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Lista de Siglas 

ANA - ANA Aeroportos de Portugal SA 

AHD - Aeroporto Humberto Delgado 

AMR - Aeronaves menos ruidosas 

ATC - Air Traffic Control 

CDA - Continuous Descent Arrival  

CDO - Continuous Descent Operations 

FAA - Federal Aviation Administration 

FAF - Final Approach Fix 

GD - Green Dot 

ICAO - International Civil Aviation Organisation 

INM - Integrated Noise Model 

Lden - Indicador de ruído ambiente diurno-entardecer-noturno, expresso em dB(A), 
conforme definido no RGR 

Ln - Indicador de ruído ambiente noturno, correspondendo ao nível sonoro contínuo 
equivalente médio de longa duração, conforme definido na Norma ISO:1996 

LAE (ou SEL) - Nível de exposição sonora (Sound Exposure Level)  

MER - Mapas Estratégicos de Ruído 

NADP - Noise Abatement Departure Procedures 

RGR - Regulamento Geral do Ruído (Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro, 
retificado pela Declaração de Rectificação n.º 18/2007 de 16 de Março e alterado 
pelo Decreto-Lei n.º 278/2007 de 1 de Agosto) 

TAP - Transportes Aéreos Portugueses 
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1. Âmbito 

A ANA Aeroportos de Portugal SA (ANA) tem vindo a estudar estratégias e medidas 

de noise abatement para implementação nos aeroportos nacionais no sentido de reduzir 

não só as emissões sonoras provenientes das atividades aeroportuárias, mas também a 

perceção do ruído recebido nas suas envolventes próximas. Estas diferentes ações têm 

sido encaradas como essenciais ao funcionamento das infraestruturas aeroportuárias 

considerando como objetivo operacional a sua inserção harmoniosa nas comunidades 

envolventes, seguindo as boas práticas internacionais. 

O estudo das medidas de redução de ruído contempla uma análise multifatorial sendo 

que a par do seu desempenho acústico há que atender a outros aspetos cuja 

importância a mais das vezes se lhe sobrepõem, como sejam a segurança, a viabilidade 

técnica ou a viabilidade financeira. Deste modo se foi verificando que algumas ações 

não representam soluções facilmente implementáveis enquanto outras se mostravam 

viáveis e interessantes em termos de desempenho pelo que têm sido introduzidas nos 

Planos de Ação e Planos de Redução de Ruído dos aeroportos. 

Tais medidas, sobretudo as já implementadas, não foram antes, no entanto, alvo de 

uma análise sistemática e detalhada do seu benefício acústico, sendo que tal análise 

implica a consideração de cenários complexos de composição de tráfego, de 

desenvolvimentos temporais, de evolução tecnológica e de outros fatores determinantes 

para a composição da pegada sonora das atividades aeroportuárias. O presente 

documento apresenta os resultados de uma primeira análise de benefício de medidas 

de noise abatement desenhadas especificamente para o Aeroporto Humberto Delgado 

(AHD), em Lisboa. 
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2. Ações e benefícios 

As medidas de redução de ruído estudadas para o AHD consideraram uma combinação 

racionalizada das diferentes tipologias de soluções, numa perspetiva de abordagem 

equilibrada (balanced approach), conforme as boas práticas vigentes e de acordo com 

a Directiva 2002/30/CE relativa ao estabelecimento de regras e procedimentos para 

a introdução de restrições de operação relacionadas com o ruído nos aeroportos 

comunitários, de 26 de Março de 2002. De facto, a otimização, em termos tanto técnicos 

como financeiros, passa pela adoção combinada de distintas soluções permitindo 

benefícios acrescidos sem criar ruturas ou dificuldades de operação, sem comprometer 

a segurança, que continuará a ser uma condicionante fundamental, e sem incorrer em 

custos incomportáveis, sendo a apreciação custo-benefício parte fundamental da 

tomada de decisão das estratégias a adotar. 

O AHD encontra-se inserido na malha urbana da cidade de Lisboa, cobrindo a sua área 

de influência ainda uma pequena parte do município de Loures. Esta proximidade a 

núcleos urbanos com uma certa dimensão acaba por limitar um pouco a implementação 

de algumas soluções devido a especificidades das emissões sonoras ou a viabilidade 

por dificuldades de disponibilização de espaços úteis. 

O presente estudo incidiu sobre medidas operacionais relacionadas com procedimentos 

de voo (aterragem e descolagem), utilização da pista 03, restrições de voo (no período 

noturno), técnicas de aterragem na pista bem como com a política geral da ANA 

tendente ao bom ambiente sonoro nomeadamente estratégias de encorajamento das 

companhias aéreas no sentido de utilização de aeronaves menos ruidosas. Não se 

consideram aqui outras medidas mais específicas, tais como o reforço de isolamento 

sonoro de fachadas, já estudado em sede própria, ou medidas de gestão de operações 

que no seu conjunto contribuem para um melhor ambiente sonoro mas que poderão ser 

difíceis de quantificar a curto prazo. 

De facto, e de acordo com o quadro legal nacional aplicável, cada aeroporto tem de 

implementar um plano de gestão de ruído, cujas medidas terão associados benefícios 

de grandeza variável, pequena ou elevada, a curto ou a longo prazo. O benefício 

global terá de ser considerado no mínimo a um prazo médio (não inferior a cinco anos, 

idealmente a dez anos) como resultado da sobreposição de diferentes ganhos 
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resultantes das diversas medidas e estratégias adotadas. Eventuais ganhos de algumas 

décimas de dB não serão necessariamente desprezáveis a não ser que os seus custos 

financeiros sejam elevados ou que a sua complexidade ou interferência operacional 

seja significativa ou mesmo impeditiva. Na verdade, um ganho geral de 3 dB constitui 

um resultado tecnicamente equivalente a uma redução do tráfego aéreo para metade 

(devido à contabilização logarítmica da energia sonora), o que é altamente 

significativo. 

No presente estudo, consideraram-se como indicadores de benefício não só a extensão 

das linhas isofónicas, considerando a redução dos níveis sonoros na receção, ou seja, 

nas áreas urbanas expostas ao ruído de tráfego aéreo, mas igualmente o número de 

pessoas expostas aos diferentes intervalos regulamentares de níveis sonoros.  
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3. Alteração do ponto de aterragem na pista (soleira da pista) da 

Pista 03 

Foi estudada uma solução alternativa para as aterragens, que terá benefícios apenas 

na proximidade do aeroporto, a qual consiste na deslocação do ponto de aterragem 

na pista (soleira da pista). A deslocação deste ponto para o interior da pista permitirá 

um confinamento das curvas de ruído a zonas mais próximas do aeroporto, reduzindo 

a área sob a influência das curvas mais ruidosas. 

O estudo exploratório de deslocação do ponto de aterragem na pista (soleira da pista) 

de 400 m para a pista 03 do aeroporto (para um Airbus A320), revelou alguns ganhos, 

conforme se mostra na Figura 1.  

A Figura 1 mostra o ganho (em dB) resultante.  

 

Figura 1. Simulação dos níveis sonoros máximos no solo (vermelho) e perfis de aterragem 
(azul) em relação a uma aproximação sem alteração do ponto de aterragem e com um 

deslocamento de 400m, para um Airbus A320 

 

Das curvas da Figura 1 verifica-se que a eficácia é maior nas áreas próximas da pista. 

Para distâncias inferiores a 3-4 km do início da pista, onde se situa a maior parte da 

área em estudo, os ganhos são da ordem dos 5 dB.  

É na pista 03 que serão obtidos os ganhos maiores, uma vez que o ponto de aterragem 

na pista (soleira da pista) se encontra muito próximo (cerca de 60 m) do início físico da 

pista e, tipicamente, em 70% do ano as aterragens se realizam nesta pista. 
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Esta medida poderá trazer uma redução significativa nos níveis sonoros nas áreas a Sul 

do aeroporto, mais particularmente nas zonas com níveis sonoros muito elevados (acima 

dos limites legais), e uma correspondente redução da população exposta a esses 

mesmos níveis sonoros. 

Este ganho tem as mesmas repercussões sobre todas as aeronaves podendo ser 

facilmente verificado através de mapas de ruído. Neste sentido foi desenvolvido um 

estudo de otimização de deslocação do ponto de aterragem na pista (soleira da pista) 

comparando os resultados obtidos para as distâncias de 0 a 500 m, com incrementos 

de 100 m. 

Nas figuras 2 a 4 são apresentados exemplos gráficos da implicação que este tipo de 

medida pode ter na extensão das curvas isófonas. 

 

Figura 2. Extratos dos mapas de ruído para aproximação sem alteração do ponto de 
aterragem (curva a preto) e com deslocamentos de 100 em 100 m até 500 m do ponto de 

aterragem (curva rosa); Lden = 65 dB 
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Figura 3. Extratos dos mapas de ruído para aproximação sem alteração do ponto de 
aterragem (curva a preto) e com deslocamentos de 100 em 100 m até 500 m do ponto de 

aterragem (curva rosa); Lden = 70 dB 
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Figura 4. Extratos dos mapas de ruído para aproximação sem alteração do ponto de 
aterragem (curva a preto) e com deslocamentos de 100 em 100 m até 500 m do ponto de 

aterragem (curva rosa); Ln = 55 dB 

A Figura 5 mostra extratos dos mapas de ruído para a curva dos 65 dB(A) do indicador 

Lden, para as duas situações: existente e com a alteração do landing threshold. 
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Figura 5. Extratos dos mapas de ruído (isófona de 65dB) para aproximação sem alteração 
do ponto de aterragem (curva azul) e com um deslocamento de 400m do ponto de aterragem 

(curva rosa), para um Airbus A320 

Na Tabela 1 são apresentadas as estimativas de população exposta, aos diferentes 

intervalos de níveis sonoros, para os indicadores Lden, e Ln, considerando as deslocações 

do ponto de aterragem na pista (soleira da pista) estudadas. 

Tabela 1. Numero estimado de pessoas expostas ao ruído gerado pelo Aeroporto de Lisboa, 
considerando as deslocações da soleira da pista estudadas 

 - 100 m 200 m 300 m 400 m 500 m 

55< Lden ≤60 91900 93100 94700 95700 96700 97800 

60< Lden ≤65 46800 45700 44600 43900 42900 42100 

65< Lden ≤70 12300 12200 12000 11900 11700 11600 

70< Lden ≤75 300 200 200 200 200 200 

Lden >75 0 0 0 0 0 0 

45< Ln ≤50 92100 93100 93600 94700 95400 95500 

50< Ln ≤55 58000 57400 57500 57400 57400 57900 

55< Ln ≤60 24100 24200 24200 24100 23900 23300 

60< Ln ≤65 2500 2200 1800 1500 1300 1200 

65< Ln ≤70 0 0 0 0 0 0 

Ln >70 0 0 0 0 0 0 
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Conforme se pode verificar, através da análise da tabela anterior, esta medida trará 

uma diminuição da população exposta a níveis sonoros mais elevados, passando essa 

população para intervalos mais baixos de níveis sonoros. Por exemplo, o intervalo em 

que o indicador Ln varia entre 60 e 65 dB(A) tem uma diminuição significativa, tendo 

uma redução de 1200 pessoas expostas para um deslocamento de 400 m o que 

corresponde a quase 50 %.  

Apesar desta medida revelar interessantes benefícios acústicos, alguns aspetos 

relacionados com segurança operacional e viabilidade económica tiveram de ser 

investigados em detalhe. Por outro lado, algumas aeronaves poderão necessitar de um 

comprimento de pista para a sua operação, que se pode tornar incompatível com a 

implementação desta solução dependendo das várias distâncias em causa.  

O estudo detalhado de implementação desta medida, tendo em conta parâmetros tais 

como a segurança e a operacionalidade do aeroporto, revelou que uma alteração do 

landing treshold não poderá ser superior a 100 m. Tal significa que a medida, associada 

aos custos financeiros decorrentes não se revela deste modo viável, pelo não foi até ao 

momento considerada na panóplia de medidas a implementar no âmbito do plano de 

ações em vigor. 
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4. Procedimentos de aterragem (aproximação por Continuous Descent 

Operation) 

A utilização de Continuous Descent Operations (CDO), também conhecido por Continuous 

Descent Approach/Arrival (CDA), é uma técnica de descida utilizada pelas aeronaves 

nas chegadas aos aeroportos. Reduz o nível de ruído, emissões de CO2 e NOx, assim 

como o consumo de combustível. 

Esta técnica, num perfil ótimo, deverá ser iniciada a partir do top-of-descent ou “nível 

de cruzeiro”, num perfil de descida contínuo, com informação exata da distância à 

soleira nos diversos fixos e utilização mínima de thrust, terminando no FAP/FAF, a partir 

do qual a aeronave inicia um procedimento de aproximação. 

O perfil vertical ótimo está dependente do tipo de aeronave, do seu peso no momento, 

condições de vento, temperatura do ar, pressão atmosférica e de outras considerações 

dinâmicas. 

É uma técnica utilizada alternativamente às chegadas em patamares, onde poderá 

existir uma diminuição de velocidades entre os respetivos patamares e 

consequentemente uma utilização intensa de comunicações entre ATC e Piloto 

requerendo autorizações de descida para cada patamar de altitude inferior. O CDO 

permite assim, ao contrário da descida em patamares, um ângulo de descida constante, 

desde o seu início até à aterragem, reduzindo dessa forma a poluição sonora, emissões 

e consumo de combustível.  

Na aterragem, a aproximação da aeronave à pista é efetuada de uma forma 

controlada, atingindo a sua configuração de aterragem final, a cerca de 5 milhas 

náuticas (cerca de 9km) do threshold. Durante a aproximação à pista, a aeronave 

modifica quer a sua configuração aerodinâmica, quer os níveis de thrust aplicados aos 

motores, alterando os níveis de ruído emitidos. 

Os níveis de ruído percebidos no solo dependerão de diversas variáveis, tais como: 

(i) altitude da aeronave,  

(ii) velocidade e configuração aerodinâmica, que influenciam o ruído gerado 

pela fuselagem,  
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(iii) o nível de thrust aplicado aos motores, que influencia o ruído por estes 

emitidos,  

(iv) o gradiente ou grau de descida/aproximação e  

(v) a posição do ponto de aterragem (touchdown) da aeronave na pista, em 

geral localizada a cerca de 300 metros do landing threshold. 

Deste modo, a redução do ruído das aeronaves nas chegadas implica (a) reduzir a 

velocidade (reduzindo o ruído de origem aerodinâmica), (b) utilizar configurações 

aerodinâmicas mínimas certificadas em termos de posições de flaps1 e/ou (c) adotar 

procedimentos de aterragem otimizados. 

Em termos gerais, de acordo com dados fornecidos pelo Eurocontrol, pode ser 

considerado um benefício por voo de: 

 Redução de ruído até 5 dB 

 Poupança de combustível entre 50 e 200 kg 

 Redução das emissões de CO2 até 300 kg 

 Alguma redução de NOx (dióxido de nitrogénio). 

Uma aproximação CDO é uma técnica aplicada ao perfil de chegada com pouco ou 

nenhum recurso a segmentos horizontais, tendo esta técnica vindo a ser implementada 

em diversos aeroportos, sendo considerado como operacionalmente aceitável e 

recomendável pala ICAO (Doc.9931- Continuous Descent Operations). Os ganhos, em 

termos de redução de ruído, podem atingir os 5 dB(A), como atrás foi referido, mas 

apenas são significativos para distâncias a partir de 10 milhas náuticas (cerca de 

18 km) do landing threshold2. 

Para o caso do Aeroporto de Lisboa, e em concreto para aproximações à pista 03 do 

tráfego vindo de Norte, o CDO começa às 48 milhas náuticas da pista entre os 17000 

pés e os 11500 pés altitudes. No caso do tráfego vindo da Madeira para aterrar na 

pista 03 de Lisboa, o CDO começa às 58 milhas náuticas entre os 23000 pés e os 

15000 de altitude e termina no FAP, ponto onde a aeronave inicia o procedimento de 

aproximação de precisão. 

                                                 
1 Fonte: Airbus. 

2 Sourdine, Airbus. 
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Os resultados das simulações dos níveis sonoros gerados pelas operações de aterragem 

para o Airbus A320-211 e para o Airbus A330-343 são mostrados nas figuras 6 e 7. 

Os níveis sonoros são quantificados pela métrica LAmax, nível sonoro máximo no solo 

diretamente sob a descolagem, pois se referem à perceção sonora da passagem de 

um evento “avião”. 

 

 

Figura 6. Simulação dos níveis sonoros máximos no solo e perfis de aterragem em relação a 
uma aproximação “padrão” e um procedimento CDO, para um Airbus A320 

 

 

Figura 7. Simulação dos níveis sonoros máximos no solo e perfis de aterragem em relação a 
uma aproximação “padrão” e um procedimento CDO, para um Airbus A330 
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As curvas descrevem a variação de altitude e LAmax durante uma aterragem de perfil 

tipo CDO (linhas a azul) em comparação com o perfil de aterragem standard (linhas a 

rosa). As linhas a cheio representam a evolução da altitude da aeronave e as linhas a 

tracejado a dos níveis sonoros no solo.  

Pode observar-se como as reduções dos níveis sonoros percebidos durante a passagem 

da aeronave são substanciais (até 5 dB) para distâncias superiores a 18 km do landing 

threshold.  

No entanto, também se verifica que este tipo de procedimentos não terá qualquer 

influência nos níveis sonoros para as zonas próximas do aeroporto, onde os níveis 

sonoros ultrapassam os limites legais, para as quais se pretenderá atuar no âmbito de 

um plano de ações.  

Neste sentido, considerou-se que esta medida não trará vantagens significativas para 

a área em estudo, no caso do AHD, pelo que não foi contemplada nos correspondentes 

planos de ações do aeroporto. 
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5. Procedimentos de descolagem (comparação de perfis de descolagem) 

5.1. Perfis de descolagem 

Os procedimentos adotados para descolagem das aeronaves, seus perfis verticais, 

determinam os níveis sonoros emitidos. Deste modo, as medidas de redução de ruído 

atuam quer na gestão da potência (thrust) aplicada aos motores (cutback) quer na 

gestão da velocidade em pontos específicos da trajetória de descolagem. 

Para um determinado thrust aplicado aos motores, qualquer procedimento que aumente 

o gradiente de subida na descolagem fará diminuir a área exposta ao ruído gerado 

pelo tráfego aéreo. Este aumento de gradiente pode ser alcançado reduzindo a 

velocidade de subida da aeronave ou retraindo os flaps a uma menor altitude. 

Neste sentido, estão disponíveis dois tipos, fundamentalmente diferentes, de 

procedimentos de redução do ruído na descolagem (NADP): (i) NADP1-ICAO A 

“próximo das pistas”, que pretende reduzir os níveis sonoros das operações na 

proximidade do aeroporto (até cerca de 6-7 km do ponto da pista em que se inicia a 

descolagem) e (ii) NADP2-ICAO B “distante das pistas”, que pretende reduzir os níveis 

sonoros das operações para distancias superiores a 6-7 km do ponto da pista em que 

se inicia a descolagem3.  

Como os níveis sonoros que excedem os limites legais no AHD se encontram na 

proximidade das pistas, à partida, será com a utilização de procedimentos do tipo 

NADP1-ICAO A, que serão obtidas melhorias no ambiente sonoro destas zonas. Os 

procedimentos do tipo NADP1-ICAO A são, no entanto, perfis tipo, que devem ser 

ajustados de acordo com requisitos de navegação do aeroporto. 

Neste sentido, foi solicitado à TAP a disponibilização dos procedimentos de descolagem 

atualmente utilizados pela companhia e outros que poderiam, eventualmente, ser 

utilizados como forma de minimizar as emissões sonoras. As figuras 8 a 11 mostram os 

perfis fornecidos para um peso à descolagem de 68 toneladas.  

                                                 
3 Sourdine, 2003; ICAO PANS-OPS, 2006. 
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Figura 8. Perfil de descolagem (TAP), representando um perfil “NADP B” usualmente utilizada 
pela companhia, para um Airbus A319 com 68 tons de peso à descolagem 
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Figura 9. Perfil de descolagem (TAP), representando um perfil “NADP B – Green Dot” como 
possível perfil utilizado para redução de ruído, para um Airbus A319 com 68 tons de peso à 

descolagem 
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Figura 10. Perfil de descolagem (TAP), representando um perfil “NADP 1”, para um Airbus 
A319 com 68 tons de peso à descolagem 
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Figura 11. Perfil de descolagem (TAP), representando um perfil “NADP 2”, para um Airbus 
A319 com 68 tons de peso à descolagem 
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As emissões sonoras originadas por uma aeronave que descole adotando cada um dos 

perfis foram calculadas no programa previsional Integrated Noise Model (INM) versão 

7.0b da FAA para os perfis de descolagem, descritos nas figuras anteriores. Os perfis 

de descolagem introduzidos no INM, utilizados para os cálculos das emissões sonoras, 

são mostrados na Figura 12. 

 

 

Figura 12.  Perfis de descolagem (TAP) para um Airbus A319 (cálculo previsional, INM) 

 

Na Figura 13, é apresentada a variação nos níveis sonoros máximos (LAmax), para o 

Airbus A319, utilizando os perfis NADP B (TAP), perfis NADP B – Green Dot, perfis 

NADP 1 (ICAO A), e perfis NADP 2 (ICAO B), obtidos a partir de simulações com o 

modelo de cálculo ECAC-CEAC, recomendado para utilização em Portugal, e o 

programa Integrated Noise Model (INM) versão 7.0b da FAA. 
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Figura 13. Simulação dos níveis sonoros máximos no solo para os perfis de descolagem 
estudados, para um Airbus A319 com 68 toneladas de peso à descolagem 

 

As curvas da Figura 13 mostram que os procedimentos do tipo NADP 1 (ICAO A) 

conduzem a benefícios sonoros na zona situada entre os 4 e os 11 km após o start of 

roll. A partir dos 11 km, as diferenças são marginais, sendo inclusive mais ruidosos os 

procedimentos NADP 1. 

Importa ressalvar que os benefícios verificados em termos de LAmax nem sempre se 

traduzem de igual forma em termos dos indicadores de ruído ambiente regulamentares 

Lden e Ln, podendo muitas das vezes revelar-se quase insignificantes. Embora durante um 

evento a perceção dos níveis sonoros seja menor, este efeito acaba por se atenuar em 

valores médios de longa duração devido ao complexo mix de aeronaves, com destinos 

diferentes (e, logo, operando em stages diferentes), e aos níveis gerados por cada uma. 

No entanto, em termos de perceção local do ambiente sonoro devido ao evento 

(passagem de aeronave), regista-se uma melhoria da qualidade sonora. 

Tendo estes procedimentos sido adotados como medidas a implementar pelo AHD, 

importa avaliar a sua eficácia em termos de benefício acústico. 
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5.2. Benefícios 

No sentido de avaliar os benefícios em termos de desempenho acústico, foram 

analisados cenários correspondentes aos anos de base de 2006 e de 2016 e ao ano 

futuro de 2021. Para os anos em análise foram considerados os cenários: (i) sem adoção 

dos perfis de descolagem de baixo ruído e (ii) com a adoção de tais perfis. Foram 

ainda consideradas as situações mais desfavoráveis correspondentes a: (a) dia de 

ventos de sul, em que as descolagens se processam para o interior da malha urbana da 

cidade de Lisboa, mais ocupada, e (b) dia de ventos de norte com descolagens para a 

zona de Camarate (Loures). 

5.2.1 Ano 2006 

As figuras 14 e 15 apresentam extratos dos mapas estratégicos de ruído (MER), para 

os indicadores Lden e Ln, considerando o ano de 2006 e a simulação, para o mesmo ano, 

se não tivessem sido adotados procedimentos de descolagem que permitem menores 

emissões sonoras. 
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Figura 14. Ano 2006 – Indicador Lden – Real (azul) / Sem medidas (Vermelho) – Isófonas 55, 
60 e 65 dB(A) 

 

Figura 15. Ano 2006 – Indicador Ln – Real (azul) / Sem medidas (Vermelho) – Isófonas 50, 55 
e 60 dB(A) 

A Tabela 2 compara a população exposta às duas situações em análise, apresentando 

o diferencial em números globais e em termos percentuais. 
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Tabela 2. Comparação de população exposta para o ano de 2006 

 

Sit. Com 
Medidas 

(real) 

Sit. Sem 
Medidas 

Diferencial % 

55< Lden ≤60 47523 46970 +553 +1% 

60< Lden ≤65 11001 12704 -1703 -15% 

65< Lden ≤70 1474 1564 -90 -6% 

70< Lden ≤75 47 47 0 0% 

Lden >75 5 5 0 0% 

45< Ln ≤50 95930 94206 +1724 +2% 

50< Ln ≤55 53395 52683 +712 +1% 

55< Ln ≤60 14895 15962 -1067 -7% 

60< Ln ≤65 1982 2124 -142 -7% 

65< Ln ≤70 75 78 -3 -4% 

Ln >70 5 5 0 0% 

 

 

5.2.2 2006 em dia de descolagens para sul 

As figuras 16 e 17 apresentam extratos dos mapas de ruído o ano de 2006, para os 

indicadores Lden e Ln, considerando o cenário de descolagens para sul, após adoção das 

medidas (situação atual) e se não tivessem sido adotados procedimentos de descolagem 

que permitem menores emissões sonoras. 
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Figura 16. Ano 2006 – Indicador Lden – Real (azul) / Sem medidas (Vermelho) – Isófonas 55 
e 60 dB(A), em dia de descolagens para sul 

 

Figura 17. Ano 2006 – Indicador Ln – Real (azul) / Sem medidas (Vermelho) – Isófonas 50 e 
55 dB(A), em dia de descolagens para sul 

A Tabela 3 compara a população exposta às duas situações em análise, apresentando 

o diferencial em números globais e em termos percentuais. 
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Tabela 3. Comparação de população exposta para o ano de 2006, em dia de descolagens 
para sul 

 
Sit. Com Medidas 

(real) 
Sit. Sem Medidas Diferencial % 

55< Lden ≤60 46012 44319 +1693 +4% 

60< Lden ≤65 8900 11465 -2565 -29% 

65< Lden ≤70 979 1009 -30 -3% 

70< Lden ≤75 45 45 0 0% 

Lden >75 5 5 0 0% 

45< Ln ≤50 117296 112831 +4465 +4% 

50< Ln ≤55 45739 44243 +1496 +3% 

55< Ln ≤60 9869 11860 -1991 -20% 

60< Ln ≤65 1297 1299 -2 -0% 

65< Ln ≤70 76 76 0 0% 

Ln >70 5 5 0 0% 

 

5.2.3 2006 em dia de descolagens para norte 

As figuras 18 e 19 apresentam extratos dos mapas de ruído o ano de 2006, para os 

indicadores Lden e Ln, considerando o cenário de descolagens para norte, após adoção 

das medidas (situação atual) e se não tivessem sido adotados procedimentos de 

descolagem que permitem menores emissões sonoras. 
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Figura 18. Ano 2006 – Indicador Lden – Real (azul) / Sem medidas (Vermelho) – Isófonas 55, 
60 e 65 dB(A), em dia de descolagens para norte 

 

Figura 19. Ano 2006 – Indicador Ln – Real (azul) / Sem medidas (Vermelho) – Isófonas 45, 
50, 55 e 60 dB(A), em dia de descolagens para norte 
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A Tabela 4 compara a população exposta às duas situações em análise, apresentando 

o diferencial em números globais e em termos percentuais. 

Tabela 4. Comparação de população exposta para o ano de 2006, em dia de descolagens 
para norte 

 
Sit. Com Medidas 

(real) 
Sit. Sem Medidas Diferencial % 

55< Lden ≤60 45367 44426 +941 +2% 

60< Lden ≤65 11906 13048 -1142 -10% 

65< Lden ≤70 1594 1596 -2 -0% 

70< Lden ≤75 63 63 0 0% 

Lden >75 5 5 0 0% 

45< Ln ≤50 88700 85529 +3171 +4% 

50< Ln ≤55 50632 49623 +1009 +2% 

55< Ln ≤60 16886 17784 -898 -5% 

60< Ln ≤65 2433 2433 0 0% 

65< Ln ≤70 190 190 0 0% 

Ln >70 5 5 0 0% 

 

5.2.4 Ano 2016 

As figuras 20 e 21 apresentam extratos dos mapas estratégicos de ruído (MER), para 

os indicadores Lden e Ln, considerando o ano de 2016 e a simulação, para o mesmo ano, 

se não tivessem sido adotados procedimentos de descolagem que permitem menores 

emissões sonoras. 
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Figura 20. Ano 2016 – Indicador Lden – Real (azul) / Sem medidas (Vermelho) – Isófonas 60, 
65 e 70 dB(A) 

 

Figura 21. Ano 2016 – Indicador Ln – Real (azul) / Sem medidas (Vermelho) – Isófonas 55, 60 
e 65 dB(A) 
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A Tabela 5 compara a população exposta às duas situações em análise, apresentando 

o diferencial em números globais e em termos percentuais. 

Tabela 5. Comparação de população exposta para o ano de 2016 

 
Sit. Com Medidas 

(real) 
Sit. Sem Medidas Diferencial % 

55< Lden ≤60 173007 167126 +5881 +3% 

60< Lden ≤65 104508 102368 +2140 +2% 

65< Lden ≤70 32671 33948 -1277 -4% 

70< Lden ≤75 6779 7450 -671 -10% 

Lden >75 623 658 -35 -6% 

45< Ln ≤50 198687 194102 +4585 +2% 

50< Ln ≤55 116028 112726 +3302 +3% 

55< Ln ≤60 47108 48154 -1046 -2% 

60< Ln ≤65 10804 12120 -1316 -12% 

65< Ln ≤70 1293 1456 -163 -13% 

Ln >70 0 0 0 0 

 

 

5.2.5 2016 em dia de descolagens para sul 

As figuras 22 e 23 apresentam extratos dos mapas de ruído o ano de 2016, para os 

indicadores Lden e Ln, considerando o cenário de descolagens para sul, após adoção das 

medidas (situação atual) e se não tivessem sido adotados procedimentos de descolagem 

que permitem menores emissões sonoras. 
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Figura 22. Ano 2016 – Indicador Lden – Real (azul) / Sem medidas (Vermelho) – Isófonas 55, 
60 e 65 dB(A), em dia de descolagens para sul 
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Figura 23. Ano 2016 – Indicador Ln – Real (azul) / Sem medidas (Vermelho) – Isófonas 50, 
55 e 60 dB(A), em dia de descolagens para sul 

A Tabela 6 compara a população exposta às duas situações em análise, apresentando 

o diferencial em números globais e em termos percentuais. 

Tabela 6. Comparação de população exposta para o ano de 2016, em dia de descolagens 
para sul 

 
Sit. Com Medidas 

(real) 
Sit. Sem Medidas Diferencial % 

55< Lden ≤60 196851 188261 +8590 +4% 

60< Lden ≤65 117738 109137 +8601 +7% 

65< Lden ≤70 34399 37601 -3202 -9% 

70< Lden ≤75 3974 5685 -1711 -43% 

Lden >75 1368 1397 -29 -2% 

45< Ln ≤50 215507 201164 +14343 +7% 

50< Ln ≤55 152061 144571 +7490 +5% 

55< Ln ≤60 41902 41914 -12 -0% 

60< Ln ≤65 4528 7534 -3006 -66% 

65< Ln ≤70 1912 1912 0 0 

Ln >70 66 66 0 0 
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5.2.6 2016 em dia de descolagens para norte 

As figuras 24 e 25 apresentam extratos dos mapas de ruído o ano de 2016, para os 

indicadores Lden e Ln, considerando o cenário de descolagens para norte, após adoção 

das medidas (situação atual) e se não tivessem sido adotados procedimentos de 

descolagem que permitem menores emissões sonoras. 

 

 

Figura 24. Ano 2016 – Indicador Lden – Real (azul) / Sem medidas (Vermelho) – Isófonas 55, 
60, 65 e 70 dB(A), em dia de descolagens para norte 
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Figura 25. Ano 2016 – Indicador Ln – Real (azul) / Sem medidas (Vermelho) – Isófonas 50, 
55 e 60 dB(A), em dia de descolagens para norte 

A Tabela 7 compara a população exposta às duas situações em análise, apresentando 

o diferencial em números globais e em termos percentuais. 

Tabela 7. Comparação de população exposta para o ano de 2016, em dia de descolagens 
para norte 

 
Sit. Com Medidas 

(real) 
Sit. Sem Medidas Diferencial % 

55< Lden ≤60 155764 154011 +1753 +1% 

60< Lden ≤65 92561 90710 +1851 +2% 

65< Lden ≤70 32027 32600 -573 -2% 

70< Lden ≤75 8780 9253 -473 -5% 

Lden >75 483 483 0 0 

45< Ln ≤50 170444 170083 +361 +0% 

50< Ln ≤55 101762 98063 +3699 +4% 

55< Ln ≤60 48609 49402 -793 -2% 

60< Ln ≤65 11726 12853 -1127 -10% 

65< Ln ≤70 1466 1496 -30 -2% 

Ln >70 3 3 0 0 
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5.2.7 Ano 2021 

As figuras 26 e 27 apresentam respetivamente extratos dos mapas estratégicos de 

ruído (MER), para os indicadores Lden e Ln, para um cenário futuro - ano de 2021 

considerando a situação prevista que inclui os perfis de descolagem otimizados para 

menores emissões sonoras e a simulação, para o mesmo ano, no caso de não serem 

adotados tais procedimentos de descolagem. 

 

 

Figura 26. Ano 2021 – Indicador Lden – Com medidas (azul) / Sem medidas (Vermelho) – 
Isófonas 60, 65 e 70 dB(A) 
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Figura 27. Ano 2021 – Indicador Ln – Sem medidas (azul) / Sem medidas (Vermelho) – 
Isófonas 50, 55, 60 e 65 dB(A) 

 

A Tabela 8 compara a população exposta às duas situações em análise, apresentando 

o diferencial em números globais e em termos percentuais. 

Tabela 8. Comparação de população exposta para o ano de 2021 

 
Sit. Com Medidas 

(prevista) 
Sit. Sem Medidas Diferencial % 

55< Lden ≤60 180630 176875 +3755 +2% 

60< Lden ≤65 111657 108296 +3361 +3% 

65< Lden ≤70 43361 43736 -375 -1% 

70< Lden ≤75 9931 11330 -1399 -14% 

Lden >75 371 623 -252 -68% 

45< Ln ≤50 181295 180649 +646 +0% 

50< Ln ≤55 113778 108775 +5003 +4% 

55< Ln ≤60 62800 63442 -642 -1% 

60< Ln ≤65 13650 14402 -752 -6% 

65< Ln ≤70 1956 2517 -561 -29% 

Ln >70 8 8 0 0% 
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5.2.8 Ano 2021 em dia de descolagens para sul 

As figuras 28 e 29 apresentam extratos dos mapas de ruído o ano de 2021, para os 

indicadores Lden e Ln, considerando o cenário de descolagens para sul, após adoção 

das medidas (situação prevista) e se não forem adotados procedimentos de descolagem 

que permitem menores emissões sonoras. 

 

 

Figura 28. Ano 2021 – Indicador Lden – Com medidas (azul) / Sem medidas (Vermelho) – 
Isófonas 55, 60, 65 e 70 dB(A), em dia de descolagens para sul 
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Figura 29. Ano 2021 – Indicador Ln – Com medidas (azul) / Sem medidas (Vermelho) – 
Isófonas 50, 55, 60 e 65 dB(A), em dia de descolagens para sul 

A Tabela 9 compara a população exposta às duas situações em análise, apresentando 

o diferencial em números globais e em termos percentuais. 

Tabela 9. Comparação de população exposta para o ano de 2021, em dia de descolagens 
para sul 

 
Sit. Com Medidas 

(prevista) 
Sit. Sem Medidas Diferencial % 

55< Lden ≤60 199678 191155 +8523 +4% 

60< Lden ≤65 135049 129130 +5919 +4% 

65< Lden ≤70 46589 45151 +1438 +3% 

70< Lden ≤75 5950 8761 -2811 -47% 

Lden >75 1287 1287 0 0% 

45< Ln ≤50 226821 215943 +10878 +5% 

50< Ln ≤55 148445 140971 +7474 +5% 

55< Ln ≤60 55075 53504 +1571 +3% 

60< Ln ≤65 7219 11179 -3960 -55% 

65< Ln ≤70 2105 2105 0 0% 

Ln >70 293 293 0 0% 
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5.2.9 Ano 2021 em dia de descolagens para norte 

As figuras 30 e 31 apresentam extratos dos mapas de ruído o ano de 2021, para os 

indicadores Lden e Ln, considerando o cenário de descolagens para norte, após adoção 

das medidas (situação prevista) e se não forem adotados procedimentos de descolagem 

que permitem menores emissões sonoras. 

 

 

Figura 30. Ano 2021 – Indicador Lden – Com medidas (azul) / Sem medidas (Vermelho) – 
Isófonas 55, 60, 65, 70 e 75 dB(A), em dia de descolagens para norte 
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Figura 31. Ano 2021 – Indicador Ln – Com medidas (azul) / Sem medidas (Vermelho) – 
Isófonas 45, 50, 55, 60 e 65 dB(A), em dia de descolagens para norte 

A Tabela 10 compara a população exposta às duas situações em análise, apresentando 

o diferencial em números globais e em termos percentuais. 

Tabela 10. Comparação de população exposta para o ano de 2021, em dia de descolagens 
para norte 

 
Sit. Com Medidas 

(prevista) 
Sit. Sem Medidas Diferencial % 

55< Lden ≤60 148732 148345 +387 +0% 

60< Lden ≤65 100146 95992 +4154 +4% 

65< Lden ≤70 41516 43004 -1488 -4% 

70< Lden ≤75 12588 13422 -834 -7% 

Lden >75 834 834 0 0% 

45< Ln ≤50 151486 153391 -1905 -1% 

50< Ln ≤55 105322 100926 +4396 +4% 

55< Ln ≤60 58166 57292 +874 +2% 

60< Ln ≤65 16570 18495 -1925 -12% 

65< Ln ≤70 1730 1802 -72 -4% 

Ln >70 32 32 0 0% 
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Os diferenciais que se observam nas tabelas 2 a 10 revelam um decréscimo dos números 

de pessoas expostas aos intervalos de níveis sonoros mais elevados. Em contrapartida, 

há acréscimos das populações expostas aos intervalos mais baixos, observando-se 

alguma transferência de valores. No entanto, o importante a salientar é a considerável 

diminuição da exposição aos níveis sonoros mais elevados e uma diminuição do valor 

global da população exposta. De facto, as classes mais baixas onde ocorre ao créscimo 

concorrem com outras fontes como sejam o tráfego rodoviário. 

Este fenómeno torna-se mais relevante, diminuindo o número de pessoas nas classes 

sonoras mais elevadas, com o aumento de tráfego, ou seja, à medida que se consideram 

cenários mais futuros. Revela-se, pois, uma medida importante num aeroporto inserido 

em malha urbana como é o caso do AHD. 
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6. Restrições ao tráfego aéreo (período noturno) 

O funcionamento dos aeroportos nacionais encontra-se dependente em termos de 

ambiente sonoro do disposto no Regulamento Geral do Ruído (RGR), nomeadamente no 

seu Artigo 20º, o qual remete para o DL 293/2003, que transpõe a Directiva Europeia 

202/30/CE relativa a restrições nos aeroportos comunitários. Este decreto-lei 

estabelece uma disciplina geral de restrições por razões ambientais, remetendo os 

detalhes para portarias específicas para cada aeroporto.  

Especificamente para o AHD, aplica-se a Portaria 303A/2004, que estabelece um 

conjunto de restrições, especialmente para os voos no período entre as 00h e as 6h. 

Estabelece aquele documento também no ponto 8 do seu Artigo 2º que “As aeronaves 

… que sejam autorizadas a aterrar durante o período nocturno estão proibidas a 

proceder, logo após a aterragem, à inversão de potência (reverse thrust).”. As restrições 

de voos noturnos são regularmente negociadas pela entidade gestora (ANA) na medida 

em que os termos da portaria estão ligados aos níveis sonoros. 

Neste âmbito foi avaliada a consequência (em termos de população exposta) de 

ocorrer um aumento de voos noturnos no período 00-06h em +50%, +100% e +150%, 

referente ao ano mais recente de referência (2016). 

Os resultados obtidos são apresentados Figura 32, apresentando curvas isófonas para 

os diferentes cenários, e na Tabela 11, compara-se a população exposta dos diferentes 

cenários. 
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Figura 32. Ano 2016 – Indicador Ln – Real (azul) / +50% (amarelo) / +100% (laranja)/ 
+150% (vermelho) – Isófonas 50, 55, 60 e 65 dB(A) 

 

Tabela 11. Comparação de população exposta para o ano de 2016, com acréscimo de voos 
noturnos no período 00-06h 

 Ano 
2016 +50% +100% +150% Dif. 

50% 
Dif. 

100% 
Dif. 

150% 

45< Ln 
≤50 

198687 204500 205370 204862 +5813 +6683 +6175 

50< Ln 
≤55 116028 120638 126061 127863 +4610 +10033 +11835 

55< Ln 
≤60 47108 53274 59189 60328 +6166 +12081 +13220 

60< Ln 
≤65 10804 12075 13071 13434 +1271 +2267 +2630 

65< Ln 
≤70 1293 1669 2188 2211 +376 +895 +918 

Ln >70 0 0 1 1 0 +1 +1 
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7. Técnicas de aterragem (pista) 

A Portaria 303A/2004 que estabelece um conjunto de restrições de voo para o AHD 

estabelece no ponto 8 do seu Artigo 2º que “As aeronaves … que sejam autorizadas a 

aterrar durante o período nocturno estão proibidas a proceder, logo após a aterragem, 

à inversão de potência (reverse thrust)”.  

Procedeu-se a uma comparação entre os níveis sonoros gerados por aeronaves 

idênticas adotando ou não a inversão de potência na aterragem, no âmbito do estudo 

para a “Deteção da utilização de inversão de potência após aterragem no Aeroporto 

Humberto Delgado, em Lisboa” desenvolvido pela Acusticontrol para a ANA 

Aeroportos. 

Os resultados obtidos nesse estudo permitem avaliar o benefício alcançado com a 

adoção desta medida. Estes benefícios não são avaliáveis através de mapas de ruído 

já que as ferramentas de simulação disponíveis atualmente não contabilizam 

movimentos em terra nos cálculos elaborados. As operações em terra têm uma extensão 

limitada com impacte sensível apenas nos núcleos ocupados na vizinhança da instalação 

aeroportuária. Mas esta poderá ter expressão significativa no caso do AHD dada a 

ocupação próxima, sobretudo no quadrante Oeste, do lado da Alta de Lisboa. 

A recolha de dados acústicos incluiu a realização de ensaios no interior do Aeroporto 

Humberto Delgado e contou com a colaboração da TAP, que efetuou, a pedido da 

ANA, aterragens com utilização de inversão de potência, de modo a ser quantificada 

a diferença energética em termos espectrais e globais entre aterragens com e sem 

aplicação daquele procedimento de travagem. 

As medições incluíram o registo do nível de exposição sonora (LAE ou SEL), dado que no 

decorrer dos trabalhos foi verificado tratar-se do índice que melhor e mais 

consistentemente diferencia os diferentes regimes de travagem das aeronaves, por 

conjugar um elevado diferencial entre o modo de operação e por ser, ainda, 

potencialmente mais imune ao tempo de amostragem considerado na medição e a 

fatores perturbadores externos. 

Na Figura 33 são apresentados extratos dos resultados obtidos nas amostragens 

realizadas na proximidade do ponto de touchdown da Pista 21, zona onde é efetuada 
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a inversão de potência. Por seu lado, na Figura 34 são apresentados extratos dos 

resultados obtidos nas amostragens realizadas na proximidade do ponto de touchdown 

da Pista 03. 

 

Figura 33. Valores de SEL registados para diferentes operações de aterragem em local de 
amostragem junto à Pista 21. 

 

Figura 34. Valores de SEL registados para diferentes operações de aterragem em local de 
amostragem junto à Pista 03. Os voos KLM1693, TAP617, TAP663C e, por tempo reduzido, 

AT980, utilizaram inversão de potência 

Da análise das figuras anteriores, verifica-se que os valores registados para o nível de 

exposição sonora (índice SEL) para as operações de aterragem que utilizam inversão 
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de potência (reverse thrust) se situam em valores da ordem de 10 dB acima das que 

utilizam apenas a inversão em posição mínima (idle reverse). 

Mais se verificou que estes resultados são transversais às diferentes tipologias e 

dimensões de aeronaves predominantemente utilizadas pelas companhias regulares no 

Aeroporto Humberto Delgado. 

A não utilização de inversão de potência (reverse thrust) permite assim conter os níveis 

sonoros na proximidade do ponto de touchdown, diminuindo eventuais efeitos sobre as 

populações que habitam na proximidade do AHD. 
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8. Adoção de aeronaves segundo os Capítulos ICAO mais elevados 

As políticas europeias e internacionais de forma geral na área do ruído ambiente têm 

contribuído para o desenvolvimento de investigação científica na área aeronáutica 

conduzindo a sistemas de propulsão e a arquiteturas de aeronaves mais silenciosas. As 

estratégias de redução de ruído têm contemplado recomendações para que as 

aeronaves mais ruidosas deixem de ser utilizadas. Assiste-se atualmente a uma 

progressiva substituição de aeronaves que seguem os requisitos do Capítulo 3 da ICAO 

pelas que seguem o Capítulo 4 sendo que nos Estados Unidos, por exemplo, as novas 

aeronaves terão de se reger pelas regras do novo Capítulo 14 (ver Figura 35)).  

 

 

Figura 35. Evolução dos Standards de Ruído da ICAO (fonte: www.icao.int) 

 

O tráfego aeronáutico no AHD é composto ainda maioritariamente por aeronaves do 

Capítulo 3 (em 2016, cerca de 50%), mas tendo já uma composição muito significativa 

de aeronaves do Capítulo 4 (em 2016, da ordem dos 30%). 
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Procedeu-se a uma análise detalhada da composição do tráfego nos anos de 2016, 

2017 e 2018, no sentido de identificar as características das aeronaves no ano de 

referência de 2016. Tal exigiu analisar centenas de milhares de aeronaves registados 

nas estações de monitorização de ruído. Para anos anteriores, os dados relativos à 

classificação por Capítulo ICAO são cada vez mais escassos ou inexistentes. 

Com base nos dados referentes ao ano 2016, construíram-se cenários no sentido de 

analisar as diferenças em termos de exposição das populações ao ruído e como tal 

avaliar o benefício da evolução tecnológica. Consideraram-se, para tal, quatro 

cenários:  

(i) o cenário base de referência (2016), com distribuição de aeronaves de 62% 

Capítulo 3 e 38% Capítulo 4  

(ii) um cenário passado correspondente a uma distribuição de 82% de 

aeronaves Capítulo 3 e 18% de Capítulo 4, distribuição idêntica à 

verificada em 2006 (M06) 

(iii) um cenário futuro correspondentes a uma distribuição de 37% de aeronaves 

de Capítulo 3 e 63% de Capítulo 4 (MFut1) 

(iv) um segundo cenário futuro posterior correspondente a uma distribuição de 

7% de aeronaves de Capítulo 3 e 93% de Capítulo 4 (MFut2). 

As Figuras 36 a 39 mostram as isófonas, para os indicadores Lden e Ln e para as zonas 

a norte e a sul do AHD. 
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Figura 36. Ano 2016 – Zona Norte – Indicador Lden – Sit. Real (preto) / M06 (Vermelho) / 
MFut1 (Azul Escuro) / MFut2 (Azul Claro) – Isófonas 65, 70 e 75 dB(A) 

 

Figura 37. Ano 2016 – Zona Sul – Indicador Lden – Sit. Real (preto) / M06 (Vermelho) / 
MFut1 (Azul Escuro) / MFut2 (Azul Claro) – Isófonas 65, 70 e 75 dB(A) 
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Figura 38. Ano 2016 – Zona Norte – Indicador Ln – Sit. Real (preto) / M06 (Vermelho) / 
MFut1 (Azul Escuro) / MFut2 (Azul Claro) – Isófonas 55, 60 e 65 dB(A) 

 

Figura 39. Ano 2016 – Zona Sul – Indicador Ln – Sit. Real (preto) / M06 (Vermelho) / MFut1 
(Azul Escuro) / MFut2 (Azul Claro) – Isófonas 55, 60 e 65 dB(A) 
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A Tabela 12 compara a população exposta às quatro situações em análise, 

apresentando o diferencial em relação à Situação Real de 2016. 

 

Tabela 12. Comparação de população exposta para o ano de 2016, considerando os 
diferentes cenários de mix de Capítulo 3 e Capítulo 4 

 M06 Sit. Real MFut1 MFut2 Dif. M06 Dif. MFut1 Dif. MFut2 
55< Lden ≤60 190286 173007 162784 162350 +17279 -10223 -10657 

60< Lden ≤65 110380 104508 92995 88715 +5872 -11513 -15793 

65< Lden ≤70 37796 32671 24886 23234 +5125 -7785 -9437 

70< Lden ≤75 8384 6779 5506 5256 +1605 -1273 -1523 

Lden >75 696 623 353 279 +73 -270 -344 

45< Ln ≤50 205483 198687 188688 185331 +6796 -9999 -13356 

50< Ln ≤55 121532 116028 104765 103108 +5504 -11263 -12920 

55< Ln ≤60 54818 47108 38676 35721 +7710 -8432 -11387 

60< Ln ≤65 12453 10804 8284 7591 +1649 -2520 -3213 

65< Ln ≤70 1725 1293 431 294 +432 -862 -999 

Ln >70 0 0 0 0 0 0 0 

 

Da análise da Tabela anterior, bem como das isófonas das figuras anteriores, verifica-

se que os ganhos em termos de população exposta são consideráveis e, conforme 

esperado, crescem com a substituição gradual de aeronaves de Capítulo 3 por 

aeronaves de Capítulo 4. 
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9. Encorajamento de utilização de aeronaves menos ruidosas pelas 

companhias aéreas 

A estratégia da ANA no sentido de encorajar as companhias aéreas a emitir níveis 

sonoros mais baixos nas suas operações aeroportuárias passa por diversas vertentes, 

que têm sido incluídas nos planos de ação do aeroporto. Estas incluem o eventual 

estabelecimento de um prémio para as companhias menos ruidosas na sua utilização do 

Aeroporto bem como a recomendação de utilização de aeronaves menos ruidosas. 

Embora esta recomendação possa parecer ter pouco impacto, não deve ser 

considerada despicienda. Na verdade, insere-se num conjunto de incentivos no sentido 

das companhias aéreas renovarem a sua frota considerando o ruído emitido como fator 

de decisão. Sendo a eficácia energética um aspeto essencial da renovação das 

aeronaves, as emissões sonoras podem jogar um papel cumulativo na decisão quer de 

tipologia de aeronaves quer de temporização da renovação. 

Algumas companhias com tráfego importante no AHD tais como a TAP ou a Easyjet têm 

vindo a renovar as suas frotas com a substituição de Airbus por tipologia NEO ou Boeing 

de tipologia MAX, embora o número de aeronaves seja ainda muito baixo. Pode 

prever-se que com a continuação dos incentivos referidos e tendo em conta a 

comprovada eficácia energéticas deste tipo de aeronaves, o mix que utiliza o AHD terá 

uma percentagem cada vez mais elevada deste tipo de aeronaves menos ruidosas 

(AMR). 

Durante o ano de 2018, foram efetuadas medições acústicas de eventos de tráfego 

aéreo de diversas aeronaves de tipo NEO. Embora os benefícios na aterragem sejam 

expetavelmente modestos (da ordem de 1dB), na descolagem podem considerar-se 

surpreendentemente elevados (da ordem dos 5dB, em média). 

Assim, procedeu-se a um cálculo previsional com base no cenário de tráfego de 2016, 

considerando uma eventual percentagem de aeronaves deste tipo (i) em 35% do 

tráfego, admitindo tal possibilidade para o ano de 2021, e (ii) em 80% do tráfego, 

correspondente a um cenário mais futuro (ano de 2031). Faz-se notar que se manterão 

outras classes de aeronaves, como os propeller, cujas reduções de emissões (embora 

previsíveis) não são aqui consideradas.  
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Figura 40. Indicador Lden – Cenário base 2016 (azul) / Cenário com 35% AMR (Vermelho) / 
Cenário com 80% AMR (Amarelo) – Isófonas 60, 65, 70 e 75 dB(A) 

 

Figura 41. Indicador Ln – Cenário base 2016 (azul) / Cenário com 35% AMR (Vermelho) / 
Cenário com 80% AMR (Amarelo) – Isófonas 50, 55, 60 e 65 dB(A) 
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Tabela 13. Comparação de população exposta, considerando o cenário de base de 2016, 
com introdução de 35% de AMR e introdução de 80% de AMR 

 Sit. 
2016 

35% 
AMR 

80% 
AMR 

Dif. 35% 
AMR 

Dif. 80% 
AMR 

% 35% 
AMR 

% 80% 
AMR 

55< Lden ≤60 180630 176521 161445 -4109 -19185 -2% -11% 

60< Lden ≤65 111657 106182 98583 -5475 -13074 -5% -12% 

65< Lden ≤70 43361 39482 33103 -3879 -10258 -9% -24% 

70< Lden ≤75 9931 8836 6804 -1095 -3127 -11% -31% 

Lden >75 371 210 101 -161 -270 -43% -73% 

45< Ln ≤50 181295 182331 181643 +1036 +348 1% 0% 

50< Ln ≤55 113778 109191 103585 -4587 -10193 -4% -9% 

55< Ln ≤60 62800 60113 54300 -2687 -8500 -4% -14% 

60< Ln ≤65 13650 13186 11972 -464 -1678 -3% -12% 

65< Ln ≤70 1956 1699 1402 -257 -554 -13% -28% 

Ln >70 8 5 0 -3 -8 -38% -100% 

 

Os ganhos em termos de população exposta são notáveis e, conforme esperado, 

crescem com o aumento de aeronaves de nova geração (AMR). 
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10. Resumo 

No presente documento foram elencadas e descritas diversas medidas de redução de 

ruído estudadas e/ou aplicadas no AHD bem como os correspondentes benefícios 

obtidos, em termos de extensão da área urbana exposta e do número de pessoas 

expostas aos diferentes intervalos de níveis sonoros. As medidas de redução de ruído 

consideraram uma combinação racionalizada das diferentes tipologias de soluções, 

numa perspetiva de abordagem equilibrada (balanced approach). Os benefícios das 

diferentes medidas contribuem em geral de forma cumulativa para a redução da 

exposição das populações ao ruído. 

Foram estudados em detalhe os pontos de aterragem na pista 03 no sentido de uma 

eventual deslocação deste ponto para o interior da pista, o que poderia reduzir a área 

sob a influência das curvas isofónicas mais ruidosas. Embora os resultados se tenham 

revelado interessantes, considerações de ordem técnica, operacional, financeira e de 

segurança não recomendaram a sua adoção. 

Foram analisados perfis de aproximação alternativos como sejam o Continuous Descent 

Approach, tendo, no entanto, sido concluído que os benefícios em termos de emissão 

sonora se verificam a alguma distância (vários km) do início da pista, pelo que 

encontrando-se as áreas urbanas de Lisboa e de Loures na imediata proximidade do 

aeroporto, a sua adoção não teria expressão em termos de redução da exposição ao 

ruído das populações vizinhas. 

Foram estudados com pormenor diversos perfis de descolagem aprovados pela ICAO 

para as aeronaves que mais frequentemente usam o AHD. Verificou-se que podem ser 

obtidos benefícios de redução de ruído interessantes, tendo a TAP já adotado algumas 

dessas medidas e podendo a ANA recomendar tais perfis de voo para a generalidade 

das aeronaves, de acordo com o seu tipo específico. 

As figuras 42 a 44 mostram os benefícios obtidos com a utilização de procedimentos 

de voo que geram menores níveis sonoros nas descolagens, para o ano 2006 em média 

e mais especificamente para os dias com ventos de norte e com ventos de sul (cenário 

mais desfavorável).  
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Figura 42. Benefícios obtidos no ano 2006, média anual 

 

 

Figura 43. Benefícios obtidos no ano 2006, dia de descolagens para sul 
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Figura 44. Benefícios obtidos no ano 2006, dia de descolagens para norte 

As figuras 45 a 47 mostram os benefícios obtidos com a utilização de procedimentos 

de voo que geram menores níveis sonoros nas descolagens, para o ano 2016, em média 

e para os dias com ventos de norte e com ventos de sul.  

 

Figura 45. Benefícios obtidos no ano 2016, média anual 
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Figura 46. Benefícios obtidos no ano 2016, dia de descolagens para sul 

 

 

Figura 47. Benefícios obtidos no ano 2016, dia de descolagens para norte 
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De forma similar, as figuras 48 a 50 mostram os benefícios obtidos com a utilização de 

procedimentos de voo que geram menores níveis sonoros nas descolagens, para um 

cenário correspondente ao ano de 2021 em média e para os dias com ventos de norte 

e com ventos de sul.  

 

 

Figura 48. Benefícios obtidos no ano 2021, média anual 
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Figura 49. Benefícios obtidos no ano 2021, dia de descolagens para sul 

 

 

Figura 50. Benefícios obtidos no ano 2021, dia de descolagens para norte 
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significativos na situação mais desfavorável de ventos de sul, com as descolagens no 

sentido da área urbana de Lisboa. 

Foram ainda estudados cenários de voos noturnos. Em alternativa às atuais restrições, 

foram considerados eventuais acréscimos do número de voos entre as 00h00 e as 6h00. 

Na Figura 51 são apresentados os aumentos de população exposta previstos 

considerando acréscimos nos movimentos, ocorridos entre as 00h00 e as 6h00, da ordem 

de 50%, de 100% e de 150%. 

 

 

Figura 51. Comparação de população exposta para o período noturno, considerando os 
cenários 2016, +50%, +100% e mais 150% de tráfego 
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o eventual benefício apenas será sentido pelas populações da comunidade situada na 

imediata proximidade da pista e em linha direta pelo que a zona oriental do 

aeroporto, ocupado por edifícios de habitação da Alta de Lisboa poderia recolher o 

benefício. Os registos revelaram valores da ordem de 10dB superiores quando o 

procedimento de reverse thrust é utilizado. Embora estes valores correspondam ao 

evento acústico (aterragem), em valor médio os níveis sonoros não acusarão esta 

diferença. No entanto, por ocorrerem no período noturno, os eventos sonoros sem reverse 

thrust tornam-se muito menos audíveis minorando os eventuais efeitos negativos. 

Também se analisaram em detalhe os resultados da evolução tecnológica e do 

encorajamento por parte da ANA para as companhias aéreas adotarem as mais 

recentes gerações de aeronaves. 

A Figura 52 mostra os benefícios do incremento do número de aeronaves de Capítulo 

4 da ICAO em relação aos do Capítulo 3 para o tráfego real do ano de referência de 

2016. Os resultados mostram composições distintas de aeronaves daqueles capítulos, 

extrapoladas para os anos de 2006 (M06) e para dois cenários futuros (MFut 1 com 

63% de aeronaves de Capítulo 4 e MFut 2 com 93% de aeronaves de Capítulo 4). 

 

 

Figura 52. Comparação de população exposta, para o benefício de substituição de 
aeronaves de Capítulo 3 por aeronaves de Capítulo 4, considerando o ano base de 2016 e 

considerando os cenários: (i) mix de 2006, (ii) situação real e (iii) dois mix futuros  
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A Figura 53 mostra os benefícios previstos com o aumento da percentagem de 

Aeronaves Menos Ruidosas (Airbus NEO / Boeing MAX) no mix de aeronaves do AHD 

e os seus efeitos ao nível da população exposta. A análise dos benefícios teve por base 

medições reais de eventos de aterragem e de descolagem de aeronaves das distintas 

tipologias. 

 

 

Figura 53. Comparação de população exposta, considerando os cenários 2021, introdução 
de 35% de AMR e introdução de 80% de AMR 

 

A Figura 54 mostra a evolução dos benefícios ao longo dos anos em termos do número 

de pessoas expostas ao ruído no intervalo Lden > 65dBA, considerando a adoção 

cumulativa das diversas medidas de noise abatement no AHD. A Figura 55 mostra essa 

evolução em termos do número de pessoas expostas ao ruído no intervalo Ln > 55dBA. 

As figuras mostram ainda a linha de evolução do número de passageiros verificado e 

previsto para o AHD. Estes gráficos representam a súmula dos resultados dos diferentes 

benefícios resultantes das diferentes medidas de noise abatement conforme descritas. 
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Figura 54. Evolução dos benefícios de noise abatement ao longo dos anos, considerando a 
população exposta a níveis sonoros superiores a 65 dB(A) para o indicador Lden e 

comparação com o número de passageiros 
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Figura 55. Evolução dos benefícios de noise abatement ao longo dos anos, considerando a 
população exposta a níveis sonoros superiores a 55 dB(A) para o indicador Ln e comparação 

com o número de passageiros 
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de estratégias por parte da ANA no sentido da redução e controlo das emissões 

sonoras, considerando ainda que tais estratégias se inserem nas políticas aeroportuárias 

de redução da poluição sonora que levam aos desenvolvimentos tecnológicos a nível 

das emissões sonoras aeronáuticas. 

Verificaram-se benefícios nos níveis sonoros em todas as medidas elencadas. Estas 

medidas não devem ser vistas isoladamente, pois nem sempre os benefícios são 

autónomos, mas sim produto de um conjunto de medidas e ações. 

Ficou demonstrado ao longo do presente documento que as diferentes medidas que 

vêm sendo implementadas no AHD permitem controlar as emissões sonoras para a 

envolvente da infraestrutura em contracorrente com um crescimento de passageiros e 

movimentos aeroportuários. 

 

Lisboa, maio de 2019 
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