogeradores são considerados como se fossem de uma única fonte 
sonora colocada à altura da gôndola e com uma emissão omni direccional. 

A norma IEC 61400-11, fornece metodologias de medição por estimativa da pressão sonora para a 
velocidade de vento de 8 m/s para alturas de 10 m. No entanto, o verdadeiro ruído depende da 
velocidade do vento que se encontra à altura da gôndola. O resultado é determinado pelos gradientes 
da velocidade do vento que podem ter diferenças consideráveis de acordo com as condições 
meteorológicas. Para estimarem essas condições recorreram a dados recolhidos durante 7 anos numa 
estação meteorológica situada a 80 m de altura. 
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O nível de pressão sonora é obtido assumindo que está directamente relacionado com a potência do 
aerogerador e com a velocidade do vento, usando para os relacionar a seguinte expressão: 

 

10log   
 
Em que  é uma constante,  é uma função que depende da potência do aerogerador e  a 
velocidade de vento à altura da gôndola. 
O nível de pressão sonora poderá ser obtido com base na expressão: 
 

10 10  

 
Desta forma e de acordo com os dados do quadro anterior temos: 
 
L , A F P 4 dB e L , A F P 2 dB 
 
Os factores  e  são determinados tendo por base uma expressão logarítmica que decorre de 
emissões sonoras de 43 diferentes tipos de aerogeradores então utilizados na Holanda. Os resultados 
são apresentados na figura 7.4. 
 

 

 
Fig. 7.4 - Gráfico representativo de níveis de potência sonora em função da potência dos aerogeradores [38]. 

 
Para a obtenção desta curva foram usados valores de A= 71 e F(P) = 10log(P), sendo estes valores 
válidos para velocidades de vento da ordem dos 10 a 12 m/s à altura da gôndola, o que representa a 
capacidade máxima de operação da maioria dos aerogeradores. 
Combinando os resultados obtidos temos a seguinte expressão dependente da potência do aerogerador 
( ). 
 

71 10 log  
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onde os valores para as correcções associadas a velocidades do vento inferiores a 12 m/s são 
C , 4 dB e C ,     C ,   2 dB 
 
Como exemplos de resultados apresenta-se um mapa de ruído obtido numa matrizes de 25 x 25 m na 
figura 7.5, bem como a respectiva comparação entre modelos de previsão e medições realizadas na 
figura 7.6. 

 
Fig. 7.5 - Mapa de ruído do parque eolico de Flevopolder, na Holanda [38]. 

 
 

Fig. 7.6 - Comparação de previsões dos níveis de ruído com medições realizadas [38]. 

 
7.3.3. EXEMPLO DE PREVISÃO FRANCÊS 

Em França surgiu a necessidade de criar modelos de previsão dedicados especificamente a parques 
eólicos, uma vez que os métodos existentes apenas interagiam com as condições metereológicas. 
Neste país os aerogeradores são muitas vezes instalados em terrenos montanhosos, com clara 
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influência da topografia. O método adoptado difere dos métodos convencionais ao considerar que a 
ondas sonoras se difractam quando reflectidas pelo solo [39]. 

São consideradas as influências devidas às condições atmosféricas, como a temperatura e às mudanças 
de velocidade do vento com a altura.A direcção do vento é considerada constante na aplicação deste 
método. 

Estas características possibilitam a avaliação da alteração da velocidade de propagação do som com 
altura e da refracção das ondas de som. Isso permite que a curva da onda sonora possa ser avaliada. O 
modelo avalia a difração e a energia sonora que resulta, quando as ondas sonoras entram em contacto 
com o solo, juntamente com a topografia do modelo ou qualquer outro tipo de obstáculo. 

Finalmente, o modelo permite a elaboração do mapa de ruído em condições de propagação de ruído 
aéreo para topografias complexas. As medições e os cálculos apresentados foram efectuados em 
situações reais. 

Para avaliar a influência da refracção foram ainda tidos em conta os fenómenos da mudança de 
velocidade do som com a altitude que conduz à refração das ondas sonoras e o da absorção do som 
pela atmosfera. Para o cálculo destes fenómenos foi tido em conta o preconizado pela norma ISO 9613 
parte 1. 

Desta forma são obtidos resultados que a seguir se apresentam e que são comparados com medições 
realizadas para cada local e com os resultados preconizados pela ISO 9613. 

 

Local 1 

É um local rural com vegetação constituída por árvores e arbustos, o parque eólico é constituído por 6 
aerogeradores com 80 m de altura e o solo é modelado em forma de avião com uma diferença de cotas 
de aproximadamente 30 m para uma distância de 500 m. Os pontos de medição situavam-se entre os 
300 e os 1220 m dos aerogeradores. Os resultados foram obtidos para períodos nocturnos com vento 
de sudoeste com velocidades da ordem dos 2,7 m/s e a 10 m acima do solo. A média da temperatura 
do ar durante as medições foi de 9ºC. 

Desta forma vem: 

 

Quadro 7.10 - Comparação entre os resultados obtidos e as previsões pelo método proposto e pela ISO 9613 – 
Ponto 1 [39] 

  Método de Previsão 
Ponto de Medição Medido Proposto ISO 9613 

 dB(A) dB(A) dB(A) 
1 25 25 20 
2 - 24 19,2 
3 26 22,5 17,4 
4 - 22 - 
5 29 27 - 
6 28,5 26 - 
7 29 30,5 - 
8 25 29,5 24,6 
9 - 27 21,6 
10 33,5 35 28,8 
11 38 38,5 34,4 
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O ruído produzido pelos aerogeradores nos pontos 2,4 e 9 são absorvidos pelo ruído de fundo ficando 
no entanto a referência do ruído de fundo de cada ponto referido: 

• ponto 2: 32 a 39 dB(A); 
• ponto 4: 38 a 46 dB(A): 
• ponto 9: 28 a 38 dB(A). 
 
 

Local 2 

É um local rural com vegetação constituída por arbustos 

O parque eólico é constituido por 8 aerogeradores com 40 m de altura. Os aerogeradores situam-se na 
crista de uma elevação (figura 7.7). 

O ruído gerado pelos aerogeradores para medições feitas a distâncias superiores a 900 m e o solo é 
absorvido pelo ruído de fundo. 

Este ponto é interessante na medida em que é crítico em relação à influência combinada da topografia 
e da refracção. Localizado a uma cota mais baixa aproximadamente de 250 m e uma distância dos 
aerogeradores compreendida entre os 1000 e 1500 m. No entanto, o ruído produzido pelos 
aerogeradores é ligeiramente audível, enquanto o nível de ruído de fundo em dB(A) não é afectado 
pelo funcionamento dos mesmos. Isso significa que o ruído dos aerogeradores isolado é menor por 
vários dB(A) do que o nível de ruído de fundo medido, mas em termos de percepção significa que a 
diferença entre o ruído dos aerogeradores isolados e o ruído medido é inferior a 10 dB(A). 

 

 

 

 
 

Fig. 7.7 - Modelo tridimensional do local 2 [39]. 
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Quadro 7.11 - Comparação entre os resultados obtidos e as previsões pelo método proposto e pela ISO 9613 – 

Ponto 2 [39]. 

  Método de Previsão 
Ponto de Medição Medido Proposto ISO 9613 

 dB(A) dB(A) dB(A) 
1 - 25 a 28 - ou 13* 
2 36,5 41 - 
3 45,2 45 - 
4 40 42 - 
5 39 43 - 
6 - 46 - 
7 39 40,5 39,5 
8 37,5 38,5 37 
9 43 44,5 44,5 
10 42 42 41 
11 45 45 - 
12 40 43 - 
13 48 50 - 
14 51 53 - 

*caso o solo seja considerado uma tela 

 

Um cálculo que não tem em conta a influência da refracção, mas tem conta o encobrimento provocado 
pela topografia proporciona um nível de ruído de 20 dB inferior ao nível de ruído medido neste ponto, 
pelo que refracção obviamente tem influência neste local. 

 

Local 3 

É um local rural com vegetação constituída por árvores e arbustos. 

O parque eólico é constituído por 21 aerogeradores com 40 m de altura, tal como no local 2 os 
aerogeradores situam-se na crista de uma elevação. 

A diferença de cotas entre o aerogerador mais elevado e o ponto de localização do receptor mais baixo 
é de aproximadamente 200 m. 

Neste local foram considerados três pontos de medição, o ponto 1 dista dos aerogeradores entre 600 e 
2100m, o ponto 2 tem os aerogeradores a 1600 e 2100 m, por fim o ponto 3 encontra-se entre 700 e 
1500 m de distância dos aerogerdores. Junto ao ponto 1 a existência de um pinhal mascara o ruído 
obtido neste local. 

As medições comparadas com a previsão obtida correspondem ao período nocturno com vente de 
nordeste com velocidade média de 6m/s a 10 m do solo e para uma temperatura média do período de 
medição de 10ºC. Os resultados para este local são resumidos no quadro 7.12. 
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Quadro 7.12 - Comparação entre os resultados obtidos e as previsões pelo método proposto e pela ISO 9613 – 
Ponto 3 [39]. 

  Método de Previsão 
Ponto de Medição Medido Proposto ISO 9613 

 dB(A) dB(A) dB(A) 
1 29 36 - 
2 33,5 35 32 
3 39 41 40 

 

A diferença registada entre a previsão e o valor registado na medição no ponto 1, pode verificar-se 
pelo facto do modelo de previsão proposto não entrar em conta com a atenuação devida à densa 
vegetação, neste caso o pinhal. Os restantes pontos apresentam previsões muito próximas dos valores 
registados nas medições efectuadas. 
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8  
METODOLOGIAS DE AVALIAÇÃO 

 

 

8.1. AVALIAÇÃO SUBJECTIVA 

Um dos métodos usados para a avaliação do ruído é o recurso a questionários às populações. Este 
método é usado em vários países com maior incidência nos países Nórdicos. Esses questionários 
podem ser directos ou dissimulados para que aspectos visuais ou outros não interfiram na avaliação 
pessoal dos inquiridos, como referido por E. Pedersena e K. Persson Wayeb [40]. Alguns destes 
questionários mediante a evolução da legislação têm vindo a alterar os parâmetros de avaliação, 
podendo-se encontrar perguntas referentes ao interior e exterior das habitações e, nos estudos mais 
recentes, já se encontram referências a  [41]. 

Após a selecção dos parques eólicos a estudar, é escolhida a população a inquirir de acordo com a 
proximidade de cada habitação e direcção do vento, tentando atingir de uma forma transversal toda a 
população que possa ser afectada. 

Pode-se analisar exemplos de avaliações deste género nos artigos de E. Pedersen [33] e [42]. 

Nesses estudos, são estabelecidos intervalos de incomodidade relacionados com os níveis sonoros que 
variam consoante os autores e as normas nacionais dos países onde são efectuados. 

Após a obtenção dos inquéritos, os dados são trabalhados e comparados com os resultados obtidos 
pelos métodos de previsão, onde são simuladas velocidades e direcções de vento. 

 

Método NPI (Noise Perception Index) 

O método de NPI é baseado na percepção do receptor das emissões de ruído da instalação do parque 
eólico sobre a contabilização de longo prazo para o período diário de funcionamento da instalação, 
integrando o aumento do ruído ambiente durante um período de tempo representativo. 

O período mínimo indicado para a monitorização de parques eólicos é de uma semana. 

O parâmetro utilizado na medição é o (A) para períodos de 1 hora diários, sendo depois realizada a 
média aritmética sobre o número dos dias de amostragem. 
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A resposta da comunidade ao índice NPI é obtida com a larga experiência de instalações bem 
sucedidas nos Estados Unidos da América designadamente nos estados de Massachusetts e Califórnia, 
estados esses que impõem limite para o acréscimo do ruído ambiente. 

Segundo, Hessler, o nível de som residual, é muito mais adequado do que o  para definir uma 

linha de base do ruído ambiente para prever a percepção de uma nova fonte [43] [44]. 

As figuras 8.1 e 8.2 abaixo ilustram um aumento do ruído de fundo de 3 dBA para ambos os níveis 
 e  causada por uma nova fonte sonora. Mesmo com um aumento de 3 dB para cada caso, a 

percepção da mudança é drasticamente diferente. 
 

 
Fig. 8.1 - Acréscimo ao ruído ambiente de 3 dB medido tendo como referência o  [44]. 

 

 
Fig. 8.2 - Acréscimo ao ruído ambiente de 3 dB medido tendo como referência o  [44]. 

 

Os gráficos da figura 8.3 mostram dados NPI para um ambiente de tráfego repetido. O  é 

representado a verde, o nível de potência sonora da fonte é representado a vermelho, incremento de 
ruído de fundo provocado pela fonte sonora representado a cinzento no fundo dos gráficos e a preto o 
nível sonoro total. 
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Fig. 8.3 - Exemplo de cálculo do índice NPI para ciclos de dois parques eólicos [44]. 
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Em geral, nenhuma resposta negativa é esperada se o indíce NPI for menor ou igual a 6 dB(A). No 
entanto, a aplicação deste método ao ruído de parques eólicos mostra-se mais complexa que a outro 
tipo de indústrias convencionais. 

Segundo Hessler o método NPI, ou um derivado, ou qualquer outro método que avalia o ruído 
ambiente durante um período de tempo representativo, é um fundamento bastante promissor para a 
avaliação de projetos de aerogeradores [43]. 

O índice NPI é relacionado com a resposta esperada da comunidade de acordo com o quadro 8.1. 

 

Quadro 8.1 - Critérios do método NPI [43] 

Índice NPI Percepção Resposta Prevista da Comunidade 

≤ 3 dBA Imperceptível Sem resposta 

3 a 5 dBA De pouco perceptível a 
perceptível 

Sem resposta a resposta potencialmente negativa 

5 a 10 dBA Forte Resposta potencialmente negativa a negativa 

> 10 dBA Muito forte Resposta negativa 

Índice NPI 

O Índice de Percepção de Ruído (NPI) é o aumento 

médio real de pressão sonora calculada para cada hora, 

ao longo de sete dias (ou mais) com o funcionamento da 

nova fonte sonora. 

Ruído Ambiente 
Medição horária  do nível residual durante um 

período mínimo de sete dias (168 horas). 

Mínimo diário do ruído ambiente 

O mínimo horário medido  em qualquer hora sobre 

cada um dos sete dias (ou mais), do período do registo 

ambiental 

Ruído Base Ambiental 
A média aritmética das sete medições mínimas diárias  

 

Níveis Sonoros 
O nível de emissão sonora na fonte,   ou  é o 

nível equivalente de som da fonte em avaliação 

Sons puros 
Não são permitidos sons puros ou tonais para qualquer 

local receptor potencialmente sensível. 

Ruídos de Baixas frequências 

Potenciais impactes adversos de ruídos de baixas 
frequências devem ser avaliados caso -  => 20, 

para qualquer receptor 

Acréscimo nominal do ruído ambiente 
A diferença entre  e ruído base ambiente de base 

para qualquer receptor 
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8.2. AVALIAÇÃO OBJECTIVA 

Os métodos objectivos de avaliação baseiam-se nas metodologias previstas em normas nacionais e 
internacionais (ISO e IEC) de medição de ruído. No entanto, muitas destas metodologias não têm em 
conta entre outros aspectos, a velocidade do vento à altura dos aerogeradores, assim como 
características específicas do ruído emitido por estes. Devido a este factor existem algumas adaptações 
das metodologias de medição para que possam avaliar o que se passa na realidade. 

Os metodos de avaliação na generalidade contemplam três aspectos: 

1- Determinação da potência sonora na fonte; 
2- Previsão dos níveis de pressão sonora junto do receptor por modelos próximos da realidade; 
3- Comparação dos resultados obtidos com os valores limite impostos. 

Existem também simplificações destes procedimentos, admitindo apenas a recolha de dados junto do 
receptor, considerando a potência máxima sonora produzida pelo parque eólico, sendo posteriormente 
comparados com os valores limites impostos. 

 

a) Método de Ontário 
 

I) Segundo o método de Ontário, todas as instalações de aerogeradores deverão ter um 
certificado de aprovação do ministério do ambiente canadiano, no caso dos aerogeradores 
que não se encontram em parques eólicos deverão ser sujeitos a um estudo de impacte 
ambiental, se tiverem uma potência igual ou superior a 2 MW.  

 
II) A inexistência de receptores num raio de 1000 m do parque eólico dispensa uma avaliação 

mais detalhada. 
 

III) Os limites de ruído estabelecidos são definidos tendo em conta tratar-se de espaços 
integrados em meio urbano ou rural e com as velocidades do vento, conforme indicado no 
quadro 8.2. 
 

Quadro 8.2 - Limites de ruído de Ontário, em dB(A) [45] 

Velocidade do vento (m/s) a 10 m de altura 4 5 6 7 8 9 10 11 

Critério de ruído de Aerogeradores (Áreas Rurais) 40 40 40 43 45 49 51 53 

Critério de ruído de Aerogeradores (Áreas Urbanas) 45 45 45 45 45 49 51 53 

 
IV) Os dados da pressão sonora junto de cada aerogerador é obtido de acordo com a norma 

IEC 61400-11, sendo as velocidades do vento captadas a 10 m de altura. 
 

V) Por sua vez para avaliação do impacte do sonoro junto dos receptores é usada a norma 
ISO 9613 

 
VI) O impacte do ruído causado é determinado por comparação do ruído previsto junto do 

receptor e do limite de ruído estabelecido conforme a zona em que se enquadram. A 
avaliação tem em conta a especificação da gama de velocidades do aerogerador. 
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O método de Ontário não prevê restrições de acordo com outras fontes de ruído ou alterações das 
condições atmosféricas. Este método não considera necessária a determinação do ruído provocado 
pelo vento pois é assumido que o acréscimo provocado por este efeito junto ao aerogerador é 
semelhante ao obtido junto ao receptor.  

 

b) Método Ramani Ramakrishnana 

 

Este método propõe variantes relativamente aos métodos anteriores [46]. 

I) Segundo Ramakrishnana, a velocidade do vento deverá ser captada a três alturas distintas, 
5 m, 10 m e à altura do aerogerador, para um ou dois aerogeradores considerados críticos 
no parque eólico. A duração das medições de monitorização deverá ser efectuada por 
períodos de, pelo menos um ano, de forma a ter dados estatístico de 5 ou 10 minutos. 
 

II) São escolhidas duas localizações de receptores mais próximos do parque eólico, uma mais 
resguardada do vento e outra desprotegida em relação a este efeito, para que se possa 
efectuar a recolha de dados acústicos e de velocidades de vento por longos períodos de 
tempo para alturas de 5 m. 
 

III) O ruído produzido pelo aerogerador é avaliado em função da velocidade do vento 
verificada à altura a que se encontra instalado ou através da relação do vento com a 
produção de energia. 

 
IV) São utilizados modelos de previsão para avaliar a pressão sonora no receptor mais 

próximo em função da velocidade do vento à altura do aerogerador.  
 

V) A monitorização de longos períodos é usada para caracterizar os perfis do vento. 
Adicionalmente são avaliados os limites do ruído em função dos receptores estarem ou 
não protegidos do vento. 
 

VI) São previstas restrições para amplitudes de modelações caso se demonstre, por estudos de 
credibilidade científica, que o ruído dos aerogeradores provoca incomodidade. 

 
VII) O último passo é a comparação dos níveis sonoros ajustados ao receptor com os limites 

determinados para o local. Caso se verifique que estes limites foram ultrapassados 
considera-se a alteração da disposição do parque eólico ou a elaboração de um projecto de 
controlo de ruído. 

 
c) Método Frits van den Berg 
 
Após a construção de um parque eólico com cinco aerogeradores de 80 metros no alto de uma 
localidade costeira do sudeste da Holanda (figura 8.4), os moradores queixaram-se do barulho do 
parque eólico, especialmente de tarde e à noite. Frits van den Berg, desenvolveu entre 1997 e 2002 
medições para o efeito, onde fez recolha de velocidades de vento e de dados de caracterização 
atmosférica em estações meteorológicas com características semelhastes ao local em causa [47]. 
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Para o efeito foi usada uma torre com 27 m colocada a 240 m do aerogerador mais perto (figura 
8.5).Na torre foram instalados os seguintes equipamentos: 

- Aos 27 m foram colocados um anemómetro de 2 copas, uma ventoinha e um termómetro. 
- Aos 10 m foram instalados um anemómetro de 2 copas e uma ventoinha. 
- Aos 5 m do solo foi a altura na qual foi instalado um microfone. 
- Aos 2.10 m do solo foram instalados um sonómetro, um termómetro e a central de recolha de 
dados. 
 

A central de dados fazia a recolha de 2 em 2 segundos, de forma estatística foram criados períodos de 
5 minutos. 

 

Fig. 8.4 - Localização do aerogeradores e da torre de 
medição (Meetmast) em Hoofdplaatpolder [47]. 

Fig. 8.5 - Torre de medição (Meetmast) em 
Hoofdplaatpolder [47]. 
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9  
MEDIÇÕES 

 

 

9.1. EXEMPLO DE PARQUE EÓLICO NACIONAL 

9.1.1. CARACTERIZAÇÃO DO PARQUE  

Uma empresa exploradora de parques eólicos facultou um relatório de medições de um dos seus 
parques, composto por 17 aerogeradores e com as recolhas de dados efectuadas junto a 4 populações, 
entre Setembro de 2007 e Junho de 2008. O parque será designado por parque A.  

Para a monitorização do ruído ambiente foram utilizados o Decreto-lei nº 9/2007 de 17 de Janeiro, 
alterado pelo Decreto-lei nº 278/2007 de 1 de Agosto e a NP 1730:1996, como documentos de 
referência. 

Para a recolha de dados foi utilizado o equipamento de Brüel&Kjaer modelo 2250 Mediator (figura 
9.1) e o calibrador tipo 4231, ambos com classe de precisão 1 (figura 9.2). 

 
Fig. 9.1 - Modelo Bruel&Kjaer 2250 Mediator [48]. 

 

Fig. 9.2 - Calibrador tipo 4231 [48].  
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Na figura 9.3 representa-se o parque e as posições relativas dos locais estudados. 
De uma forma mais rigorosa foi medida a posição de cada ponto em relação ao parque eólico, e 
caracterizados de acordo com o representado no quadro 9.1. 

 

 
 

Fig. 9.3 - Planta de localização do parque eólico em estudo (imagem deliberadamente distorcida para manter a 
confidencialidade) 

 

Quadro 9.1 - Localização relativa e caracterização dos locais de medição. 

Ponto Distância 
(m) 

Orientação Aerogerador de 
Refª 

Tipo de Zona:  
Classificação RGR 

1 1050 Noroeste 1 Habitacional Zona não Classificada 
2 1000 Este 1 Próxima de habitações Zona não Classificada 
3 900 Este 14 Habitações Isoladas  Zona não Classificada 
4 2450 Sudeste 14 Local Isolado  Zona não Classificada 
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9.1.2. RESULTADOS DE MEDIÇÕES 

Para a obtenção dos resultados foram efectuadas duas campanhas de medições, tendo sido necessárias 
algumas medições complementares à 2ª campanha. As campanhas de medição contemplam medições 
com o parque parado e em funcionamento. 

De uma forma resumida apresentam-se os resultados obtidos após o tratamento de dados. 

 

a) 1ª Campanha de Medições 

Condição 1 – Cumprimento do Critério de Exposição Máxima 

 

Quadro 9.2 - Valores de  e  obtidos, para os diferentes pontos e períodos de referência. 

Parâmetro 
Valor Obtido 

Ponto 1 Ponto 2 Ponto 3 Ponto 4 
 (dB(A)) 52,4 46,4 62,2 50,8 

 (dB(A)) 41,5 37,9 41,8 45,1 

 

Condição 2 – Cumprimento do Critério de Incomodidade. 

 

Quadro 9.3 - Dados dos níveis sonoros para análise do Critério de Incomodidade 

Local Período de referência L  
(dB) 

L  
(dB) 

Ponto 1 Diurno 52,4  57,2 
Entardecer 49,3  58,0  
Nocturno 41,5  41,4  

Ponto 2 Diurno 42,2  49,2  
Entardecer 45,4  49,1  
Nocturno 37,9  44,8  

Ponto 3 Diurno 54,5  57,9  
Entardecer 65,6  74,4  
Nocturno 41,8  49,3  

Ponto 4 Diurno 35,7  43,4  
Entardecer 43,8  47,2  
Nocturno 45,1  52,5  

 

b) 2ª Campanha de Medições 

 

Condição 1 – Cumprimento do Critério de Exposição Máxima 

Quadro 9.4 - Valores de Lden e Ln obtidos, para os diferentes pontos e períodos de referência. 

Parâmetro 
Valor Obtido 

Ponto 1 Ponto 2 Ponto 3 Ponto 4 
 (dB(A)) 47,9  51,6  56,7  47,1  

 (dB(A)) 31,9  46,0  42,0  40,1  
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Condição 2 – Cumprimento do Critério de Incomodidade. 

 

Quadro 9.5 - Dados dos níveis sonoros para análise do Critério de Incomodidade 

Local Período de referência L  
  (dB) 

L  
(dB) 

Ponto 1 Diurno 49,1  57,9  
Entardecer 45,1  52,4  
Nocturno 31,9  35,6  

Ponto 2 Diurno 41,5  46,9  
Entardecer 40,4  42,6  
Nocturno 46,0  47,3  

Ponto 3 Diurno 44,5  47,6  
Entardecer 60,0  67,5  
Nocturno 42,0  45,3  

Ponto 4 Diurno 44,1  46,5  
Entardecer 39,4  42,8  
Nocturno 40,1  42,7  

 

9.1.3. RESULTADOS E INTERPRETAÇÃO 

Da mesma forma os resultados dispostos por campanhas e cumprimento das condições a que estão 
sujeitas: 

 

a) 1ª Campanha de Medições 

Condição 1 – Cumprimento do Critério de Exposição Máxima 

Quadro 9.6 - Verificação do cumprimento do critério de exposição máxima na 1ª Campanha 

Local L  (dB(A)) L Max 
(dB(A)) 

Cumpre 
RGR 

L  
(dB(A)) 

L  máx 
(dB(A)) 

Cumpre 
RGR ? 

Ponto 1 54,4 63 SIM 41,5 53 SIM 
Ponto 2 46,4 63 SIM 38,0 53 SIM 
Ponto 3 62,2 63 SIM 41,8 53 SIM 
Ponto 4 50,8 63 SIM 45,1 53 SIM 

 

Condição 2 – Cumprimento do Critério de Incomodidade 

Quadro 9.7 - Verificação do cumprimento do Critério de Incomodidade na 1ª Campanha 

Local Período de 
Referência 

T 
(h) 

q 
(%) 

D 
(dB(A)) 

∆Limite 
(dB(A)) 

L (rarp) 
(dB) 

L (rarp) 
(dB) 

∆Obtido 
(dB(A)) 

Cumpre 
RGR ? 

Ponto 1 Diurno 13 100 0 6 52,4 39,4 13,00 NÃO 
Entardecer 3 100 0 4 52,3 49,8 2,60 SIM 

Ponto 2 Entardecer 3 100 0 4 45,4 45,4 0,01 SIM 
Ponto 3 Diurno 13 100 0 6 54,5 48,2 6,29 NÃO 

Entardecer 3 100 0 4 71,5 69,7 1,94 SIM 
Ponto 4 Nocturno 8 100 0 3 45,1 41,6 3,50 NÃO 
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b) 2ª Campanha de Medições 

 

Condição 1 – Cumprimento do Critério de Exposição Máxima 

Quadro 9.8 - Verificação do cumprimento do critério de exposição máxima na 2ª Campanha 

Local L  (dB(A)) L Max 
(dB(A)) 

Cumpre 
RGR 

L  (dB(A)) L  máx 
(dB(A)) 

Cumpre 
RGR ? 

Ponto 1 47,9 63 SIM 31,9 53 SIM 
Ponto 2 51,6 63 SIM 46,0 53 SIM 
Ponto 3 56,7 63 SIM 42,0 53 SIM 
Ponto 4 47,1 63 SIM 40,1 53 SIM 

 

 

Condição 2 – Cumprimento do Critério de Incomodidade 

Quadro 9.9 - Verificação do cumprimento do Critério de Incomodidade na 2ª Campanha 

Local 
Período de 
Referência 

T 
(h) 

q 
(%) 

D 
(dB(A)) 

∆Limite 
(dB(A)) 

L (rarp) 
(dB) 

L (rarp) 
(dB) 

∆Obtido 
(dB(A)) 

Cumpre 
RGR ? 

Ponto 1 
Diurno 13 100 0 5 55,1 49,2 5,91 NÃO 

Entardecer 3 100 0 4 51,1 46,4 4,70 NÃO 
Ponto 2 Nocturno 8 100 0 3 49,0 49,2 0,20 SIM 
Ponto 3 Entardecer 3 100 0 4 66,0 - - - 

 
Desta forma e de acordo com os dados que foram cedidos verifica-se que o critério de exposição 
máxima preconizado pelo Regulamento Geral do Ruído foi cumprido, no decorrer das duas campanhas 
e em todos os locais de medição. 

No que respeita ao cumprimento dos critérios de incomodidade verifica-se que das 10 medições 
apresentadas 60% não cumpre o previsto na legislação nacional. 

Destas medições 30% corresponde a medições do período diurno, 50% ao período referente ao 
entardecer e apenas 20% corresponde ao período nocturno. Desta forma no período nocturno a taxa de 
incumprimento situa-se nos 50% 

 

9.2. EXEMPLOS INTERNACIONAIS 

9.2.1. ONTÁRIO – CANADÁ 

Os resultados aqui apresentados traduzem as medições efectuadas em período nocturno de um parque 
eólico situado em Ontário, no Canadá. O parque é constituído por 10 aerogeradores de 80 m de altura, 
distribuídos por uma área de 4 km² onde também existem algumas residências. A topografia do parque 
e da sua envolvente é plana (figura 9.4). 

Nas zonas residenciais, durante quatro noites, foram registados os níveis de ruído assim como as 
velocidades de vento para uma altura de 10 m e à altura dos aerogeradores. As condições atmosféricas 
eram consideradas estáveis e muito estáveis de acordo com os critérios de Pasquill. Os dados foram 
recolhidos por períodos de 10 minutos. 
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Fig. 9.4 - Planta de localização do parque eólico em análise, Ontário [46]. 

 
O aerogerador mais próximo fica situado a 760 m da habitação mais próxima. Os restantes nove 
aerogeradores encontam-se distribuídos pelos km² com distâncias compreendidas entre 1 e 3 km das 
zonas residenciais. A metodologia usada para a avaliação do nível sonoro foi a preconizada pela 
norma IEC 61400 [46]. 

O tratamento dos dados está relacionado com: 

a) as médias das velocidades do vento por períodos de 10 minutos; 
b) o nível sonoro o L  em dB para esses períodos de 10 minutos. 

 

As medições dos níveis sonoros incluem as contribuições de todas as fontes sonoras, como o vento, os 
aerogeradores, assim como o ruído do camião do lixo e da circulação automóvel da zona. 

No quadro 9.10 são representados 18 períodos de medições, onde cada linha tem a média ou o valor 
obtido para os intervalos de 10 minutos. Na primeira linha é indicado o valor de 55,1 dB(A) que inclui 
a passagem de dois carros nesse período de medição, se estas passagens forem retiradas para o valor 
situa-se nos 44,6 dB(A). Com esta representação foi pretendido pelo autor das medições representar a 
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sensibilidade dos níveis de pressão sonora para factores externos ao ruído produzido pelos 
aerogeradores. 

 

Quadro 9.10 - Registo de velocidade do vento e de dados acústicos [46]. 

Número Período Hora Média da 
velocidade do 
vento a 10 m 

de altura (m/s) 

Velocidade 
máxima do 

vento a 10 m 
de altura 

(m/s) 

Velocidade 
do vento à 
altura do 

aerogerador 
(m/s) 

L  
dB 

1 Nocturno 1 21:39 3,6 5,4 8,7 55,1 (44,6) 
2 Nocturno 1 21:49 4,0 5,8 8,8 43,5 
3 Nocturno 1 23:20 4,57 6,7 9,1 44,1 
4 Nocturno 1 23:30 4,28 6,7 9,0 43,5 
5 Nocturno 2 21:28 5,24 8,9 9,2 45,1 
6 Nocturno 2 21:38 5,74 8,9 9,1 45,2 
7 Nocturno 3 21:37 12,97 19,2 15,7 68,1 
8 Nocturno 3 21:47 12,53 17,9 15,5 69,5 
9 Nocturno 3 21:57 12,39 18,3 16,4 68,6 
10 Nocturno 3 22:07 11,45 16,5 14,4 67,2 
11 Nocturno 3 22:18 11,95 16,1 15,1 66,7 
12 Nocturno 3 22:28 10,54 14,8 14,1 66,8 
13 Nocturno 3 23:33 12,88 18,3 16,1 68,3 
14 Nocturno 3 23:41 12,26 17,9 13,8 68,5 
15 Nocturno 4 19:25 7,35 12,1 10,9 54,4 
16 Nocturno 4 19:33 9,20 12,1 12,5 59,7 
17 Nocturno 4 20:15 6,31 9,4 11,5 53,4 
18 Nocturno 4 20:25 7,73 11,2 12,9 58,4 

 

 

De acordo com a legislação de Ontário o nível sonoro deverá ter como limites supreiores entre 40 e 53 
dB(A) para as velocidades de vento entre os 4 e os 11 m/s, desta forma verifica-se que das 18 
medições 7 excedem a velocidade máxima o que representa cerca de 39%. Apenas uma medição é 
efectuada com velocidade inferior ao limite mínimo estabelecido. Dos restantes 56% que se 
enquadram dentro do intervalo estabelecido 50% ultrapassa o limite máximo de 53 dB(A). 

 

9.2.1. TAIWAN 

Na costa oeste da ilha Penghu de Taiwan foi instalada um parque de aerogeradores entre Taoyuan 
situado a norte até Yunlin situado a sul. Os aerogeradores têm uma potência de 2000 kW. Para a 
obtenção das medições foi cumprido o previsto na metodologia proposta pela norma IEC 61400 [49]. 
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Fig. 9.5 - Fotografia e localização dos locais de medição do parque eólico de Taiwan [49]. 

As posições relativas para a recolha de dados são as indicadas na figura 9.5. Foram consideradas 
posições relativas idênticas para dois aerogeradores e efectuadas as medições para diferentes 
velocidades de vento e para duas gamas de frequências, dos 20 aos 200 Hz e dos 20 aos 20.000 Hz 
conforme se resume nos quadros 9.11 e 9.12. 

Uma vez que a direcção do vento não é sempre a mesma foram efectuadas medições para os mesmos 
aerogeradores para uma incidência do vento rodada de 30º no sentido horário, relativamente à posição 
incial como indicado na figura 9.6 (quadros 9.13 e 9.14). 

 

Quadro 9.11 - Niveis de pressão sonora para diferentes velocidades de vento para a gama de frequência dos 20 
aos 200 Hz, parque eólico de Penghu em Taiwan [49]. 

Velocidade 
do Vento 

(m/s) 

Nível de Pressão Sonora dB(A) 
Aerogerador 1 Aerogerador 2 

P1 P2 P4 P1 P2 P4 
4 42,1 42,0 41,1 43,6 43,9 42,7 
5 42,8 43,0 41,3 44,7 45,1 43,2 
6 43,6 43,9 41,5 45,7 46,3 43,6 
7 44,3 44,9 41,7 46,7 47,4 44,1 
8 45,0 45,8 41,9 47,7 48,6 44,6 
9 45,7 46,7 42,1 48,7 49,8 45,1 
10 46,4 47,7 42,3 49,8 51,0 45,5 

 
 

Quadro 9.12 - Niveis de pressão sonora para diferentes velocidades de vento para a gama de frequência dos 20 
aos 20.000 Hz, parque eólico de Penghu em Taiwan [49]. 

Velocidade 
do Vento 

(m/s) 

Nível de Pressão Sonora dB(A) 
Aerogerador 1 Aerogerador 2 

P1 P2 P4 P1 P2 P4 
4 50,2 52,5 48,6 52,4 52,1 50,0 
5 51,2 53,2 49,4 53,3 53,3 50,9 
6 52,2 54,0 50,3 54,3 54,4 51,7 
7 53,2 54,8 51,2 55,2 55,5 52,6 
8 54,1 55,6 52,0 56,1 56,7 53,5 
9 55,1 56,4 52,9 57,1 57,8 54,4 
10 56,1 57,2 53,8 58,0 58,9 55,3 
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Fig. 9.6 - Fotografia e localização dos locais de medição do parque eólico de Taiwan [49] 

 
Quadro 9.13 - Niveis de pressão sonora para diferentes velocidades de vento para a gama de frequência dos 20 

aos 200 Hz, parque eólico de Penghu em Taiwan [49] 

Velocidade 
do Vento 

(m/s) 

Nível de Pressão Sonora dB(A) 
Aerogerador 1 Aerogerador 2 

P1 P2 P4 P1 P2 P4 
4 89,5 89,4 88,4 90,9 91,2 90,0 
5 90,2 90,3 88,6 92,0 92,4 90,5 
6 90,9 91,2 88,8 93,0 93,6 90,9 
7 91,6 92,2 89,0 94,0 94,8 91,4 
8 92,3 93,1 89,2 95,0 95,9 91,9 
9 93,0 94,0 89,4 96,1 97,1 92,4 
10 93,7 95,0 89,6 97,1 98,3 92,8 

 
Quadro 9.14 - Niveis de pressão sonora para diferentes velocidades de vento para a gama de frequência dos 20 

aos 20.000 Hz, parque eólico de Penghu em Taiwan [49] 

Velocidade 
do Vento 

(m/s) 

Nível de Pressão Sonora dB(A) 
Aerogerador 1 Aerogerador 2 

P1 P2 P4 P1 P2 P4 
4 97,5 99,8 95,9 99,7 99,4 97,3 
5 98,5 100,5 96,7 100,7 100,6 98,2 
6 99,5 101,3 97,6 101,6 101,7 99,1 
7 100,5 102,1 98,5 102,5 102,8 99,9 
8 101,4 102,9 99,3 103,4 104,0 100,8 
9 102,4 103,7 100,2 104,4 105,1 101,7 
10 103,4 104,5 101,1 105,3 106,2 102,6 

 

Destes resultados obtém-se que o nível de pressão sonora é aproximadamente de 106 dB(A) para a 
gama de frequências dos 20 aos 20.000 Hz e de 98 dB(A) para a gama de frequências dos 20 aos 200 
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Hz, para as posições de medição pré-estabelecidas. Se a distância ao aerogerador for de 1000 m o 
estudo revela que os níveis de pressão sonora descem para 41 e 33 dB(A) respectivamente para as 
bandas de frequência dos 20 aos 20.000 Hz e dos 20 aos 200 Hz.  

 

9.2.3. ITÁLIA 

9.2.3.1. REGIÃO DE ABRUZZO 

Analisaram-se estudos correspondentes a dois parques eólicos na região de Abruzzo [50]. Nestes 
econtram-se dados relativos à direcção e à velocidade do vento, a temperatura, o grau de humidade, 
velocidade do rotor e a potência instantânea para além das características do terreno envolvente. 

Os dados recolhidos estavam associados a velocidades do vento compreendidas entre os 7 e os 10 m/s. 

O primeiro parque situa-se a uma altitude de 1300 m e é composto por 39 aerogeradores de dois tipos 
diferentes, distribuídos por 3 linhas de implantação. As características dos aerogeradores são as 
constantes do quadro 9.15. Na figura 9.7 é apresentado o resultado das medições na forma de espectro 
global do ruído. 

 
Quadro 9.15 - Características dos aerogeradores do parque eólico 1 da região de Abruzzo [50]. 

 
Fabricante Modelo D (m) H torre (m) Nº de Lâminas Potência (W) 

Gamesa Eólica G52-850 52 55 3 850 
Gamesa Eólica G58-850 58 55 3 850 

 
 

 
 
 

Fig. 9.7 - Espectro total do ruído do parque eólico 1 da região de Abruzzo [50]. 
 

O segundo parque em estudo situa-se a uma altitude de 1400 m e é composto por 176 aerogeradores de 
dois tipos diferentes, distribuídos numa área de 400 km². As características dos aerogeradores são as 
indicadas no quadro 9.16. Os resultados das medições efectuadas para este parque são os ilustrados na 
figura 9.8 através do espectro global do ruído. 

 

Bandas de frequência Hz

L
  d

B
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Quadro 9.16 - Características dos aerogeradores do parque eólico 2 da região de Abruzzo [50]. 
 

Fabricante Modelo D (m) H torre (m) Nº de Laminas Potência (W) 
Enercon E40 40 50 3 600 
Vestas V47 47 50 3 660 

 

 
 
 

Fig. 9.8 - Espectro total do ruído do parque eólico 2 da região de Abruzzo [50]. 
 

9.2.3.2. APENINOS 

Com o objectivo de investigar o impacte do ruído gerado por um parque eólico, num aglomerado rural 
situado a sul das montanhas dos Apeninos em Itália, foi realizado um estudo onde as medições foram 
efectuadas por um longo período quer para o período diurno quer para o período nocturno. Na figura 
9.9 pode-se verificar a localização do parque assim como a posição do aglomerado a cada aerogerador 
[51]. 

 
 

Fig. 9.9 - Parque eólico a sul da montanha de Apeninos [51]. 
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Os procedimentos de medição obdeceram ao previsto na norma IEC 61400-11. Ao mesmo tempo 
foram efectuadas medições de acordo com o previsto na legislação Italiana, junto à torre do 
aerogerador a uma altura de 2 m, medições junto às fachadas dos edifícios e dentro destes com as 
janelas abertas e com as janelas fechadas, conforme o indicado no quadro 9.17. 

 

Quadro 9.17 - Medições efectuadas no parque eólico a sul da montanha de Apeninos [51] 
 

Local de medição 
 Velocidade do vento (m/s) 
 5,0 7,5 10,0 12,0 

Emissão sonora 
Base da torre do aerogerador 

dB(A) 57 60 62 65 

Ruido Ambiente 
(na fachada das edificações) 

dB(A) 46 48 50 55 

Ruido Ambiente 
(no interior de edifícios com a janela aberta) 

dB(A) 33 43 46 53 

Ruido Ambiente 
(no interior de edifícios com a janela fechada) 

dB(A) 29 32 35 39 

 

Os resultados das medições ultrapassam os limites estipulados pela legislação Italiana, chegando a ter 
diferenciais de 18 a 20 dB(A) para a situação de janela abertas com velocidades de vento de 12 m/s. 

 

9.2.4. SUÉCIA 

No Sul da Suécia em Maio de 2000, foi efectuado um inquérito no sentido da avaliação do ruído 
provocado pelos parques eólicos existentes [42]. O parque em análise é constituído por 16 
aerogeradores. Os 518 inquiridos foram selecionados aleatoriamente com idades compreendidas entre 
os 18 e os 75 anos, cujas habitações são afectadas por um nível de pressão sonora estimado entre os 25 
e os 40 dB(A). Destes inquiridos apenas 356 responderam ao questionário, o que representa uma taxa 
de respostas de 68,7% 

O objectivo do estudo foi disimulado e apresentado como sendo sobre as condições de vida no meio 
rural. A escala de avaliação de incomodidada criada pelo ruído provocado pelos aregeradores variava 
entre o imperceptível e o muito incomodado. Relativamente aos benefícios dos parques eólicos, o grau 
de avaliação variava entre o muito positivo e o muito negativo. 

As respostas dos inquiridos foram posteriormente divididas por seis categorias de acordo com a 
percepção do nível sonoro nas habitações como indicado no quadro 9.18. 

 

Quadro 9.18 - Estudo da população [42]. 
 

Categoria 
do nível 
sonoro 

1 2 3 4 5 6 
Sem 

definição 
Total 

< 27,5 
dB(A) 

[27,5;30,0] 
dB(A) 

[30,0;32,5] 
dB(A) 

[32,5;35,0] 
dB(A) 

[35,0;37,5] 
dB(A) 

> 37,5 
dB(A) 

  

Amostra 80 184 136 71 32 9 6 518 
Resposta 51 124 91 55 23 7 1 356 
Taxa de 

Resposta 
63,8% 67,4% 66,9% 77,5% 71,9% 77,8% 16,7% 68,7%
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Como se constata maioria das respostas indica que os inquiridos tiveram uma percecpção abaixo dos 
32,5 dB(A), apenas sete respostas indicam uma percepção superior aos 37,5 dB(A). 

Um dos pontos em análise, representado no quadro 9.19, foi a relação entre o nível sonoro calculado e 
a distância que separava cada habitação dos aerogeradores mais próximos. 

A avaliação relativa à atitude da população relativamente ao parque eólico é positiva no que respeita a 
aspectos gerais, sendo o aspecto visual o que cria maior incómodo, como se verifica no quadro 9.20. 

 

Quadro 9.19 - Relação entre o nível sonoro e a distância entre as habitações e as turbinas mais próximas [42]. 
 

Categoria do nível sonoro 
1 2 3 4 5 6 

< 27,5 
dB(A) 

[27,5;30,0] 
dB(A) 

[30,0;32,5] 
dB(A) 

[32,5;35,0] 
dB(A) 

[35,0;37,5] 
dB(A) 

> 37,5 
dB(A) 

Limite (m) 
>900 
600 

>900 
450 

>900 
<300 

749 
300 

499 
<300 

499 
<3009 

Distancia (m) 
899 
850 

549 
500 

599-550 
499-450 

399 
350 

349 
300 

399-350 
<300 

> 70% das respostas 
899 
700 

699 
500 

599 
400 

449 
300 

< 399 < 399 

 

Quadro 9.20 - Atitude perante parques eólicos [42]. 
 

 Parques eólicos em geral Impacte visual 
Muito positiva 20 % (n=69) 7 % (n=24) 

Positiva 41 % (n=144) 14 % (n=50) 
Nem positiva nem negativa 26 % (n=92) 39 % (n=136) 

Negativa 8 % (n=27) 22 % (n=77) 
Muito negativa 5 % (n=17) 18 % (n=63) 

 

Como aspecto final foi estabelecida uma relação entre a incomodidade e o nível de ruído, de acordo 
com o gráfico da figura 9.10, a incomodidade provocada pelos ruído dos aerogeradores vai 
aumentando conforme o nivel de ruído com excepção dos ruídos com um nível sonoro superior a 37,5 
dB(A). A população que está exposta a níveis sonoros no intervalo dos 35 aos 37,5 dB(A), apresenta 
uma percentagem de 30 % muito incómodo e de 13 % de pouco incómodo.  

 

 
Fig. 9.10 - Porporção de respostas que indicam incomodidade devida ao ruído dos aerogeradores [42]. 
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10  
LEGISLAÇÃO 

 

 

10.1. LEGISLAÇÃO PORTUGUESA 

Para a avaliação de ruído ambiente os documentos de referência nacionais são o Decreto-lei nº 9/2007 
de 17 de Janeiro, alterado pelo Decreto-lei nº 278/2007 de 1 de Agosto, e a NP 1730:1996. 

De acordo com o Regulamento Geral de Ruído, aprovado pelo Decreto-lei nº 9/2007, a actividade dos 
parques eólicos configura-se como uma actividade ruidosa permanente [51]. 

De acordo com o RGR, as Actividades Ruidosas Permanentes estão sujeitas ao cumprimento de dois 
critérios distintos: 

Condição 1 - Valores Limite de Exposição: 

Quadro 10.1 - Valores-limite de exposição a ruído ambiente exterior. 

Classificação Zona  dB(A)   dB(A) 
Zonas Mistas  ≤ 65 ≤ 55 
Zonas Sensiveis  ≤ 55 ≤ 45 
Zonas não classificadas (ainda)  ≤ 63 ≤ 53 

 

Condição 2 - Critério de incomodidade: 

Quadro 10.2 - Valores-limite de incomodidade a ruído ambiente exterior 

Período  
Diurno LAeq(r.a.r.p.) – LAeq(r.r.) ≤ 5 dB 
Entardecer LAeq(r.a.r.p.) – LAeq(r.r.) ≤ 4 dB 
Nocturno LAeq(r.a.r.p.) – LAeq(r.r.) ≤ 3 dB 

 

Os valores do indicador L  (r.a.r.p.) e os valores limite da diferença entre L  (r.a.r.p.) e L  (r.r.) 
estão sujeitos a correcções estabelecidas no Anexo I do D.L. nº 9/2007. 
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As correcções a aplicar a  (r.a.r.p.) e aos valores limite de 5, 4 e 3 dB são respectivamente: 

 

 Adição de 3 dB(A) ao valor medido de  se o ruído for tonal ou impulsivo ou de 6 dB(A) 

se coexistirem as duas características. 
 

 Adição de um valor D aos valores limite (5, 4 e 3 dB), de acordo com a seguinte tabela: 

 

Quadro 10.3 - Valores de correcção [24] 

q Diurno e entardecer  Nocturno até às 24 h Nocturno depois das 24 h  
q ≤ 12,5% 4 3 2 

12,5%<q ≤ 25% 3 Não possível 2 
25% < q ≤ 50% 2 “ 2 
50% < q ≤ 75% 1 “ 1 

q> 75% 0 “ 0 

 

 

10.2. LEGISLAÇÃO INTERNACIONAL 

10.2.1 LEGISLAÇÃO ITALIANA  

Em Itália não existe nenhum regulamento específico sobre o ruído provocado por aerogeradores, 
sendo no entanto abrangido pela “Legge quadro sull’inquinamento acustico n.447 of 26 October 
1995” [52]. O território italiano é dividido em seis parcelas, com base na actual e futura ocupação dos 
locais. Em cada zona estão estabelecidos três tipos de limites, a medição junto à fonte emissora, a 
medição do ruído ambiente junto ao receptor e o diferencial entre o ruído ambiente junto ao receptor 
com e sem a fonte sonora. Estes limites são expressos em dB(A), e sendo avaliados de acordo com os 
períodos diurno e nocturno [52]. 

Como exemplo os limites impostos para uma área rural, representados no quadro 10.4 

 

Quadro 10.4 - Limites de ruído para uma fonte sonora numa zona rural [52]. 

Limite de Ruído em dB(A) Período Diurno (6-22) Período Nocturno (22-6) 
Emitido 55 45 

Ambiental 60 50 
Diferencial 5 3 

 

10.2.2. ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA 

 
Nos Estados Unidos da América podemos encontrar uma diversidade de limites para os níveis de ruído 
exterior. Esta diversidade deve-se ao facto da Agência Ambiental Norte Americana (US-EPA) ter 
delegado a cada estado, região e até mesmo cidade o poder de estabelecer critérios mais permissivos 
ou restritivos. De uma forma resumida são indicados nos quadros 10.5 e 10.6, os limites mais 
restritivos impostos assim como os parâmetros para a sua avaliação [53]. 
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Quadro 10.5 - Exemplos dos limites de ruído de aerogeradores de algumas cidades / estados dos EUA [53] 

 

Cidade / Estados 
Parâmetros / 

Unidades 
Valores 
Limites 

Local de 
medição 

Critérios 

Benton County, 
IN  

á  dB vários  Receptor   Bandas de frequência 

Riley County, KS  

dB(A) 65  Limite Prop. - 
dB(C) 50  Limite Prop. Caso existam sons puros 
Baixa 

frequência. 
qualitativa  n/a  Cumprir 5 critérios 

Banks County, MI  dB(A) 60  Limite Prop. - 

Huron County, MI  

 dB(A) 50  Receptor  Acréscimo de 5 dB(A) para 
sons puros 

  dB(A) 
Ruído 

ambiente + 5  
Receptor  

Ruído ambiente> 50  
dB(A); São permitidas 

variações 
Long Lake 
Township, MI  

n/a 
Ruído 

ambiente + 10 
Limite Prop. Requer monitorização 

Lodi, MI  dB 55  Limite Prop. - 

Mundy Township, 
MI  

dB(A) 55d / 50n  n/a  Zona Residencial 
dB per 
OBCF 

Vários  n/a  Zona Residencial 

Big Stone, Brown, 
Fillmore, Lyon, 
Nicollet, and Swift 
Counties, MN  

Segue a legislação do estado do Minnesota (7030) 

Hamlin, NY    dB(A) Ruído 
ambiente + 6  

Receptor  Acréscimo de 5 dB(A) para 
sons puros 

Malone, NY  

dB(A) 50  Limite Prop. Pequenos 
aerogeradores(<10kw) 

  dB(A) 45  Receptor  Aerogeradores de grande 
escala 

 dB(A) 
Ruído 

ambiente + 5  
Receptor  

Aerogeradores de grande 
escala, se Ruído ambiente> 

45 dB(A) 
Westfield, NY  dB(A) 50  Limite Prop. - 

Antis Township, 
PA  

dB(C) 45  Limite Prop. - 

Brookings 
County, SD  

dB(A) 50  Receptor  - 

Buffalo and 
Mitchell Counties, 
WI  

  dB(A) 
50 ou Ruído 

ambiente  Receptor  
Acréscimo de 5 dB(A) para 
sons puros, com excepções 

devido a condições 

Door County, WI  dB(A) 
50, ou 45 dBA 

dentro da 
edificação  

Limite Prop. 
Acréscimo de 5 dB(A) para 
sons puros, com excepções 

devido a condições 

Mantiwoc County, 
WI  

dB Ruído 
ambiente + 5  

Receptor  Em caso de queixa 

Morrison and 
Rockland, WI  

 dB(A) 
50 ou L90 

Ruído 
ambiente  

Receptor  
Não são permitidos sons 

puros, com excepções devido 
a condições 

Shawano County, 
WI  

 dB(A) 
Ruido 

ambiente + 5  
-  

Acréscimo de 5 dB(A) para 
sons puros, com excepções 
devido a condições 

Não são permitidas baixas frequencias prejudiciais 
Lehi City, UT  á  dB(A) 55  Limite Prop. - 
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Quadro 10.6 - Exemplos dos limites de ruído de Aerogeradores de alguns Estados dos EUA [53] 

 

Desta forma verifica-se que tanto variam os parâmetros de medição como os locais onde são 
recolhidas as medições, o que não permite criar um termo de comparação. No entanto constata-se a 
existência de critérios absolutos e relativos bem como a inclusão de uma penalidade de -5 dB(A) como 
forma de lidar com a potencial presença de sons puros. 

 

10.2.3. CANADÁ 

No Canadá, tal como nos Estados Unidos da América, o ruído de aerogeradores não está 
regulamentado, a nível nacional [53]. Em vez disso, as províncias têm estabelecido limites, tais como 
os que se representam no quadro 10.7. Curiosamente, em Ontário é considerada a influência da 
velocidade do vento para a determinação do critério de ruído absoluto O intervalo no ruído aceitável 
para os parques eólicos em Ontário está compreendido entre os 40-53 dB(A) para velocidades do 
vento entre 4 e 11 m/s [54]. 

 

 

 

Cidade / Região 
Parâmetros / 

Unidades 
Valores Limites Local de 

medição 
Critérios 

Califórnia  dB(A)  60  n/a  Pequenos 
Aerogeradores 

Colorado  dB(A)  55d / 50n  Limite Prop. - 
Illinois  dB(A) 55d / 51n  Limite Prop. Os actuais limites 

são por bandas de 
frequências 

Massachusetts   dB(A)  Ruído ambiente + 
10  

Limite Prop. Não são permitidos 
sons puros 

Michigan  
dB(A) 55  Limite Prop. - 
dB(A) Ruído ambiente + 5 Limite Prop. Se Ruído ambiente 

> 55dBA 

Minnesota  
  60d / 50 n  -  - 
  65d / 55n  -  - 

New Jersey   dB(A)  65d / 50n  Limite Prop. or per OBCF values 

Oregon  

 dB(A) 
26 ou Ruído 

Ambiente  actual + 
10  

Receptor 

Acréscimo de 10 dB 
se permitido pelos 
receptores mais 

sensíveis 
 dB(A) 55d / 50n  Receptor 

Por tabela  dB(A) 60d / 55n  Receptor 
 dB(A) 75d / 60n  Receptor 
 dB(A)  Vários  Receptor Por bandas de 

frequência para 
períodos diurnos e 

nocturnos 
Pensilvânia  dB(A) 55  Receptor n/a 

Wisconsin  

á  dB(A) 50  Receptor Acréscimo de 5 dBA 
para sons puros 

 dB(A) Ruído ambiente + 0 Receptor Se Ruído ambiente> 
50 
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Quadro 10.7 - Exemplo dos limites para diferentes regiões do Canada [54]. 

 

10.2.4. AUSTRÁLIA 

Em Julho de 2009 as autoridades de protecção ambiental Australianas, lançaram um documento 
intitulado “Wind farms environmental noise guidelines”, que veio substituir as antigas directrizes 
publicadas em Fevereiro de 2003 que tinham sido usadas como base das medições efectuadas em 
todos os estados Australianos com excepção do estado de Vitória [54]. 

Em resumo temos como principais directrizes os seguinte aspectos: 

 O nível de ruído equivalente (L ,   ), não deve exceder os seguintes limites: 
 35 dB(A) ao nível de receptores nas localidades que são destinados para a vida rural, 
 40 dB(A) ao nível de receptores em localidades em outras zonas, ou  não deve exceder o ruído 

de fundo (L ,   ), em mais de 5 dB(A), o que for maior, em todos os receptores para a 
velocidade do vento, a partir de corte na potência nominal dos aerogeradores e cada valor 
inteiro das velocidades intermédias do vento. 

 O ruído de fundo é determinado com recurso a uma regressão polinomial de terceiro grau dos 
dados recolhidos, geralmente são efectuadas medições por um período de duas semanas, com 
cerca de dois mil dados. Um exemplo desta recolha de dados e da regressão polinomial é o 
gráfico da figura 10.1. 

 
Fig. 10.1 - Exemplo de dados e da respectiva regressão polinomial [55]. 

Cidade / 
Região 

Parâmetros / 
Unidades 

Valores 
Limites 

Critérios 

Alberta dB(A) 50d / 40n  
Nível é combinado de projeto e 

ambiente (acumulado) 

Manitoba  

á  dB(A) 60d / 50n  
Niveis máximos residencial 

aceitáveis, Acréscimo de 5 dB(A) 
para sons puros 

á  dB(A) 55d / 45n  
Niveis máximos residenciais 

desejaveis, Acréscimo de 5 dB(A) 
para sons puros 

Ontario  dB(A) 45d / 40n  "Classe 3” Áreas Rurais  
Ontario?  dB(A) vários  Dependente da velocidade do vento 
Quebec  dB(A) 45d / 40n  Zonas pouco povoadas  
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A velocidade do vento usada para a determinação do ruído de fundo é dada pela velocidade à altura do 
aerogerador. As directrizes são rigorosas em relação às condições de medição do ruído de fundo. A 
velocidade do vento tem que ser também determinada nos locais das medições acústicas e de 
preferência que esta se verifique em 90% dos registos das velocidades. Os equipamentos de medições 
devem estar equipados com protecções de vento, caso as medições do vento não sejam correctamente 
obtidas, os dados recolhidos para velocidades superiores a 5 m/s não devem ser considerados. 

 

10.2.5. NOVA ZELÂNDIA  

Na Nova Zelândia existe uma situação de transição entre normas. Em Fevereiro de 2009 foi publicada 
uma versão provisória da norma que pretende substituir a actual NZS 6808:1998. A actual norma, tem 
sido utilizada não só na Nova Zelândia mas também no estado Australiano de Vitória [55]. 

A versão provisória da futura legislação apresenta como principais alterações para a norma actual, os 
seguintes aspectos: 

• Limites mais restritivos podem ser adoptados para zonas classificadas como sensíveis; 
• É usado o L  em alternativa ao L  como parâmetro de avaliação do ruído; 
• Deverão ser registadas as velocidades do vento na altura dos aerogeradores; 
• As metodologias de previsão deverão apenas incluir bandas de oitava. 

 

De forma resumida o método de medições pode ser descritos nos seguintes pontos: 

• Criação de um contorno com o limite dos 35 dB L  em volta do parque eólico; 
• Medição do nível de ruído de fundo nas zonas sensíveis que se encontram dentro do 
perímetro dos 35 dB L , por um período mínimo de 10 dias; 
• Relacionar os níveis de ruído com as correspondentes velocidades de vento, verificando se o 
melhor ajuste é obtido com uma regressão de 1º grau, tendo em consideração aspectos como 
as mudanças de direcção do vento; 
• Determinação dos limites de ruído para cada caso específico de acordo com os 
procedimentos recomendados. 

O limite Primário de ruído, é o nível de ruído que o parque eólico não deve exceder acrescido de 5 dB 
ou o limite 40 dB L , qualquer que seja a velocidade de vento, dentro do perimetro das áreas 
residenciais (a 20 m das habitações). 

Correcções até 6 dB poderão ser aplicadas em casos especiais do ruído audível (tonalidade, 
impulsividade e modulação), a tonalidade é avaliada com métodos reconhecidos como os contidos no 
anexo C da norma ISO 1996-2:2007. Devem ser tidos em conta os efeitos cumulativos de todos os 
parques eólicos. 

O Limite secundário é ainda mais restritivo, este é estabelecido como sendo o maior de 35 dB L  ou 
o ruído de fundo acrescido de 5 dB, definido para zonas sensíveis. Estes limites incluem as zonas onde 
o ruído de fundo se situa em valores inferiores a 25 dB(A). Este limite é apenas aplicado durante os 
períodos de entardecer e nocturno, onde se prevê que o ruído do parque eólico venha a exceder em 10 
dB o ruído de fundo, e a velocidade do vento for inferior a 6 m/s junto ao aerogerador mais próximo. 

Em resumo temos o apresentado no quadro 10.8. 
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Quadro 10.8 - Limites primários e secundários propostos [55] 

Nível de Ruído de 
Fundo 

Limite Primário de Ruído Limite Secundário de Ruído 

(L ) (L ) (L ) 
> 35 dB Ruído de Fundo + 5 dB 

Ruído de Fundo + 5 dB 
30 - 35 dB 

40 dB < 35 dB 35 dB 

 

10.2.6. REINO UNIDO  

No Reino Unido é o regulamento ETSU-R-97 que impõe os limites de ruído recomendados. Estes 
limites não estão definidos na área livre envolvente às propriedades afectadas, mas sim limitados pela 
velocidade do vento, e pelo nível de ruído de fundo, sendo passíveis de ajustes conforme os valores se 
encontrem fora dos valores esperados [55].  

Dado que o nível de ruído de fundo e dos aerogeradores são ambos função da velocidade do vento, foi 
considerado aceitável que fosse fixado um limite em relação ao ruído de fundo para determinados 
intervalos de velocidades de vento, sendo definido um limite inferior de modo a não tornar a medida 
excessivamente restritiva. Os limites inferiores estabelecidos variam caso sejam no período diurno, ao 
entardecer ou durante o período nocturno, de forma a salvaguardar qualquer perturbação no sono dos 
habitantes. 

Estes intervalos variam dos 5 m/s até aos 12 m/s medidos a uma altura de 10 m junto ao aerogerador. 

• Os níveis de ruído de fundo são medidos nas proximidades locais sensíveis do parque eólico, para o 
intervalo de velocidades do vento. 
 
• A velocidade do vento é registada, a uma altura de 10 m, em simultâneo com as medições do ruído. 
• As variações no nível de ruído de fundo com velocidade do vento é feita relacionando os níveis de 
ruído de fundo, dados por , com a velocidade média do vento para períodos de 10 minutos e em 
seguida uma curva de ajuste a esses dados, geralmente a curva dos mínimos quadrados. 
 
• Os níveis de ruído do parque eólico deverão ser limitados a 5 dB(A) acima dos níveis de ruído de 
fundo, nos casos dos períodos nocturnos e de entardecer, sendo definido como período nocturno das 
23 as 7 h, entardecer das 18h as 23 h, aos sábados este período estende-se das 13h às 23 h e aos 
domingos das 7 as 23 h. 
 
• Em zonas sensíveis, o limite de ruído diurno é fixado no intervalo dos 35 a 40 dB, onde o intervalo é 
definido tendo em conta o número de habitações afectadas, a viabilidade e importância que o parque 
terá para promover o desenvolvimento local, assim como, a duração da exposição provocada na 
população. O valor fixado como limite para o período nocturno é de 43 dB (A). (que corresponde a um 
nível de ruído interno  de 35 dB com diferença de 2 dB entre os níveis de ruído  e  de 10 

dB para atenuação através de uma janela aberta). 
 
• Considera-se improvável que o ruído nas proximidades das habitações exceda os 35 dB como nível 
de ,  para velocidades de 10 m/s a 10 m, pelo que não são considerados necessários estudos 
de ruído de fundo. 
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• Em resumo, os critérios de ruído para um cenário de ruído de fundo predominante assumido para o 
período diurno e período nocturno são representados nas figuras 10.2 e 10.3. 
 

 
Fig. 10.2 - Exemplo de limites de nível de ruído para o período diurno com um perfil típico do ruído de fundo para 

diferentes velocidades de vento [55]. 

 
Fig. 10.3 - Exemplo de limites de nível de ruído para o período nocturno com um perfil típico do ruído de fundo 

para diferentes velocidades de vento [55]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.2.7. DIVERSOS 
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De uma forma resumida apresenta-se no quadro 10.9 um conjunto de limites de diversos países [53]. 

Quadro 10.9 - Exemplos de limites de Incomodidade para ruído de aerogeradores em vários países [53] 

 

10.3. LIMITES DE RUIDO BAIXO AJUDAM A IMPLEMENTAÇÃO DOS PARQUES EÓLICOS 

Os limites mais permissivos dos níveis de ruído não devem ser imediatamente interpretados como 
condição facilitadora para um rápido incremento dos parques eólicos. Este facto é facilmente 
confirmado com a análise do quadro 10.10 onde se verifica que países com limites mais restritivos 
apresentavam em 2007 um crescimento da potência instalada superior a países com limites mais 
permissivos  

O que significa que os critérios iniciais de ruído mais rigorosos e silenciosos promovem uma 
interacção e boa vontade das populações potencialmente afectadas, o que se traduz num melhor 
projecto de parques eólicos em comparação com o que se poderia prever caso os níveis de ruído 
admissíveis fossem mais elevados. 

Quadro 10.10 - Exemplos de limites de ruído vs Taxa de crescimento de potência instalada [53] 

Pais Limites (dBA) 
Aerogeradores 

Instalados (2007) 
Aerogeradores 

Instalados (2008) 
Taxa de Crescimento 

2007 - 2008 
Austrália 35 824 1306 58% 

Dinamarca 40 3125 3180 2% 

França L  Ambi + 5 2452 3404 39% 

Alemanha 50d /35 n 22247 23903 7% 

Holanda 40d / 30 n 1747 2225 27% 

Nova Zelândia L  40 322 326 1% 

Reino Unido L  45 2406 3241 35% 

 

País 
Parâmetros / 

Unidades 
Valores 
Limites 

Critérios 

Austrália 
dB(A) 35  

Valor mais baixo destes dois 
 dB(A) Ambiente +5 

Dinamarca   dB(A) 40 - 
França 

 dB(A) 
Ambiente 

+5/3  
Acréscimo conforme se trata de 

período diurno ou nocturno  
Alemanha  dB(A) 50d / 35n  - 
Gana  dB(A) 65/48 - 
Holanda  dB(A) 40/30 - 

Nova 
Zelandia* 

 dB(A) 
40 

O que for maior 
Ambiente +5 

 dB(A) 
40 

Limite Primário – o que for maior 
Ambiente +5 

 dB(A) 
40 Limite Secundário – o que for maior 

quando o ruído de fundo for inferior 
a 25 dBA 

Ambiente +5 

Reino Unido 

dB(A) 43 Período Nocturno  
dB(A) 35-40 Ambientes pouco ruidosos 
dB(A) Ambiente +5 Períodos Diurnos e Nocturnos 
dB(A) 35 Evita estudo de Ruído 
 dB(A) 45 Zona Rural, velocidades elevadas 
 dB(A) 40 Zona Rural, velocidades baixas 

*  em revisão    
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11  

NORMALIZAÇÃO 
 

 

11.1. NP 1730/1996 

Uma das normas Portuguesas aplicável à medição de ruído de aeogeradores, é a NP 1730/1996 Parte 
1- Descrição e medição do ruído ambiente – Grandezas Fundamentais e Procedimentos, tendo por 
objectivo definir as grandezas fundamentais a serem usadas para caracterizar e ruído ambiente e 
descreve quais os procedimentos necessários para obter a determinação dessas grandezas [56]. 

Para efectuar as medições deverá ser utilizado um sonómetro integrador de classe 1 de acordo com a 
EN 60804 ou um sistema equivalente de medição. Antes da recolha de dados deve ser verificado se o 
ruído de fundo do equipamento é compativel com o que se pretende avaliar [56]. 

De acordo com esta norma as medições devem ser efectuadas dentro dos limites das propriedades 
expostas ao ruído, onde se situam os receptores enquadrados nas zonas sensíves ou mistas. Caso não 
se possam realizar as medições dentro dos limites das propriedades privadas, os pontos devem ser 
escolhidos na vizinhança imediata. 

Os pontos de medição devem estar afastados mais de 3,5 m de qualquer superfície reflectora e situados 
a uma altura compreendida entre 1,2 e 1,5 m acima do solo, como exemplificado na figura 11.1. 

 
Fig. 11.1 - Posições de medição no exterior. 
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Um dos aspectos tido em conta pela norma são as condições meteorológicas típicas do local, uma vez, 
que condições atípicas podem conduzir a valores diferentes. No entanto, a recolha de dados nunca 
deverá ser realizada com chuva nem com velocidades do vento superiores a 5 m/s. 

O intervalo de tempo de medição deve permitir a obtenção de um valor representativo da situação 
acústica a caracterizar. No limite, a sua duração poderá coincidir com todo o intervalo de tempo de 
referência correspondendo assim a uma medição em contínuo. 

Caso não seja possível efectuar as medições em contínuo, deverão ser recolhidas amostras cuja 
duração total não seja inferior a 30 minutos. Cada amostra deverá ter uma duração mínima de 10 
minutos, excepto no caso de o ruído particular ter uma duração menor. 

No cálculo da média logarítmica de várias medições é aplicada a seguinte expressão: 

 

L . 10lg 
1

n
10

,

 

Em que  

n   é o número de medições, 

L .    é o valor do nível sonoro correspondente à medição i 

Sendo possível identificar a ocorrência de patamares do ruído que se pretende caracterizar, a expressão 
anterior pode adquirir a seguinte forma: 

 

L . 10lg 
1

T
t 10

,

 

 

Sendo que  

t   é a duração do patamar i 

L .   é o valor do nível sonoro que caracteriza o referido patamar i 

T=∑ t   representa a duração total do período de ocorrência habitual do ruído particular 

Caso sejam detectados componentes tonais ou impulsivas no ruído ambiente, torna-se necessário 
calcular o valor do nível de avalição usando para o efeito a expressão seguinte: 

 

L . L . K K  

K  terá o valor de 3 dB caso o ruído seja tonal; 

K  terá o valor de 3 dB caso o ruído seja impulsivo. 

 

No caso do ruído apresentar em simultâneo características tonais e impulsivas, a correção a aplicar 
será de 6 dB. 
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Estas duas características podem ser observadas na totalidade ou em parte do período de ocorrência do 
ruído particular. Caso se verifique a sua ocorrência apenas em parte os valores das correcções K  e K  
devem apenas ser adicionados aos valores L ,  referentes ao patamar onde foram identificados.  

 

Assim a fórmula a usar será: 

 

L . 10lg 
1

T
t 10

.

 

t   é a duração do patamar i 

.   é o valor do nível sonoro que caracteriza o referido patamar i 

T=∑   representa a duração total do período de ocorrência habitual do ruído particular 

    é a correcção tonal a aplicar ao patamar i  

       é a correcção impulsiva a aplicar ao patamar i  

 

11.2. IEC 61400-11 WIND TURBINE STANDARD 

A norma ”IEC 61400-11 Wind Turbines – Part 11 ‚Acoustic Noise Measurement Techniques" 
pretende fornecer uma metodologia uniforme para assegurar consistência e precisão na medição e 
análise das emissões acústicas em aerogeradores [57]. 
 O nível de potência sonora é determinado para uma velocidade do vento referência de 8 m/s e a uma 
altura de 10 m. 

O nível de potência nominal de 95% dos aerogeradores é determinado por esta norma e é usado para 
determinar os limites dos parques eólicos. Embora a IEC 61400-11 forneça os níveis de ruído Leq para 
velocidades de vento a 10 m, eles são considerados equivalentes aos níveis  da potência dos 
aerogeradores e as velocidades do vento são convertidas para velocidades equivalentes a altura do 
aerogerador. 

Esta norma foi sujeita a uma revisão que se centrou no processo de avaliação tonal e na determinação 
do nível de potência sonora para as velocidades de vento compreendidas entre os 6 e os 10 m/s a uma 
altura de 10 m. 

A presença de diferentes tonalidades de ruído para diferentes velocidades do vento deve ser 
determinada com recurso à análise de bandas estreitas de frequência, de acordo com os seguintes 
procedimentos  

- Determina-se o nível de pressão sonora do aerogerador ; 

- Determina-se o nível de pressão sonora dos ruídos de fundo  para uma faixa em torno do tom 

crítico: 

- É determinada a tonalidade ΔL , pela diferença entre o nível de pressão sonora do sinal e o nível de 
ruído de fundo. 

Deverá ser efectuada a análise tonal abrangendo os mesmos intervalos de velocidades do vento usados 
para determinar o nível de potência sonora. Para cada intervalo da velocidade do vento, são utilizados 
dois períodos de um minuto, com velocidades de vento mais próximo do valor inteiro. 
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Determina-se o espectro sonoro para períodos de 2 minutos.  

As duas gravações de um minuto são divididas em doze períodos de dez segundos, sendo assim 
obtidos doze espectros de frequência. A partir desses espectros de todas as linhas que representam os 
doze tons devem ser identificados. 

Cada espectro é classificado como um a) timbre, b) ruído de mascaramento, ou c) "nem timbre nem 
mascaramento", como representado na figura 11.2. 

 
Fig. 11.2 - Exemplo de de classificação de todas as bandas do espectro [58]. 

 

O nível de pressão sonora tonal, , é determinado pelo somatório de todos os espectros definidos 

como tonais entre os 12 espectros. 

O nível de pressão sonora dos 12 sons do ruído de encobrimento , , é dado pela expressão: 

 

L L , 10 
      í

   
, 

 

Em que L , , é a média da energia sonora dos espectros identificados como ruído de 

mascaramento. 

A determinação da tonalidade ΔL , é dada pela diferença entre o nível de pressão sonora ,  e , . 
Em que 12ΔL , , representa a energia média para um Ltn. 

Para uma análise rigorosa é necessário o conhecimento da potência sonora e da tonalidade dos 
aerogeradores, por parte dos projectistas e das autoridades. As especificações dos actuais 
aerogeradores são baseadas em medições de um aerogerador isolado de uma marca e modelo 
escolhido para servir de modelo representativo de todos os aerogeradores de características idênticas. 
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Este método não corresponde a uma situação realista pois existem variações entre os diferentes 
aerogeradores de características semelhantes. 

As normas IEC 61400-14 (IEC 88/161/CD) e prEN 50376 dão as directrizes principais para se 
determinar o ruído e a tonalidade de um parque eólico. 

O nível de pressão sonora de um aerogerador pode ser determinado através de várias medições e os 
resultados {Li}i=1,....n obtidos através das medições individuais efectuadas a cada aerogerador do 
mesmo tipo. 

As várias medições resultam num valor médio de L( ) e um desvio padrão (s), sendo definido da 
seguinte forma: 

 

 

 

1

1
 

 

O desvio padrão da produção, , é estimado por: , sendo o respectivo valor 0,9 

dB conforme o anexo D da norma IEC 61400-11. 

Uma vez que os dados disponiveis sobre o desvio-padrão real são limitados e como em alguns casos se 
obtiveram para valores muito pequenos de   foi encontrada a relação  = s, que deve ser a utilizada. 

O desvio padrão usado para a certificação (incluindo o desvio padrão  e  das n medições 
existentes e o desvio-padrão   e   da medição de uma verificação) é então determinado por: 

1 1
 

 

Com   =0,9 dB e  = S 

O nível de potência sonora certificado é calculado a partir de: 

 

1,645  

 

O nível de potência de sonora deve ser certificado pela informação de dois valores de emissão de 
ruídos  e K. Em que  é o grau de confiança e K=1,645 reflecte a probabilidade de 5% do nível 
sonoro medido de acordo com a norma IEC 61400-11 exceder o valor declarado para um aerogerador 
do lote que representa. 

Para o procedimento de certificação a influência das características do aerogerador no desempenho 
acústico são de grande importância, sendo assim é necessário ter em atenção os seguintes aspectos: 
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 Altura do Aerogerador - O nível sonoro está relacionado com a velocidade do vento e não com 
a velocidade do vento à altura do aerogerador. Um aumento da altura do aerogerador irá 
causar um amento do nível sonoro e com possibilidade de causar um aumento de tonalidade. 

 Velocidade de Ponta: o nível de potência de sonora é muito sensível à velocidade de ponta 
(Lw50....60logVtip). Um aumento na velocidade de ponta vai causar um aumento no nível 
sonoro e pode ter uma influência sobre os tons provocados pelas características aerodinâmicas. 

 Pitch: - As configurações que afectam os processos fundamentais aero-acústica nas lâminas, o 
que pode alterar significativamente o nível sonoro e a tonalidade. 

 Caixa de velocidades: - A maior fonte de ruídos mecânicos é a caixa de velocidades. Pequenas 
mudanças de configurações de formas podem ter um efeito significativo sobre a frequência e o 
nível dos tons 

 Lâminas: - Alterações à geometria da lâmina, como a espessura do bordo, a forma da ponta, 
acabamento da superfície da lâmina, a estrutura interna, distribuição da torção podem causar 
mudanças significativas no desempenho acústico. 

Para além dos aspectos mencionados existem outros elementos como os geradores, tipos de torres, 
ventiladores ou bombas hidráulicas que podem influenciar o desempenho acústico. 

 

11.3. NP 4361 (ISO 9613) 

A Norma Portuguesa que estuda a atenuação do som e a sua propagação ao ar livre é a NP 4361, esta 
norma é a transcrição nacional da norma ISO 9613 [59] [60]. Como tem sido constatado ao longo 
deste trabalho, a influência da propagação sonora pelo ar com todas a variantes intervenientes é de 
extrema importância. 

Esta norma trata de fontes sonoras pontuais e podem ser efectuadas previsões dos níveis de ruído com 
uso de métodos que podem contemplar variantes, como a direcção do vento, condições atmosféricas, 
divergências geométricas, absorção pelo solo, vegetação densa e edifícios. 
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12
PROCEDIMENTOS USADOS PARA 

PREVENIR E MINIMIZAR IMPACTES 
 

 

12.1. INTRODUÇÃO

As medidas de prevenção ou correcção para minimizar o ruído gerado pela instalação dos parques 
eólicos, como de qualquer outro ruído, passam por aspectos como a distância da fonte emissora ao 
receptor, a potência sonora da fonte, o isolamento do receptor e a direcção do vento. Estes factores 
podem ser usados em simultâneo ou separadamente. 

12.2. DISTÂNCIA

Uma vez que o decibel é uma escala logarítmica onde, a duplicação da potência da fonte sonora 
traduz-se num acréscimo de 3 dB(A). Facto que também se verifica que para fontes pontuais, como é o 
caso dos aerogeradaores. A duplicação da distância entre o emissor e o receptor traduz-se numa 
redução de 6 dB(A). 

 

 
Fig. 12.1 - Exemplos de atenuação de fontes pontuais com a distância [27] 
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As baixas frequências propagam-se a maiores distâncias que as altas, como representado na figura 
12.1. Como exemplo, verifica-se que a atenuação para a frequência dos 8 kHz é de cerca de 40 dB por 
quilómetro enquanto para a frequência dos 4 kHz é metade deste valor (figura 12.1). 

No que respeita a baixas frequências esta atenuação não é tão significativa o que poderá requerer 
maiores distâncias de protecção em relação aos parques eólicos devido à maior componente de ruído 
de baixas frequências. 

Na figura 12.2 podemos verificar uma simulação de acordo com a ISO 9612 para determinar quais as 
distâncias mínimas que deveriam ser respeitadas para a instalação de aerogeradores do tipo V80 da 
Vestas para o cumprimento dos limites previstos no Canadá (Ontário), na França e na Dinamarca. Na 
figura 12.3 podemos verificar o exemplo de atenuação de ruído de um aerogerador. 

 

 
Fig. 12.2 - Exemplo de de classificação de todas as bandas do espectro [61]. 

 

 
Fig. 12.3 - Exemplo atenuação de ruído de um aerogerador com a distância à fonte [62]. 
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No entanto, existem relatórios da Associação de Ruído do Reino Unido, da Academia nacional 
Francesa de Medicina e do manifesto Darmstadt na Alemanha que propõem como distâncias mínimas 
recomendáveis entre 1,5 e 2,4 km entre os aerogeradores modernos e as edificações [63]. 

Também na Nova Gales do Sul, na Austrália, num relatório denominado “Inquérito a parques eólicos 
rurais”, de Dezembro de 2009, existe a recomendação expressa de um afastamento mínimo de 2 km 
entre aerogeradores e construções [64]. 

Nos casos em que esta medida não consegue ser implementada na fase de projecto poderá implicar a 
deslocalização dos aerogeradores ou dos habitantes como o caso uma família em Bolton, no Reino 
Unido em que a empresa Meridian indeminizou, esses habitantes devido ao ruído e às vibrações 
provocadas pelo parque eólico [65]. 

 

12.3. DIRECÇÃO DO VENTO 

A direcção do vento também tem influência na propagação do som e este factor torna-se relevante para 
distâncias superiores a 250 m, como se verifica na figura 12.4. Assim quando o vento se dirige do 
receptor para o aerogerador (vento contrário) ou lateral, existe uma atenuação, quando por sua vez a 
direcção do vento é do aerogerador para o receptor (a favor do vento) verifica-se um acréscimo do 
ruído junto a este. Este factor aliado a uma carta de eolicidade do local onde é pretendido instalar o 
parque pode contribuir para uma melhor opção [27]. 

 

 
Fig. 12.4 – Atenuação do ruído devido à direcção do vento [23]. 

 

12.4. REDUÇÃO DE RUÍDO NA FONTE  

Para a redução do ruído na fonte é necessário que a intervenção seja efectuada nas várias fontes de 
ruído característicos, designadamente, ruído aerodinâmico e ruído mecânico. 

A redução do ruído aerodinâmico, passa por vários aspectos desde a redução da velocidade de ponta, 
diferentes ângulos de ataque da pás e a optimização dos perfis das lâminas [66]. 
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Como exemplo da tentativa de optimização de lâminas de aerogeradores temos a DATA (Design and 
Testing of Acoustically Optimized Airfoils for Wind Turbines), um projecto europeu dedicado a 
optimizar estes elementos, onde foram obtidas reduções médias de 4 dB Estas alterações não 
apresentadam perdas de desempenho aerodinâmico. Ainda são conseguidas reduções extras de mais 2 
a 3 dB com a implementação de um formato tipo serrilha [67]. Na figura 12.5, pode-se ver a redução 
de turbulência que provoca o tipo de ruído trailing edge. 

De forma a reduzir os ruído mecânicos os aerogeradores podem ser projectados ou recondicionados. 
Um dos principais aspectos a ter em conta é o acabamento das rodas dentadas que fazem as transições 
entre mecanismos, o uso de sistemas de arrefecimento e ventilação com velocidades baixas ou a óleo. 
Outro dos aspectos que pode melhorar a redução de ruído é a instalação de alguns componentes na 
gôndola em vez de se localizarem no solo. Deve também ser efectuado o devido isolamento da 
gôndola a nível acústico e a nível de vibrações, de forma a evitar que os ruídos sejam transmidos para 
a estrutura e desta forma amplificados. Melhorias nestes aspectos reduzem os ruídos de banda larga e 
os tons puros, ficando o ruído produzido pelos aerogeradores dominado pelo aspecto aerodinâmico 
[68]. 

 
Fig. 12.5 - Comparacão da perturbação causada num perfil aerodinâmico sem correcção (lado esquerdo) com 

um perfil aerodinâmico com serrilha indicada pela linha cor-de-rosa (à direita) [69]. 

 

12.5. CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS E HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO. 

O ruído provocado pelos aerogeradores aumenta em função da velocidade do vento, o que implica a 
paragem do parque para cumprir os limites estabelecidos, este procedimento acarreta perda de 
rendimento do respectivo parque, pelo que estão em estudo soluções de compromisso entre a emissão 
sonora, a produção de energia e a velocidade de rotação do rotor. 

Os aerogeradores mais recentes já são programados para obter instruções específicas sobre a 
velocidade e direcção do vento e o período de funcionamento o que se traduz nos seguintes aspectos: 

 A área afectada pelo acréscimo do ruído é menor pelo que o parque poderá ter uma outra 
dimensão; 

 É possível determinar a relação custo/benefício das medidas, visto que as condições de 
operação dos aerogeradores terão reflexos nas curvas de potência dos mesmos pelo que é 
possível determinar a perda de produção de energia. 
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12.6. CORRECÇÕES NO RECEPTOR 

 
No que respeita a medidas correctivas a aplicar junto do receptor implicariam um isolamento dos 
edifícios para ruídos de baixas frequências. No entanto tal intervenção seria cara e teria apenas efeito 
quando os residentes permanecessem no interior dos edifícios. 
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13  
CONCLUSÕES E 

DESENVOLVIMENTOS FUTUROS 
 
 
13.1. CONCLUSÕES 

A avaliação do ruído produzido no aproveitamento da energia eólica é geralmente efectuada com 
recurso a métodos gerais da avaliação do ruído ambiente. Devido aos vários factores que interagem 
com os aerogeradores, nem sempre esta abordagem se revela a mais eficaz. Verifica-se que existe por 
parte das diversas autoridades e da comunidade científica um esforço para que todos os factores 
envolvidos sejam devidamente analisados. A revisão de normas e a elaboração de legislação são 
exemplos desse esforço. No entanto, o que se verifica é uma capacidade de reacção e não um plano de 
acção. A crescente evolução da dimensão e potência dos equipamentos leva a uma mudança 
relativamente às variáveis das componentes do ruído que só são avaliadas após a sua exploração. 

Uma avaliação caso a caso, associada a métodos de previsão e monitorização quer do acréscimo de 
ruído quer das condições atmosféricas traduzem-se em instalações de parques eólicos com menos 
impactes a nível acústico.  

Como referido os parques eólicos ao serem instalados em zonas rurais, onde o nível de ruído de fundo 
poderá não ser tão elevado como em zonas urbanas, associado ao facto não existirem tantos elementos 
que dissimulem o seu acréscimo, poderá levar a uma percepção do ruído mais acentuada e, 
consequentemente a uma maior manifestação de incomodidade. 

A evolução dos aerogeradores perspectiva a obtenção de um limite no que respeita à dimensão das 
torres eólicas, assim como, à generalização dos aproveitamentos eólicos de baixo investimento. A 
resolução das questões acústicas e das vibrações, em conjugação com o desenvolvimento de 
tecnologias de controlo poderá abrir caminho a aplicações de grande escala em áreas urbanas, com 
integrações arquitectónicas.  
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13.2. DESENVOLVIMENTOS FUTUROS 

Uma vez que o ruído emitido pelos aerogeradores é directamente proporcional à velocidade do vento, 
um dos possíveis estudos seria a uma avaliação económica da optimização das velocidades de forma a 
reduzir os incómodos criados nas populações afectadas.  

Com o envelhecimento dos aerogeradores prevê-se um aumento da componente dos ruídos mecânicos, 
mesmo que lhes sejam efectuadas rigorosas manutenções, pelo que seria interessante um estudo sobre 
este efeito de forma a permitir uma correcta avaliação deste factor ainda pouco estudado. 

Os estudos acústicos efectuados incidem sobre os efeitos de incomodidade causados sobre os seres 
humanos. No entanto para esta fonte de produção de energia ser considerada “limpa” importa 
esclarecer os efeitos provocados sobre outras espécies com características auditivas e de percepção 
diferentes.  

Prevê-se a integração de parques eólicos em zonas urbanas com mini e micro-aerogeradores, cujo 
ruído tem características diferentes das emitidas pelos grandes aerogeradores, pelo que seria 
importante efectuar simulações relativamente à sua implementação generalizada em zonas urbanas 
existentes e a sua contribuição para o acréscimo de ruído de fundo. 
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