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1. Introdução 

O Mapa de Ruído do Aeroporto Francisco Sá Carneiro foi elaborada pela ANA, Aeroportos de 

Portugal, S.A.. 

A cartografia de ruído é um instrumento poderoso para o diagnóstico e gestão do ambiente 

sonoro bem como para a redução e controlo dos níveis de ruído ambiente. Constitui-se 

como uma fonte de informação estruturada para os cidadãos, para os técnicos municipais e 

para os decisores.  

Em meios urbanos, a cartografia de ruído revela-se de uma importância crucial no âmbito 

das recentes políticas de gestão do ambiente sonoro e do espaço construído.  

Um estudo sobre o “Ruído Ambiente em Portugal”, realizado em 1996 pelo CAPS/IST em 

colaboração com o Ministério do Ambiente, identificou como sendo 19% a população em 

Portugal exposta a níveis sonoros superiores a 65 dBA. Estes valores estão em linha com o 

estado do ruído ambiente existente, na generalidade, nos outros países da Europa. 

 

Figura 1 – Exposição ao ruído em países da União Europeia [1] 

A constatação desta situação tem justificado, em anos recentes, um particular investimento 

numa política europeia concertada (e harmonizada) para uma adequada estratégia de 

gestão e redução do ruído ambiente. 

Neste sentido, haverá que desenvolver ações de avaliação da exposição das populações ao 

ruído ambiente e a resultante incomodidade bem como traçar planos para uma cuidada 

gestão e redução do ruído. 
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Os mapas de ruído inserem-se, reconhecidamente, nesta estratégia. Durante a segunda 

metade da década de 90, teve lugar na Europa uma intensificação de políticas e de 

desenvolvimentos tecnológicos relativos à cartografia do ruído. 

O Mapa de Ruído do Aeroporto Francisco Sá Carneiro propõe-se dar resposta às mais 

recentes exigências constantes dos quadros legais nacional e europeu.  

O Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro, retificado pela Declaração de Retificação n.º 

18/2007 de 16 de Março, que aprova o novo Regulamento Geral do Ruído [2] (que revoga o 

Decreto-Lei n.º 292/2000, de 14 de Novembro), bem como o Decreto-Lei n.º 146/2006, de 

31 de Julho [3], que transpõe para a ordem jurídica nacional a Diretiva do Parlamento 

Europeu (2002/49/EC de 25 de Junho [4]) relativa à avaliação e gestão do ruído ambiente, 

consideram os mapas de ruído como formas privilegiadas de diagnóstico para avaliação da 

incomodidade das populações ao ruído, de instrumentos para planeamento urbano e de 

instrumentos para elaboração dos planos de redução de ruído. 

O Decreto-Lei n.º 146/2006 requer explicitamente a elaboração de mapas de ruído sob a 

forma estratégica para identificação de grandes fontes de ruído e de zonas com manifestos 

problemas de poluição sonora onde deverão incidir planos de ação para redução de ruído.  

Neste âmbito foi desenvolvido, como instrumento independente, o Mapa Estratégico de 

Ruído do Aeroporto Francisco Sá Carneiro. Este Mapa revela o estado genérico do ambiente 

acústico no espaço envolvente do Aeroporto Francisco Sá Carneiro, permitindo uma visão 

macroscópica das zonas mais afetadas pelo ruído. 

O Mapa de Ruído do Aeroporto Francisco Sá Carneiro, que aqui se apresenta, foi 

desenvolvido segundo as tecnologias mais recentes e avançadas. Este Mapa revela em 

pormenor o estado do ambiente acústico no espaço global da envolvente do Aeroporto 

Francisco Sá Carneiro.  

Este Mapa de ruído incorpora toda a informação relativa ao ruído gerado pelas aeronaves 

que circulam de e para o Aeroporto Francisco Sá Carneiro e apresenta o detalhe necessário 

para o desenvolvimento da gestão do ambiente acústico. Posteriormente, poderá servir para 

a delineação dos necessários Planos de Redução de Ruído, que são requeridos no 

Regulamento Geral do Ruído. 

O Mapa de Ruído do Aeroporto Francisco Sá Carneiro foi construído com base em estruturas 

digitais e métodos previsionais [5], que lhe conferem a capacidade de fornecer informação 

atualizada em tempo real e uma grande flexibilidade para atualizações expeditas. 
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2. O Som e o Ruído 

O som é a manifestação audível de vibrações mecânicas de um meio material elástico. As 

vibrações percebidas pelo ouvido humano como um sinal sonoro são caracterizadas por um 

determinado número de parâmetros físicos, sendo os principais a intensidade do som e a 

frequência do som. 

O intervalo de intensidades sonoras relativamente ao qual o ouvido humano é sensível, é 

muito grande – desde o som mais baixo capaz de ser detetado pelo ouvido humano até ao 

som mais intenso que o ouvido humano consegue detetar, sem sofrer danos físicos, um 

milhão de vezes superior ao som mais baixo.  

A variação da pressão sonora na gama audível situa-se entre os 20 µPa e os 20 Pa. O valor 20 

µPa corresponde ao som de menor intensidade que um indivíduo médio em plena posse das 

suas faculdades auditivas consegue ouvir e por isso é considerado como o “limiar da 

audição”. Uma pressão sonora de 20 Pa é tão elevada que causa dor e por isso é 

considerado o “limiar da dor”. 

 

Figura 2 – Variação da pressão sonora. [6] 

Face a este enorme intervalo de valores de amplitude sonora, a intensidade de som é 

normalmente representada na escala logarítmica “Decibel”, na qual é atribuído ao “limiar de 

audição” um valor de zero decibéis (0 dB). A um som 10 vezes mais intenso do que este 

limiar é atribuído um valor de 10 dB, 20 dB para um som 100 vezes mais intenso, 30 dB para 

um som 1000 vez mais intenso, e assim sucessivamente. 

 

Figura 3 – Comparação entre escala Pascal e Decibel. [6] 
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Obtém-se, assim, o nível de pressão sonora, Lp, em dB, através da expressão seguinte: 

 

Figura 4 – Definição do nível de pressão sonora. [6] 

Em dB é possível trabalhar com uma escala de valores muito mais acessível, compreendida 

entre os 0 dB (limiar da audição) e os 120 dB (limiar da dor). 

O intervalo de frequências a que um ouvido saudável é sensível, denominado por espectro 

de audiofrequências, situa-se aproximadamente entre os 20 Hz e os 16.000 Hz, sendo que 

este intervalo varia entre indivíduos e é afetado principalmente com a idade do indivíduo, 

daí resultante a perda de sensibilidade auditiva nas altas frequências. 

 

Figura 5 – Gama de frequências do som. [6] 

Há uma maior sensibilidade do ouvido às frequências médias, onde se expressa a voz 

humana. Para reproduzir essa sensibilidade utiliza-se o decibel corrigido com um filtro de 

ponderação de frequências de característica A, de modo a penalizar as componentes graves 

e agudas do som, relativamente às frequências médias, traduzindo, desta forma, a 

sensibilidade do sistema auditivo humano. 

Surge, então, o nível de pressão sonora expresso em dB(A), ou dBA, descrevendo o índice 

LAeq – nível sonoro continuo equivalente, a sensação com que efetivamente o Ser Humano 

percebe determinado ruído. 
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Figura 6 – Característica do filtro de ponderação A. [6] 

O índice LAeq é definido na Norma Portuguesa NP ISO 1996, APA, Outubro 2011 através da 

expressão: 
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onde T representa o período de referência e LA representa o nível sonoro instantâneo 

ponderado segundo um filtro de característica A, que ocorre ao longo do intervalo de tempo 

T. 

O ruído pode ser caracterizado como um som desagradável e indesejável, constituindo-se 

como uma forma de poluição, a poluição sonora. Note-se, no entanto, que a discriminação 

entre ruído e sons tidos como agradáveis e/ou suportáveis é uma ação puramente subjetiva 

de classificação de um certo indivíduo, tornando assim a determinação objetiva de 

incomodidade uma tarefa difícil. 

Existe, no entanto, um certo consenso em relação a um determinado grupo de estímulos 

sonoros considerados como ruído. Neste grupo encontram-se os sons derivados 

principalmente da atividade de dispositivos mecânicos. Exemplos típicos de emissores de 

ruído são todos os tipos de tráfego (principalmente rodoviário, ferroviário e aéreo) e 

maquinaria utilizada em construções e em atividades de carácter industrial. 

Por outro lado, existem sons que podem até não ser considerados como ruído por certos 

indivíduos, devido à sua própria sensibilidade auditiva ou estética, mas que apresentam 

determinadas características físicas, e que através da sua exposição podem provocar danos 

fisiológicos temporários e/ou permanentes no ouvido humano. 

O ruído pode afetar o homem de forma direta ou indireta, através da criação de “stress” e 

cansaço ou através de perturbações no ritmo biológico, gerando distúrbios no sono e na 

saúde, em geral, bem como através da redução da capacidade de concentração, daí advindo 
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um decréscimo na produtividade individual e coletiva. Refira-se ainda que efeitos da 

exposição ao ruído podem também estar ligados a problemas de relacionamento de forma 

social.  

Para a Organização Mundial de Saúde (1993) o limiar da incomodidade para ruído contínuo 

situa-se em cerca de 50 dBA, LAeq diurno, e poucas pessoas são realmente incomodadas por 

valores até 55 dBA. No período noturno os níveis sonoros devem situar-se 5 a 10 dBA abaixo 

dos valores diurnos para garantir um ambiente sonoro equilibrado. Já para a Organização de 

Cooperação e Desenvolvimento Económico (1990), para LAeq diurno, valores a partir de 65 

dBA são inaceitáveis – “pontos negros” de ruído e níveis sonoros entre 55 e 65 dBA não 

asseguram conforto acústico aos residentes – “zonas cinzentas”. 

 

Figura 7 – Gráfico comparativo da escala Decibel. [6] 

 

O ruído é uma das principais causas da degradação da qualidade do ambiente urbano. Os 

transportes são os principais responsáveis, embora o ruído de atividades industriais e 

comerciais possa assumir relevo em situações pontuais. De acordo com vários estudos 
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efetuados, é reconhecido que, para um mesmo nível sonoro, a percentagem de pessoas 

incomodadas é mais elevada relativamente ao tráfego aéreo, seguido do rodoviário e por 

último o ferroviário. 

A preocupação com os níveis de ruído em relação ao meio ambiente e à saúde data desde os 

primórdios do tempo, constituindo um problema desde há, pelo menos, 2.500 anos atrás. Os 

primeiros relatos sobre este problema referem-se à surdez dos moradores que viviam 

próximos às cataratas do rio Nilo, no Egipto, estabelecendo uma relação causal entre o ruído 

e a perda da audição. 

Atualmente é inegável a importância da regulação da poluição sonora para a salvaguarda da 

saúde e do bem-estar das pessoas, sendo certo que o ruído constitui um dos principais 

fatores de degradação da qualidade de vida das populações. 

3. Metodologia para a Cartografia de Ruído do Aeroporto 

A metodologia utilizada na elaboração do Mapa de Ruído do Aeroporto Francisco Sá 

Carneiro baseia-se em métodos de cálculo previsional, utilizando como elementos de base 

dados sobre: 

• o Aerodrome Reference Point (ARP) do Aeroporto Francisco Sá Carneiro; 

• a geometria das pistas do aeroporto; 

• as rotas de acesso ao aeroporto; 

• o mix de aeronaves (tráfego aéreo); 

• condições meteorológicas. 

 

O cálculo foi efetuado considerando todas as operações de voo ao longo do período de um 

ano, sendo uma imagem muito aproximada da realidade. 

Os valores simulados foram comparados e validados com os registados nas Estações Fixas de 

Monitorização de ruído existentes na envolvente do Aeroporto Francisco Sá Carneiro. 

Para o Mapa de Ruído do Aeroporto Francisco Sá Carneiro, utilizou-se como indicador base 

de ruído o índice energético LAeq. Este índice serve de base aos indicadores de ruído 

estipulados no atual documento legal nacional em vigor, o Decreto-Lei n.º 9/2007 [2], 

nomeadamente o novo indicador composto definido no mesmo Decreto-Lei (e no Decreto-

Lei n.º 146/2006 [3] e na Diretiva Europeia 2002/49/EC [4]) como Lden  (indicador de ruído 

diurno-entardecer-noturno). 

Foram, então, considerados os três indicadores de ruído ambiente baseados no nível sonoro 

contínuo equivalente LAeq: Ld, Le e Ln. Estes correspondem ao valor de LAeq para o período do 

dia (07h00-20h00), para o período do entardecer (20h00-23h00) e para o período da noite 
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(23H00-07H00), respetivamente, tal como definidos na atual legislação em vigor. A partir 

destes três indicadores, pode-se calcular o valor do indicador Lden segundo a expressão: 

5 10

10 10 10
1

10 log 13*10 3*10 8 *10 [ ]
24

d e n
L L L

den
L dBA

+ +� 	
= + +
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�   

Os índices Lden e Ln são os indicadores de ruído exterior requeridos no Decreto-Lei n.º 9/2007 

[2] para a elaboração dos mapas de ruído. 

Para o indicador Ld esta definição é dada segundo a redação “determinado durante uma 

série de períodos diurnos representativos de um ano”. Para os restantes indicadores as 

definições são análogas com a ressalva da correta estipulação do respetivo período. O 

importante na definição é a adoção da representatividade de um ano, que não sendo 

definido explicitamente no Decreto-Lei n.º 9/2007 [2], é definido no Decreto-Lei n.º 

146/2006 [3] como segue: “A unidade um ano corresponde a um período com a duração de 

um ano no que se refere à emissão sonora e a um ano médio no que diz respeito às 

condições meteorológicas”. 

A consideração da unidade “um ano” obriga pois a que os dados de base referentes ao 

tráfego aéreo reflitam este carácter de longo termo nos mapas de ruído. 

A multifuncionalidade do modelo assim criado reside na sua capacidade em prever e simular 

os níveis de ruído resultantes de novas situações, tais como alterações nos fluxos de tráfego 

aéreo, a alteração de rotas ou do tipo de aeronaves, ou mesmo a implementação de 

medidas de controlo do ruído.  

4. Cartografia de Ruído do Aeroporto Francisco Sá Carneiro 

 

O Mapa de Ruído do Aeroporto Francisco Sá Carneiro, abrangendo parcialmente a área 

geográfica dos concelhos de Matosinhos, Vila do Conde e Maia, foi produzido através do 

software Integrated Noise Model -INM versão 7.0d. 

Foram elaborados Mapas de ruído para o indicador Lden e para o indicador Ln.  

Para cada período de referência (diurno, entardecer e noturno) foram definidas as 

influências do tráfego aéreo para o ruído ambiente. O ruído de tráfego aéreo foi calculado 

com base no mix de aeronaves e nas operações de voo correspondentes, tendo em conta as 

recomendações da Agência Portuguesa do Ambiente [7]. 

Foi realizado uma comparação dos valores simulados com os registados nas estações de 

monitorização existentes na envolvente do aeroporto para aferição do modelo de cálculo. 
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Constatou-se uma boa concordância entre os níveis de ruído previstos pelo modelo e os 

níveis medidos em campo, pelo que o modelo pode ser considerado como válido. 

Os níveis de ruído são representados nos respetivos Mapas por curvas isofónicas (linhas de 

igual intensidade de ruído) apresentadas em intervalos de 5 dBA.  

Os espaços entre as linhas isofónicas, representando intervalos de variação dos níveis 

sonoros, são coloridos de acordo com as normas em vigor, permitindo uma representação 

visual de fácil leitura. O código de cores é o indicado na ilustração seguinte. 

 

Classes de Níveis Sonoros 

Classe 1 ≤ 45 dBA 

Classe 2 ]45, 50] dBA 

Classe 3 ]50, 55] dBA 

Classe 4 ]55, 60] dBA 

Classe 5 ]60, 65] dBA 

Classe 6 ]65, 70] dBA 

Classe 7 ]70, 75] dBA 

Classe 8 > 75 dBA 
 

Figura 8 – Classes de níveis sonoros e esquema de cores 

O Mapa de Ruído do Aeroporto Francisco Sá Carneiro constitui, então, uma representação 

visual da distribuição dos níveis de ruído exterior, representados pelos indicadores Lden  e Ln 

(versão gráfica).  

Nas páginas seguintes apresentam-se os Mapas de Ruído a diferentes escalas, para os 

indicadores Lden e Ln, para a área de influência do Aeroporto Francisco Sá Carneiro. Para 

melhorar a leitura do presente documento, os Mapas foram ajustados à dimensão da 

página. 

De igual forma, são apresentados no ponto 6, os Mapas de Ruído à escala 1:10000, para 

melhor enquadramento das características das áreas abrangidas pelas diferentes curvas 

isófonas. 

A este respeito refere-se que os símbolos consubstanciados em circunferências a cor verde, 

apresentados nos Mapas, correspondem às localizações das Estações de Monitorização de 

Ruído (EMR) instaladas na envolvente do Aeroporto. 


