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Resumo 

 

Este trabalho tem como objetivo principal a avaliação dos potenciais benefícios da aplicação do 

conceito de Separação no Tempo ao Aeroporto de Lisboa. É realizada uma investigação na 

possibilidade de concretizar uma redução na separação entre aviões consecutivos em processo de 

aterragem, mas mantendo a segurança mínima exigida pela regulamentação da Organização da 

Aviação Civil Internacional.  

Foram utilizados dados de radar de vigilância relativos ao Aeroporto de Lisboa, fornecidos com a 

devida permissão da Navegação Aérea de Portugal, e dados climatéricos relativos ao vento 

fornecidos também com permissão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Estes dados fazem 

referência a informação relativa ao período entre 28 de Fevereiro e 11 de Março de 2015. 

O estudo caracteriza variados perfis de voo para diferentes condições de vento, incluindo a altitude, 

velocidade relativa ao solo, separação em distância e em tempo e os buffers observados para o 

Aeroporto de Lisboa.  

As variações nos resultados conseguidos sugerem que a otimização do modelo de separação poderá 

ser benéfica, aumentando a capacidade máxima teórica especialmente nas horas de pico. Os 

resultados apresentam maior relevância conforme a maior intensidade de vento frontal. A taxa de 

movimentos em Separação Baseada no Tempo poderá aumentar em tráfego de ponta, quando 

comparada com a atual Separação Baseada em Distância.  

 

 

Palavras-chave: Separação no Tempo, Separação Mínima, Velocidade na Aproximação Final, Vento 

Frontal 
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Abstract 

 

The main goal of this work is the evaluation of the potential benefits of the application of Time Based 

Separation concept at Lisbon Airport. It is investigated the possibility of achieving a reduction in the 

separation of consecutive airplanes during the arrival process, while keeping the minimum security 

required by the regulations of the International Civil Aviation Organization. 

It was used radar surveillance data related to Lisbon Airport, provided with permission by Navegação 

Aérea de Portugal, and weather data related to wind provided also with permission by Instituto 

Português do Mar e da Atmosfera. All data collection contains information related to the time period 

between February 28 and March 11 of 2015. 

The study characterizes varied flight profiles during different wind conditions, such as the altitude, 

ground speed, distance and time spacing, and the buffer observed at Lisbon Airport. 

The variations registered in the results suggest that the optimization of the separation model can be 

profitable, increasing the theoretical maximum capacity especially in the peak hours. The results 

become more relevant with the increase of headwind intensity. The landing rate of Time Based 

Separation has potential to increase with intense traffic, when compared to the current Distance 

Based Separation.  

 

 

Keywords: Time Based Separation, Separation Minima, Final Approach Speed, Headwind 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

vii 
 

 

 

 

 

  



 

viii 
 

Índice 

 

Agradecimentos ........................................................................................................................................ ii 

Resumo ................................................................................................................................................... iv 

Abstract.................................................................................................................................................... vi 

Índice ..................................................................................................................................................... viii 

Lista de Figuras ........................................................................................................................................x 

Lista de Tabelas ..................................................................................................................................... xii 

Lista de Abreviações ............................................................................................................................. xiv 

1. Introdução ........................................................................................................................................ 1 

1.1 Motivação e Objetivos ............................................................................................................. 3 

1.2 Metodologia ............................................................................................................................. 5 

1.3 Perfil da tese ............................................................................................................................ 6 

2. Estado de Arte .................................................................................................................................. 7 

2.1 Aeroporto de Lisboa ................................................................................................................ 7 

2.2 Capacidade do Aeroporto ........................................................................................................ 9 

2.3 Vento em Lisboa .................................................................................................................... 10 

2.4 Influência do vento nas partidas e chegadas ........................................................................ 12 

3. Modelos de Separação .................................................................................................................. 14 

3.1. DBS - Separação Baseada em Distância ............................................................................. 14 

3.2. TBS - Separação Baseada no Tempo .................................................................................. 18 

4. Implementação ............................................................................................................................... 24 

4.1. Características dos dados ..................................................................................................... 24 

4.2. Área de Aproximação Final ................................................................................................... 28 

4.3. Vento e HW registados .......................................................................................................... 32 

4.4. Perfil de Altitude .................................................................................................................... 35 

4.5. Perfil de Velocidade ............................................................................................................... 36 

5. Conversão para TBS e Resultados ................................................................................................ 40 

5.1. Espaçamento e buffer ........................................................................................................... 41 

5.2. Benefício do TBS para Amostra Real ................................................................................... 45 



 

ix 
 

6. Conclusões ..................................................................................................................................... 49 

6.1. Vantagens.............................................................................................................................. 49 

6.2. Desvantagens ........................................................................................................................ 50 

6.3. Limitações .............................................................................................................................. 51 

Bibliografia ............................................................................................................................................. 53 

Anexo A ................................................................................................................................................. 58 

A.1 Frequência dos Rumos do Vento no período 2004-2008 ..................................................... 58 

A.2 Componentes transversais máximas do vento para diferentes tipos de aeronaves ............. 58 

Apêndice A ............................................................................................................................................ 59 

A.1 Categorias, Fabricantes e Modelos das Aeronaves na Chegada a Lisboa .......................... 59 

A.2 Lista Completa das Aeronaves em Chegada a Lisboa ......................................................... 60 

A.3 Representação cartográfica das chegadas a Lisboa ............................................................ 63 

A.4 Perfil da altitude e velocidade para chegadas na RWY 21 ................................................... 75 

A.5 Distribuição de Velocidades a 2 DME para a RWY 03 (com distribuição normal) ................ 76 

A.6 Distribuição da Velocidade a 2 DME da RWY 21 ................................................................. 78 

A.7 Espaçamento médio na RWY 03 com/sem Partidas Intercaladas ........................................ 79 

A.8 Espaçamento médio e buffer na RWY 21 ............................................................................. 80 

Anexo B ................................................................................................................................................. 81 

B. 1 TBS – Vantagens e desvantagens para o Aeroporto: ........................................................... 81 

B. 2 TBS – Vantagens e desvantagens para controladores e o ATC: ......................................... 82 

B. 2 TBS – Vantagens e desvantagens para tripulação e utilizadores do espaço aéreo............. 83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

x 
 

Lista de Figuras 

 

Figura 1: Mare Liberum de Hugo Grotius, publicado em 1609 ............................................................... 1 

Figura 2: Primeira Torre de Controlo do mundo, em Croydon, Londres, anos 30 .................................. 2 

Figura 3: Tráfego, movimentos totais e variação anual no Aeroporto de Lisboa.................................... 3 

Figura 4 - Projeção de movimentos da 30º hora em relação ao limite de capacidade ........................... 9 

Figura 5: Rosa dos Ventos com as frequências de vento entre 2004-2008 ......................................... 11 

Figura 6: Efeito de Vento Frontal (HW) em trajetória descendente ...................................................... 12 

Figura 7 - Perfil Típico de Aproximação Final  ...................................................................................... 18 

Figura 9 - Distribuição do número de chegadas por dia ....................................................................... 25 

Figura 10 - Representação Percentual das Categorias de Aeronaves na chegada a Lisboa .............. 27 

Figura 11 - Representação espacial do sistema ILS ............................................................................ 29 

Figura 12: Distribuição do número de aeronaves dentro das últimas 10 NM ....................................... 31 

Figura 13 – HW [kt] durante o período entre 28 de Fevereiro e 11 de Março ...................................... 33 

Figura 14 - HW [kt] no momento de aterragem para a RWY 03 ........................................................... 34 

Figura 15 – HW [kt] no momento de aterragem para a RWY 21 .......................................................... 34 

Figura 16: Perfil de altitude nas chegadas à RWY 03 .......................................................................... 35 

Figura 17: Perfil de velocidade nas chegadas à RWY 03 ..................................................................... 36 

Figura 18: Distribuição do GS a 2 DME da RWY 03, para as diferentes categorias WTC ................... 38 

Figura 19: Distribuição do GS a 2 DME da RWY 03, para diferentes condições de HW e diferentes 

categorias WTC ..................................................................................................................................... 39 

Figura 20: Perfil da separação média em distância (esquerda) e em tempo (direita), para diferentes 

condições de HW .................................................................................................................................. 42 

Figura 21 - Perfil do buffer de espaçamento para a RWY 03 ............................................................... 44 

Figura 22 - Perfil do buffer de espaçamento sem partidas intercaladas (à esquerda) e com partidas 

intercaladas (direita) .............................................................................................................................. 44 

 

 

  

file:///C:/Users/Luis/Dropbox/andre_luis/tese_final_LuisDeprez.docx%23_Toc482625269
file:///C:/Users/Luis/Dropbox/andre_luis/tese_final_LuisDeprez.docx%23_Toc482625270


 

xi 
 

  



 

xii 
 

Lista de Tabelas 

 

Tabela 1: Características geográficas das pistas no Aeroporto de Lisboa ............................................. 8 

Tabela 2: Separações mínimas de turbulência em aproximação final ................................................. 15 

Tabela 3: Transição de separação em distância para tempo ............................................................... 22 

Tabela 4 - Separações TBS em Aproximação Final ............................................................................. 22 

Tabela 5: Transição de DBS para TBS aplicada para o Aeroporto de Lisboa ...................................... 40 

Tabela 6: Separações TBS aplicadas ao Aeroporto de Lisboa ............................................................ 41 

Tabela 7 - Percentagem de ocorrência para as distâncias de separação ............................................ 46 

Tabela 8: Evolução do TC para diferentes condições de vento e para o TBS ..................................... 47 

  



 

xiii 
 

  



 

xiv 
 

Lista de Abreviaturas 

 

AIP (Aeronautical Information Publication) - Publicação de Informação Aeronáutica 

ALS (Approach Lighting System) – Sistema de Luzes de Aproximação 

AMAN (Arrival MANagement) – Controlador Automático de Chegada 

ARTAS (ATM suRveillance Tracker And Server) - Processador de Dados de Vigilância e Servidor de 

Gestão de Tráfego Aéreo 

ATC (Air Traffic Control) – Controlo de Tráfego Aéreo  

ATM (Air Traffic Management) - Gestão do Tráfego Aéreo 

CFL (Cleared Flight Level) – Nível de Voo Autorizado; 

DBS (Distance Based Separation) – Separação Baseada em Distância 

DME (Distance to Measuring Equipment) – Distância à Soleira de Pista 

EUROCONTROL (European Organization for the Safety of Air Navigation) - Organização Europeia 

para a Segurança da Navegação Aérea  

FAP (Final Approach Point) – Ponto de Aproximação Final 

FAS (Final Approach Speed) – Velocidade de Aproximação Final 

FIR (Flight Information Region) – Região de Informação de Voo 

FL (Flight Level) – Nível de Voo (em centenas de pés) 

GeoJSON (Geographic JavaScript Object Notation) – Notação geográfica de objeto JavaScript 

GS (Ground Speed) – Velocidade relativa ao solo 

H - Heavy 

HW (Headwind) – Vento de Frente 

IAS (Indicated Air Speed) – Velocidade do Ar Indicada 

ICAO (International Civil Aviation Organization) - Organização da Aviação Civil Internacional 

ILS (Instrument Landing System) - Sistema de Aterragem por Instrumentos 

IPMA – Instituto Português do Mar e da Atmosfera 



 

xv 
 

ISA (International Standard Atmosphere) – Atmosfera Padrão Internacional 

kt (Knot) – Nó 

L – Light 

M - Medium 

METAR (METeorological Aerodrome Report) – Informe Meteorológico regular de Aeródromo 

MRS (Minimum Radar Separation) – Separação Radar Mínima 

NAV – Navegação Aérea de Portugal 

NM (Nautical Mile) – Milha Náutica 

PAPI (Precision Approach Path Indicator) – Indicador de Percurso de Aproximação de Precisão 

RCL (Runway Centerline Lightning) – Luzes de Centro de Pista 

RD (Rate of Descent) – Razão de Descida 

REIL (Runway End Identifier Lights) – Luzes Indicadoras de Fim de Pista  

REL (Runway Edge Lights) – Luzes de Limite de Pista 

RoC (Rate of Climb) – Razão de Subida 

RWY (Runway) – Pista de decolagem/aterragem 

SESAR (Single European Sky ATM Research) – Estudo de Gestão de Tráfego Aéreo para Céu Único 

Europeu 

STAR (Standard Terminal Arrival Route) - Rotas Padronizadas de Chegada por Instrumentos 

TAS (True Air Speed) – Velocidade do Ar Verdadeira 

TBS (Time Based Separation) – Separação Baseada no Tempo 

TC (Theoretical Capacity) – Capacidade Teórica 

THR (Threshold) - Soleira da Pista 

TMA (Terminal Manoeuvring Area) – Área de Controlo Terminal 

TOD (Time of Day) – Hora do Dia 

TW (Tail Wind) – Vento de Cauda 

TWR (Tower) – Torre (de Controlo) 



 

xvi 
 

UTC (Universal Time Coordinated) – Tempo Universal Coordenado 

VASIS (Visual Approach Slope Indicator System) – Indicador de Ângulo de Aproximação Visual 

WTC (Wake Turbulence Category) – Categoria de Esteira de Turbulência 

 

 



 

1 
 

1. Introdução 

 

A ideia de liberdade para voar sobre diferentes países foi pela primeira vez publicada em 1609 por 

Hugo Grotius, quando defendia o direito da Companhia Holandesa das Índias Orientais para 

administrar regiões de antigas rotas, na altura marítimas, do Sudeste Asiático. Com a divulgação do 

livro jurídico “Mare Liberum”, foi formulado o princípio de que os mares e os céus eram considerados 

território internacional, e todas as nações estariam livres para os navegar. A publicação do trabalho 

de Grotius e outras publicações semelhantes da época iniciaram uma visão pioneira sobre as leis 

internacionais que regem as zonas fora do solo em que caminhamos [1].  

 

Figura 1: Mare Liberum de Hugo Grotius, publicado em 1609 [2] 

A questão da existência de um espaço aéreo para cada nação começou a surgir quando balões 

aéreos foram utilizados como instrumento de correio, durante a guerra Franco-Prussiana, em 1870-

71. Após a guerra, dividiram-se novamente opiniões em relação à propriedade que cada nação 

exercia sobre o espaço aéreo [3].  

Nos anos seguintes, vários episódios marcaram ainda mais as origens dos primeiros movimentos 

aéreos, com o primeiro voo dos irmãos Wright (1903) e o primeiro voo internacional entre a França e 

a Inglaterra, através do Canal da Mancha pelo francês Louis Blériot em 1909. Dez anos depois, no 

dia 8 de Fevereiro de 1919, realiza-se o primeiro voo regular e oficial Paris-Londres. Por outro lado, a 

infeliz Primeira Grande Guerra acabou por contribuir positivamente para um desenvolvimento 

repentino do transporte aéreo, criando uma nova situação com vista à segurança e maior rapidez na 

aviação não só militar mas também civil. Tornou-se claramente evidente um aumento da atenção 

internacional para os céus: ainda nesse mesmo ano foi promovida, através de uma convenção em 

Paris, uma necessidade de incorporar os regulamentos existentes sobre a divisão de espaço aéreo. 

Foi criada a Comissão Internacional da Navegação Aérea (ICAN), com a adesão de 32 diferentes 

países (incluindo Portugal), e com o objetivo de discutir regras de sobrevoo de espaços aéreos por 

aeronaves de diferentes nações, e outras matérias de índole técnica [3] [4]. 
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Antes de 1921, ano em que foi concebido o primeiro sistema de controlo de tráfego aéreo no mundo, 

não havia qualquer forma de comunicação ou simples troca de informação entre os pilotos de um 

avião e os funcionários que trabalhavam no aeroporto. Até que, no outrora Aeroporto de Croydon, no 

Sul de Londres, Reino Unido, algo de muito inovador para a época aconteceu. Os trabalhadores de 

Tráfego Aéreo Civil e os trabalhadores da Rádio, liderados pelo primeiro controlador aéreo de sempre 

- Jimmy Jeffs - criaram os primeiros procedimentos que iriam ser eternamente usados em Controlo de 

Tráfego Aéreo (ATC). O referido sistema, que não fazia mais que simples transmissões de rádio entre 

o avião e a terra para localizar a posição do piloto, foi aprovado pelo Ministério do Ar em 1922, e a 

partir dessa data a evolução neste campo foi sempre ascendente [5] [6]. 

 

Figura 2: Primeira Torre de Controlo do mundo, em Croydon, Londres, anos 30 [7] 

 

O objetivo vital do ATC é garantir a segurança na aviação, evitando colisões e acidentes aéreos 

através de procedimentos capazes de organizar a fluidez de tráfego aéreo. São utilizados suportes 

técnicos tanto para os pilotos como para os controladores em terra. Ao longo dos anos, o ATC foi não 

só usado para fins civis, mas também para estratégias militares [8].  

Atualmente, o cenário tornou-se totalmente diferente. Entre 100.000 e 200.000 voos são 

contabilizados por dia em todo o mundo, levando a um congestionamento permanente do tráfego 

aéreo, e é constantemente necessário levar o transporte aéreo até ao seu limite. Os controladores e 

os pilotos são cada vez mais pressionados a realizarem as suas funções de forma mais eficiente, 

mantendo ou elevando ainda mais a segurança durante os trajetos. São continuamente criadas novas 

ideias que levam a métodos capazes de preencher ainda mais o nosso planeta com aviões, ao 

mesmo tempo evitando qualquer tipo de atrasos de voo até ao último segundo e até mesmo 

economizar o combustível ao máximo [9]. 
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1.1 Motivação e Objetivos 

 

 

Figura 3: Tráfego, movimentos totais e variação anual no Aeroporto de Lisboa (adaptado de [10] [11]) 

 

De acordo com o gráfico anterior na Figura 3, o número de movimentos totais para o tráfego em 

Lisboa tem aumentado constantemente, tirando uma ou outra exceção. Em 2015, o total de registos 

de voo bateu um novo recorde, superando agora os 500 000 movimentos na Região de Informação 

de Voo (FIR) de Lisboa e assim ultrapassando a barreira dos 20 milhões de passageiros anuais no 

Aeroporto [10] [11]. 

"Se continuarmos com um crescimento deste género, eventualmente vamos ter de trabalhar com 

algumas penalizações para o tráfego e portanto criar alguns atrasos", avisou José Matos, o diretor de 

operações da região de Lisboa da Navegação Aérea de Portugal (NAV), em Outubro de 2016 [11]. 

Em função deste aumento relevante de tráfego, o aeroporto está a saturar cada vez mais a sua 

capacidade. Tem-se tornado difícil, por parte dos controladores, gerir este crescimento. Como tal, 

tudo se traduz em atrasos frequentes nas chegadas e partidas [12]. De facto, no mês de Outubro em 

2016, o Aeroporto de Lisboa chegou mesmo a ter o 11º pior índice de pontualidade do ranking da Air 

Travel Intelligence publicado pela base de estatísticas de aviação OAG, com apenas 61.4% dos voos 
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a aterrar ou descolar até 15 minutos depois da hora prevista. E, apenas tendo em conta aeroportos 

internacionais europeus, Lisboa está apenas melhor que o Aeroporto Fiumicino, em Roma [13]. 

Já muitas soluções foram apresentadas de forma a contrariar esta necessidade de receber mais 

aviões no aeroporto. Desde a utilização escassa da pista (RWY) 17/35 desde 2014 que o aeroporto 

funciona apenas com uma pista para ambos os processos de partida e chegada, gerando 

consequências úteis mas também desfavoráveis: por um lado levou a um aumento de capacidade 

para parqueamento, transformando a RWY 17/35 praticamente inativa em mais um taxiway (e no 

futuro será mais uma zona para estacionar aviões), embora por outro lado tenha limitado algumas 

alternativas de movimentações para descolagens e aterragens. No entanto a capacidade 

aeroportuária aumentou e reduziram-se os movimentos em pistas cruzadas, evitando-se assim riscos 

preocupantes [26]. Para agravar a recente dificuldade dos aviões em conseguirem aterrar em Lisboa 

e todos os restantes constrangimentos de capacidade, tem ainda aumentado significativamente o 

tráfego de companhias low-cost, como a RyanAir que, obviamente, utiliza a única pista operacional de 

momento – RWY 03/21 - no Aeroporto de Lisboa [14] [15]. 

A solução que se tem revelado mais promissora e discutida é o aumento do Aeroporto, com 

localização na base do Montijo, com o intuito de transferir as companhias low-cost para esse espaço. 

No entanto, muitas situações travam essa prolongação, pois já é bastante discutida desde 2012 e 

ainda pouco foi concretizado. Apesar de durante este ano de 2017 terem sido tomadas decisões por 

parte do Governo sobre esta matéria, a verdade é que, enquanto nada for realizado, é totalmente 

necessário incluir todo o tipo de técnicas que podem fazer a diferença em relação à eficiência das 

movimentações em pista, já que um único segundo a mais em cada partida ou chegada desencadeia 

um efeito em cadeia nas movimentações adjacentes, gerando atrasos e penalizando a pontualidade 

do Aeroporto da Portela a nível imediato [16] [26].  

Economicamente falando, também várias desvantagens surgem com esta situação. Nomeadamente 

nos meses de Julho e Agosto, altura em que o tráfego de passageiros é significativamente maior 

devido ao turismo verificado em Portugal, tem sido difícil de aumentar este negócio que, no fundo, 

representa 12% do PIB nacional. Há, portanto, uma enorme oportunidade para ampliar esta receita 

mas que não tem sido aproveitada, levando as companhias aéreas a estagnar o seu crescimento na 

Portela e impossibilitando a aposta nas suas rotas com destino a Lisboa [17].  

Entre estas razões, torna-se de uma extrema importância e, mais que isso, enorme utilidade em 

vários aspetos (incluindo económicos) para o país, e concretamente para Lisboa, cumprir o objetivo 

final deste trabalho: aumentar e melhorar a capacidade do Aeroporto da Portela face ao fluxo de 

chegadas de aviões, tendo em conta também as condições meteorológicas, em especial 

relativamente ao vento. Esta tese promete visar a forma como se pode adaptar os procedimentos e 

metodologias aplicados atualmente com o intuito de contribuir para uma maior eficiência do uso da 

única pista em operação para a aviação civil internacional existente em Lisboa.  
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1.2 Metodologia 

 

O trabalho e estudo argumentados nesta tese têm como referência principal o projeto intitulado Uso 

Flexível e Dinâmico de Separações de Turbulência de Esteira, estabelecido pela Organização 

Europeia para a Segurança da Navegação Aérea (EUROCONTROL) através do programa de 

Pesquisa de Controlo de Tráfego Aéreo em Espaço Único Europeu (SESAR), cujo relatório é titulado 

de Serviço Operacional e Definição de Ambiente (OSED) para a Separação Baseada no Tempo 

(TBS) para chegadas [24].  

Os dados de radar de vigilância foram fornecidos pela NAV, para o aeroporto de Lisboa, durante o 

período de tempo entre 28 de Fevereiro de 2015 e 11 de Março de 2015. Como já foi referido, a RWY 

17/35 encontra-se em regime de conveniência para taxiway, não tendo sido utilizada para operações 

de aterragem ou descolagem durante estes dias abordados. No total, são mais de 60.000 voos 

registados pelo Sistema de Servidor e Registo de Vigilância de Controlo de Tráfego Aéreo (ARTAS).  

O tratamento integral dos dados do ARTAS em formato CSV e dos seus dados derivados em formato 

GeoJSON, que descrevem parâmetros de voo essenciais durante as chegadas, foi realizado em 

JavaScript, através da criação de um programa extensivo e elaborado que permite o processamento, 

organização, ordenação, filtragem e recolha de dados para visualização e posterior análise. Após 

esta fase, foram filtradas as movimentações consecutivas na Área de Controlo Terminal, onde as 

aeronaves partilhavam do mesmo espaço aéreo próximo do Aeroporto. A nível de gráficos, a maioria 

foi criada através do Microsoft Office – Excel 2007 a partir das recolhas de dados trabalhadas no 

programa em JavaScript. Outros gráficos, como o perfil de velocidades e altitudes foram elaborados 

com recurso à livraria gráfica C3 (usada em Javascript), embora por questões de facilidade na 

visualização tornou-se mais eficaz a análise de figuras realizadas em Excel. Em casos pontuais, foi 

também utilizado o programa do Microsoft Office – Excel 2007 para visualização mais facilitada 

particularmente em relação aos dados ARTAS em formato CSV. 

Os mapeamentos apresentados no Apêndice A e a visualização geográfica de casos concretos e 

individuais de trajetórias aéreas foram elaborados com recurso a dois principais conversores 

existentes Online: a aplicação Google Maps - Drag and Drop Geojson [18], e a aplicação da Data 

Design Group Inc. intitulada CSV to GeoJSON [19]. 
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1.3 Perfil da tese 

 

Capítulo 2. - Descreve o estado de arte da tese, onde se enunciam breves explicações de premissas 

que são fundamentais na compreensão do tema. Contém características do Aeroporto de Lisboa que 

têm impacto direto na análise do TBS, entre elas a capacidade do aeroporto e as condições de vento. 

Capítulo 3. - Explica rigorosamente os modelos de separação para chegadas baseados na distância 

e no tempo, e a relação entre eles. Contém ainda a aplicação de ambos os métodos para 

circunstâncias padronizadas pela EUROCONTROL. 

Capítulo 4. - Apresenta a implementação da metodologia aplicada concretamente para o Aeroporto 

de Lisboa, durante um período de 12 dias. São caracterizados todos os fatores indispensáveis para a 

análise do espaçamento aplicado em Lisboa, e é efetuada uma avaliação completa sobre eles. 

Capítulo 5. - Contém todos os resultados conseguidos relativamente ao espaçamento aplicado no 

Aeroporto de Lisboa e a sua análise detalhada. É efetuada no final a estimativa do benefício da 

separação no tempo para casos práticos de movimentos na pista. 

Capítulo 6. - Conclui a análise dos resultados obtidos e esclarece as vantagens ou desvantagens da 

aplicação do modelo TBS considerado. São ainda admitidas as principais limitações do trabalho 

desenvolvido e propostos potenciais estudos que complementem esta tese. 

Anexo A. - Contém informação relevante à leitura do Capítulo 2., especialmente para a compreensão 

das propriedades do vento em Lisboa. 

Apêndice A. - Contém vários dados processados ou tratados para a complementação do Capítulo 4. 

e Capítulo 5., descrevendo diferentes características que ajudam a completar as análises efetuadas. 

Anexo B. - Contém esquemas que facilitam a compreensão das vantagens e desvantagens do 

modelo TBS apresentadas no Capítulo 6. 
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2. Estado de Arte 

 

Hoje em dia, aviões que chegam à zona de aproximação final antes da aterragem são separados por 

uma distância fixa, independentemente das condições meteorológicas existentes. O sistema atual 

trabalha em Separação Baseada em Distância (DBS), que permanece constante para qualquer 

circunstância de vento frontal.  

Embora o modelo DBS seja aplicado eficientemente por parte dos controladores aéreos, respeitando 

as regulações existentes, a capacidade do aeroporto referente às aterragens sofre perdas quando a 

Velocidade relativa ao Solo (GS) dos aviões à chegada diminui, devido ao impacto dos ventos 

frontais. De facto, para certos aeroportos que operam em regime de ocupação máximo, ou perto da 

sua total capacidade, a influência das condições de vento frontal ao avião aquando da sua chegada 

constitui um motivo de importante análise. Mantendo as distâncias de separação em situações de 

ventos frontais fortes, desenvolvem-se intervalos de tempo maiores entre chegadas em comparação 

com aterragens sem vento, resultando em vários inconvenientes, entre os quais uma menor taxa de 

aterragens por hora, aumentos de tempos de espera no ar, mais atrasos, e um maior consumo de 

combustível. Em Heathrow (Londres), por exemplo, os ventos frontais fortes são a maior causa de 

atrasos nas chegadas, resultando numa capacidade de menos 5 aviões por hora face a condições 

sem vento. O grande problema que ocorre nestas situações, a nível funcional, acaba por ser o efeito 

de cadeia que um atraso gera após outro quando no final do ano se contabiliza a capacidade de um 

determinado aeroporto [20] [21]. 

Através de uma reconfiguração do sistema, é possível reduzir este impacto negativo causado pelo 

vento. A alteração do DBS para um sistema mais dinâmico baseado em intervalos de tempo, como já 

ocorreu em Heathrow, e especificamente configurado para certas intensidades de vento frontal, 

justifica um estudo que considere o modelo TBS na RWY 03/21 no Aeroporto de Lisboa.  

 

2.1 Aeroporto de Lisboa 

 

Construído pelo Estado Novo e oficialmente inaugurado em 1942, fica localizado junto à antiga 

freguesia da Portela, e pertence atualmente à freguesia dos Olivais. Está situado numa área bastante 

próxima do centro de Lisboa.  

É, sem dúvida, o aeroporto português com maior tráfego e com crescentes previsões de um aumento 

contínuo e acentuado de movimentos de passageiros, como tem sido notório principalmente nos 

últimos 5 anos [10]. 
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Atualmente, o aeroporto apresenta dois terminais dirigidos para a aviação civil, e um terminal para 

fins militares conhecido como Aeroporto de Figo Maduro. 

O aeroporto conta com duas pistas de descolagem/aterragem, ambas pavimentadas de asfalto e 

devidamente iluminadas: com Luzes Indicadoras de Fim de Pista (REIL) e Luzes de Limite de Pista 

(REL) em todas as pistas, Sistema Indicador de Percurso de Aproximação de Precisão (PAPI) com 

Indicador de Ângulo de Aproximação Visual (VASIS), Sistema de Luzes de Aproximação (ALS) à 

exceção da RWY 17, e Sistema de Luzes de Centro de Pista (RCL) na RWY 03/21. A pista principal é 

a RWY 03/21, que tem 3805 metros de comprimento. A pista secundária é a RWY 17/35, tem 2400 

metros de comprimento e cruza com a RWY 03/21, mas é raramente usada. Ambas as pistas têm 

uma largura de 45 metros. 

É praticamente utilizada hoje em dia apenas a RWY 03/21, em detrimento da RWY 17/35. No 

entanto, caso a RWY 03/21 esteja indisponível para uma operação específica, os pilotos podem pedir 

autorização ao ATC para usar a pista secundária, apesar de esta também ter disponibilidade 

dependente de eventuais operações militares. Nestas situações, a RWY 35 é usada em necessidade 

máxima de emergência como resposta a um possível risco grave de segurança (e não por 

conveniência), enquanto que a RWY 17 pode ser usada para descolagens ou aterragens de 

aeronaves com requisitos de aproximação menos exigentes que o turbojet [22] [23]. 

Tabela 1: Características geográficas das pistas no Aeroporto de Lisboa 

RWY 

(Pista) 

Limites (em coordenadas geográficas) Elevação 

(metros) Início Fim 

03 38º45’59.15”N e 09º08’38.04”W 38º47’47.33”N e 09º07’40.16”W 100.3 

21 38º47’32.36”N e 09º07’48.17”W 38º45’56.98”N e 09º08’39.48”W 105.7 

17 38º47’10.44”N e 09º08’14.18”W 38º45’56.98”N e 09º07’54.43”W 113 

35 38º45’58.88”N e 09º07’54.94”W 38º47’10.44”N e 09º08’14.18”W 101 

 

Em aeroportos internacionais, é possível distinguir dois modos de operações nas pistas: o modo 

segregado (comum em aeroportos com várias pistas), onde uma pista é usada apenas para 

aterragens e outra apenas para descolagens; e o modo misto, como é o caso em Lisboa, em que as 

aterragens e descolagens são intercaladas na mesma pista – na RWY 03/21 [24].  

No último ano de 2016, o aeroporto foi renomeado como Aeroporto Humberto Delgado, em 

homenagem ao general “Sem Medo” que foi um dos fundadores da TAP e representou um importante 

papel na Aviação Civil Portuguesa na década de 40 [25]. 
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2.2 Capacidade do Aeroporto 

 

Atualmente, o Aeroporto de Lisboa encontra-se com operações no limite de congestionamento nas 

horas de pico, particularmente devido ao crescimento do turismo e ao aumento da aposta das 

companhias low-cost, que cresceram 27% em Lisboa em 2015. Este incremento de tráfego é da 

ordem dos 6% por ano desde 2004 (superior à média europeia de 4% e à mundial de 5%), e em 2014 

e 2015 superou mesmo os 10%. Hoje em dia, é efetuada diariamente uma gestão de procura ao 

longo do dia – através do alargamento das atuais horas de pico e aumentando o tráfego em horas 

fora de pico. A Portela consegue assim suportar o crescimento do tráfego até 2019, no entanto será 

necessária uma nova solução de longo prazo a partir de 2020 quando o número anual de passageiros 

terá atingido os 25 milhões [26]. 

Durante o ano de 2016, o aeroporto operou em situação de congestionamento – e entenda-se como 

congestionados os aeroportos que operam a 80% ou mais da sua capacidade durante pelo menos 

três horas por dia [36]. Um dos modelos usados que permite a avaliação da evolução da capacidade 

é a projeção do tráfego na 30ª hora. Este conceito representa o número total de movimentos na 30ª 

hora com maior volume de tráfego do ano. A Figura 4 apresenta a projeção de tráfego de passageiros 

(em milhões), e a comparação entre a capacidade do Aeroporto de Lisboa e a projeção de 

movimentos na 30ª hora. Ao comparar estes dois últimos valores relativamente aos anos 2016, 2019, 

2020 e 2021 é possível demonstrar a urgência de melhoramento da capacidade em Lisboa, já que a 

projeção da 30ª hora excede o limite de capacidade.   

 

Figura 4 - Projeção de movimentos da 30ª hora em relação ao limite de capacidade (adaptado de [26]) 
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Saliente-se que a projeção de movimentos na 30ª hora para os anos de 2019, 2020 e 2021, 

representada na Figura 4, pressupõe um alisamento do perfil de picos de tráfego atual, ou seja, um 

aumento de movimentos em horas fora de pico ao invés de intensificar ainda mais o horário de ponta 

atual – resultando idealmente numa redução de cerca de 12% do peso em relação à 30ª hora de 

2016 (40 movimentos). 

Prevê-se também a desativação total da RWY 17/35, dada a necessidade de alargar espaço para 

estacionamento de aeronaves. No entanto, o fecho da RWY 17/35 pode ter efeitos reversos a nível 

da competitividade entre aeroportos, porque sem pista alternativa as companhias precisam de 

combustível adicional para tolerar a eventualidade de não poderem aterrar em Lisboa (caso 

aconteçam imprevistos técnicos ou outros fatores externos), optando assim por outras soluções mais 

fiáveis e económicas. 

Várias soluções são apontadas atualmente com o objetivo de contrariar a falta de capacidade do 

aeroporto, entre as quais a mais discutida é a expansão para o Montijo. No entanto, como se irá 

verificar ao longo do trabalho, um dos fatores que limita a fluidez de tráfego na Portela é a separação 

mínima exigida pela Organização da Aviação Civil Internacional (ICAO), com o intuito de evitar 

colisões ou problemas de turbulência de esteira entre aviões que operam consecutivamente [36]. Por 

isso, e dadas as preocupações mencionadas sobre a capacidade, é essencial a implementação de 

novos procedimentos no sistema de Gestão de Tráfego Aéreo (ATM) em Lisboa, entre os quais se 

encontra o TBS [26]. 

 

2.3 Vento em Lisboa 

 

Consoante a altura do ano, Lisboa apresenta diferentes condições atmosféricas. Genericamente, a 

cidade de Lisboa é caracterizada por ventos predominantes do quadrante Norte, com especificidade 

para os rumos Nordeste e Noroeste. No entanto, durante a época de Verão, a predominância do 

vento é de Norte, e durante o Inverno é de Nordeste. As estações intermédias sentem mais 

preponderância nos ventos de Oeste (incluindo Noroeste e Sudoeste). Estas alterações anuais são 

explicadas pela migração de latitude das Altas Pressões e das Baixas Pressões, provocando uma 

dualidade preponderante entre o Verão e Inverno [28]. 
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Figura 5: Rosa dos Ventos com as frequências de vento entre 2004-2008 [27] 

A Figura 5 regista as frequências mensais dos ventos no período entre 2004 e 2008, com a ilustração 

da rosa-dos-ventos que permite a interpretação das suas origens e a relação com a orientação das 

pistas do Aeroporto de Lisboa. Pela análise da figura, de facto verifica-se que, no período temporal 

que começa em Novembro e acaba em Março, os ventos são predominantes de Norte e Nordeste e 

tipicamente caracterizados por uma velocidade inferior a 15 km/h, ou 8 nós (kt) – valores de 

intensidade que correspondem aos menores valores anuais. No entanto, registam-se rajadas 

frequentes entre Dezembro e Fevereiro oriundas de Nordeste. Por outro lado, o período de Verão, 

concretamente entre os meses de Abril e Outubro, é caracterizado por ventos com velocidades 

médias mais fortes que no Inverno, e vindas de diferentes quadrantes embora a predominância seja 

entre as direções Norte e Oeste. O Anexo A.1 suporta a informação apresentada na Figura 5, e é 

ainda demonstrada a frequência percentual dos ventos por mês durante o mesmo período entre 2004 

e 2008. Ambas as informações foram disponibilizadas pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera 

(IPMA) à ANA – Aeroportos de Portugal, com o intuito de tratamento de dados climatológicos no 

Aeroporto de Lisboa [27].  

Relacionando as condições de vento com a posição da RWY 03, conclui-se que durante os meses de 

Verão registam-se ventos transversais com maiores intensidades (clara evidência do rumo 

predominante Nor-Noroeste / 330º). No mês de Julho, é possível a verificação de ventos com 

intensidade superior a 20 nós (mas sempre inferiores a 30 nós), podendo levar a preocupações 

devido ao impacto da componente transversal na RWY 03. No entanto, como se pode constatar pelo 
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Anexo A.2 e Apêndice A.2, os modelos de aviões sujeitos a serem afetados por uma componente 

transversal entre 20-30 kt não correspondem aos modelos mais presentes nas chegadas a Lisboa 

[27][28].  

 

2.4 Influência do vento nas partidas e chegadas 

 

Os movimentos de ar presentes durante o voo de uma aeronave têm uma grande implicação no seu 

desempenho. De facto, para a aviação, o vento cria efeitos na definição da trajetória aérea, forçando 

o piloto a corrigir a sua orientação e a ajustar a sua velocidade consoante a intensidade e a direção 

do vento. Aliás, é por este motivo que dentro do cockpit se encontram instrumentos que permitem a 

visualização das condições de vento, entre outras condições meteorológicas como a temperatura ou 

a pressão, através de dados como o Reporte Meteorológico do Aeródromo (METAR) ou em 

informação representada nos painéis [29]. 

Nas operações de aterragem e descolagem, o vento tanto tem repercussões na fase em que o avião 

está no solo como no ar. 

Quando um determinado avião se eleva no ar, a componente do vento não tem efeito na Razão de 

Subida (RoC), mas altera o percurso de voo e o GS. E o mesmo acontece na zona de aproximação 

quando o avião desce para a pista, desta feita não tendo consequências para o RoC. 

 

Figura 6: Efeito de Vento Frontal (HW) em trajetória descendente (adaptado de [30]) 

 

Estudando o caso concretamente para as chegadas (onde se irá aplicar o TBS), verifica-se que 

realmente a razão de descida (RD) mantém-se independentemente do vento. Por seu lado, o ângulo 

de percurso de voo g (ângulo a verde) aumenta com o Vento Frontal (HW), tal como está 

representado na Figura 6, e diminui com o Vento de Cauda (TW). Do mesmo modo, o GS diminui ou 

aumenta em módulo, consoante o vento seja HW ou TW, respetivamente. Note-se ainda que, em 

casos sem vento, o GS é igual à velocidade verdadeira, que representa a velocidade do aparelho 

relativamente ao ar em redor (no Capítulo 3 encontra-se a descrição mais completa das várias 

medidas para a velocidade) [30]. 

A distância percorrida no solo durante uma partida também é influenciada pelo vento. Um HW que 

representa 15% da velocidade de descolagem é capaz de reduzir em 30% a distância percorrida na 
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pista, enquanto se for um TW da mesma intensidade, aumenta a distância percorrida em 33%. 

Exemplificando, para um pequeno avião de velocidade na descolagem de 70 milhas náuticas (NM) 

por hora, ou 70 kt, (130 km/h), um vento de apenas 10 kt (18.5 km/h) é capaz de produzir este efeito. 

Tal como nas partidas, o vento também tem influência nas aterragens. Na verdade, o desempenho do 

avião sofre exatamente as mesmas consequências, ou seja, uma intensidade de HW que represente 

15% da velocidade nas aterragens, encurta a distância percorrida no solo em 30%. Por estas razões, 

é sempre conveniente que estas operações sejam realizadas contra o vento (como irá ser discutido 

mais à frente neste trabalho). Ventos frontais na superfície da pista são recomendáveis tanto para as 

aterragens como para as partidas, quando comparados com ventos cruzados ou de cauda [31]. 

A título de curiosidade, este era o motivo pelo qual a área para descolagens/aterragens era um 

terreno largo e circular ou quadrado durante os anos iniciais da aviação (Primeira Guerra ou antes). 

Na altura, os aviões ainda não estavam preparados para tolerar ventos laterais como hoje em dia, 

sendo que quando um avião descolava, apontava para a direção do vento no nariz. Ainda assim, 

atualmente os aeroportos corretamente arquitetados têm a pista principal de acordo com a orientação 

de ventos mais frequente, e as pistas secundárias consoante outras direções de vento menos 

comuns mas que também possam ser preponderantes [31]. 
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3. Modelos de Separação 

 

Cada avião que se aproxima de um aeroporto segue uma determinada Rota Padronizada de 

Chegada por Instrumentos (STAR) que permite a transição da fase cruzeiro para a fase de 

aterragem, onde o avião converge para um único corredor de descida retilíneo antes de aterrar na 

pista – o chamado glide path. Ao mesmo tempo que as aeronaves aterram, são geridas também as 

partidas que ocorrem na mesma pista para evitar conflitos de tráfego na Área de Controlo Terminal 

(TMA). Estas tarefas são realizadas através de uma sequência estratégica de movimentos aéreos, 

em que o controlador é o responsável por assumir operações seguras na TMA, direcionando 

informações e instruções para os pilotos através de comunicação por voz. O planeamento para as 

operações de chegada é preparado com 20-30 minutos de avanço, para prevenir casos de alta 

demanda de tráfego ou situações inesperadas [24]. 

A ferramenta usualmente utilizada pelos controladores de torre e de pista nestas operações de 

sequências para chegadas é conhecida como Controlador Automático de Chegada (AMAN). O AMAN 

permite organizar o tráfego à chegada eficientemente de forma a convergir e alinhar os aviões em 

ordem na sua aproximação final e dentro de um determinado glide path. Através de mapas escalares 

de radar observa-se a progressão da separação entre dois aviões consecutivos. Se o controlador 

reparar numa possível infração ou situação de risco, então primeiro envia ao piloto instruções de 

segurança para a sua velocidade, podendo depois também transmitir instruções vetoriais ou até 

recomendar a realização de um go-around - exceto para as últimas 4 NM (Milhas Náuticas) antes da 

Soleira da Pista (THR), onde não é costume aconselhar a velocidade do avião, e opta-se pela 

aplicação de um go-around [24].  

Para o Aeroporto de Lisboa, a transferência do controlo aéreo entre o APP (Approach) e a torre 

(TWR) para uma determinada chegada é feita quando o avião se encontra a cerca de 10 NM do THR, 

embora na maior parte dos aeroportos internacionais seja a uma distância de 6-8 NM da pista. Ambas 

as ferramentas instrumentais ou visuais são utilizadas por parte dos controladores da torre – no caso 

de Lisboa, o controlador da torre e o de pista responsabilizam-se pela alternação entre chegadas e 

partidas, devido ao funcionamento da RWY 03/21 em modo misto [32]. 

 

3.1. DBS - Separação Baseada em Distância 

 

Nas atuais operações relativas às chegadas, a separação na aproximação final é aplicada pelo 

controlador através do radar, e expressa em milhas náuticas (NM) para qualquer circunstância de 

vento ou outras condições atmosféricas. Logo, a mesma distância demora mais tempo a ser 
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sobrevoada quando o HW é elevado e menos tempo quando o vento é calmo. Isto resulta numa 

perda de taxa de aterragens na pista em picos de tráfego quando há condições de HW [24].  

Caso a tripulação de voo peça uma aproximação visual, o modo de separação altera e a 

responsabilidade cai sobre o piloto para determinar o espaçamento. Nesta situação, não existem 

regras concretas pela ICAO e a separação pode tornar-se maior ou menor em relação àquela por 

radar, dependendo da decisão da tripulação. No entanto, estas eventualidades são cada vez menos 

frequentes em aeroportos internacionais europeus, porque resulta em incertezas que não ocorrem 

quando é aplicada a separação por radar [33]. 

A separação mínima entre duas aeronaves é recomendada pela ICAO e inclui critérios de separação 

de esteira de vórtices. Estes critérios priorizam a definição de Categorias de Turbulência de Esteira 

(WTC), que permite a fluidez de tráfego considerando o peso dos aparelhos. De facto, a turbulência é 

sempre mais preocupante nas situações em que existe uma diferença considerável de pesos entre 

dois aviões consecutivos, com o primeiro a ser o mais pesado. Consideram-se assim, para a 

descrição de separação de turbulência, as combinações de categorias em que o WTC do avião que 

opera à frente é superior ao WTC do avião que opera atrás. 

Estas categorias são definidas pelos seguintes padrões de peso máximo certificado para 

descolagem: 

o WTC Light (L) – aeronaves com menos de 7.000 kg  

o WTC Medium (M) – aeronaves entre 7.000 kg e 136.000 kg 

o WTC Heavy (H) - aeronaves que pesam mais de 136.000 kg. 

o WTC Super Heavy – representado apenas pelo Airbus A380, com um peso máximo de 

descolagem de 560.000 kg 

A turbulência de esteira é a turbulência formada por uma aeronave quando atravessa o ar, formando 

na sua retaguarda vórtices causados pela sua estrutura. A seguinte tabela descreve a separação 

mínima de turbulência, em distância, que deve ser aplicada para todos os aviões com sistema de 

vigilância por radar durante as fases de aproximação. [24] 

Tabela 2: Separações mínimas de turbulência em aproximação final (em NM) 

WTC Líder 
WTC seguinte 

Super Heavy Heavy (H) Medium (M) Light (L) 

Super Heavy MRS 6 7 8 

Heavy (H) MRS 4 5 6 

Medium (M) MRS MRS MRS 5 

Light (L) MRS MRS MRS MRS 
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Estas separações são concretamente aplicadas para qualquer uma das seguintes situações: 

o Os dois aviões consecutivos fazem uso de pistas paralelas diferentes, mas separadas por 

menos de 760 m, ou 2500 pés (ft) (não é o caso em estudo para Lisboa). 

o Um avião está a operar diretamente atrás de outro à mesma altitude ou verticalmente a 

menos de 1000 ft (300m) [33]. 

A sigla MRS - Separação Mínima de Radar corresponde à separação mínima de radar na 

aproximação final. Esta separação é habitualmente de 3 NM, como no caso de Lisboa, e na prática 

equivale aos casos em que a combinação de aviões consecutivos na chegada não é enunciada na 

Tabela 2 para separações por turbulência – casos das separações de 4, 5 ou 6 NM, e também não 

tem uma partida intercalada (para esta situação concreta, a separação de referência em Lisboa é de 

6 NM). No entanto, o MRS poderá ser reduzido de 3 NM para 2.5 NM quando [34]: (ICAO Doc. 4444 

ATM/501, 2012, p. 163) 

o A média do tempo de ocupação da aterragem do avião na pista não excede 50 segundos. 

o A ação de travagem é bem reportada e os tempos de ocupação de pista não são afetados 

adversamente por constrangimentos na pista - tais como neve, água ou gelo. 

o O sistema de radar local tem azimute e resolução de alcance apropriados, e uma taxa de 

atualização no máximo de 5 segundos (exatamente como em Lisboa) e é usado em 

combinação com visualizações adequadas de radar. 

o O controlador de pista é capaz de observar visualmente a pista em uso e os taxiways 

associados para entrada e saída. 

o As velocidades de aproximação são conduzidas pelo controlador e quando necessário são 

ajustadas para confirmar que o espaçamento não é reduzido abaixo da separação mínima. 

o A tripulação está consciente da necessidade de sair da pista rapidamente após a aterragem. 

[35]. 

Nos casos estudados neste trabalho, como já foi discutido, qualquer separação foi efetuada com a 

utilização de um sistema de vigilância por radar. No entanto, em casos mais específicos de 

aeródromos que não requerem uma segurança tão apertada (evidentemente não é o caso do 

Aeroporto de Lisboa), o controlador aéreo usa uma separação mínima mais folgada na ordem dos 3 

minutos para combinações de um H seguido de L ou um M seguido de um L, ou 2 minutos para um H 

seguido de um M. A razão deste critério temporal é que, dado não haver segurança suficiente devido 

à ausência de radar, em circunstâncias de aterragem normal acaba-se por promover uma separação 

maior entre aviões em relação à descrita na Tabela 2 [33].  

A separação mínima da esteira de vórtices já está implementada há cerca de 40 anos, pelo que, em 

certas situações, é pouco dinâmica e demasiado protetora – o que leva a consequências na fluidez 

de tráfego, obrigando a pista a não ser aproveitada ao máximo na sua capacidade [24]. Estas 

situações referidas dizem respeito, na maior parte das vezes, à presença de HW que torna a 

separação exagerada a nível temporal – como irá ser discutido mais profundamente ao longo desta 

tese. 
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Velocidade 

 

Existem várias medidas de velocidade que conduzem à velocidade de um avião, entre as quais estão: 

IAS (Velocidade do Ar Indicada) – Corresponde à velocidade indicada no cockpit, obtida por 

medições da pressão dinâmica externa. É equivalente à velocidade verdadeira se o aparelho estiver 

ao nível do mar, com pressão atmosférica padrão de 101 325 Pa, e sem efeito de vento. Caso o avião 

esteja em subida ou descida, a densidade do ar varia e portanto o IAS varia em relação à velocidade 

verdadeira. 

TAS (Velocidade do Ar Verdadeira) – Corresponde à velocidade da aeronave num sistema 

referencial móvel ligado ao movimento da massa de ar. Pode ser obtido através do IAS corrigido para 

uma determinada altitude e temperatura, pela seguinte fórmula (AIRBUS, 2002, p.24): 

                          (3.1) 

 

Em que   é a densidade do ar, e   é a correção de compressibilidade [30]. 

É de salientar que quando se assume que o IAS é ideal significa que os instrumentos que o medem 

não têm quaisquer tipos de erros [30]. 

GS (Velocidade relativa ao Solo) – Corresponde à velocidade da aeronave relativamente ao solo. 

Caso exista vento com componente na direção da trajetória, corresponde a uma compensação do 

TAS com a velocidade do vento (que pode ser subtraída ou adicionada consoante HW ou TW, 

respetivamente), de acordo com a seguinte expressão [30]: 

           (3.2) 

 

O IAS é utilizado pela tripulação de voo, enquanto que o GS e IAS são utilizados ambos pelo ATC 

[24]. 
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Figura 7 - Perfil Típico de Aproximação Final (adaptado de [24]) 

 

O controlo da velocidade executado pelo ATC é semelhante na maioria dos aeroportos internacionais. 

Geralmente, e como descreve a Figura 7, o processo de aterragem inicia-se com uma velocidade de 

220 kt em downwind, passando depois para 180 kt no Ponto de Aproximação Final (FAP). Assim que 

entra em glide slope, a redução de velocidade continua, entrando nas últimas 4 NM a cerca de 160 kt. 

De seguida, é altura de o piloto adotar a sua Velocidade de Aproximação Final (FAS). Esta 

velocidade varia principalmente de acordo com o peso de aterragem, tipo e fabricante do avião, com 

a aplicação de flaps (ou híper-sustentadores) que o piloto pretende, e claro, o vento. Outros fatores 

de menor importância incluem a visibilidade, a política de consumo de combustível e o parqueamento 

planeado [36]. 

Este controlo acaba por ser relativamente variável, tendo em conta que muitas condições influenciam 

a velocidade. Entre elas está a densidade de tráfego – ocorrem variações do IAS devido ao timing do 

controlador para indicar instruções, que por sua vez depende das necessidades de separação ou de 

intervenção face a diferentes cenários de tráfego. Depois, também é necessário contar com o tempo 

de reação do piloto a ordens do controlador (que por sua vez pode depender do Sistema de Gestão 

de Voo). E finalmente, quando é dado o IAS, o GS resultante é afetado pelo HW ao longo do corredor 

ou do glide path [37]. 

 

3.2. TBS - Separação Baseada no Tempo 

 

O conceito de TBS resume-se como: 

“Uma redução da separação por radar de turbulência de esteira baseada em distância na 

aproximação final, através da adaptação de uma separação baseada no tempo. Necessita de 

condições específicas mínimas de vento frontal suficientemente estáveis durante um determinado 

período de tempo.” (SESAR P06.08.01, 2011, p. 61) 
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A regulamentação para a prática do modelo TBS é derivada do DBS em circunstâncias de vento 

fraco. Nestas situações, a capacidade do aeroporto com o modelo DBS é aceitável para operações 

de congestionamento e tráfego intenso. Porém, devido à diversidade de perfis de GS em 

aproximação final, diretamente relacionada com as condições de HW, torna-se necessário gerir o 

espaçamento entre aviões consecutivos, recorrendo-se à aplicação do TBS. A transformação de 

separação mínima (em distância) de DBS para intervalos de tempo de separação em TBS é 

calculada com base no Projecto 06.08.31 do SESAR (Heathrow), gerido pelo EUROCONTROL [24]. 

Dados o glide path, o IAS usado e as condições de HW, o perfil de GS resultante determina o 

intervalo de separação na aproximação final. Para calcular as separações de referência do modelo 

TBS, é usado um perfil padrão para a velocidade na aproximação final em condições com um HW 

standard de 5 kt. Desta forma, a variação da separação temporal será a mesma que em modo DBS 

com HW fraco, ou seja, em TBS o intervalo de tempo de separação para cada perfil de velocidade é 

constante, quaisquer que sejam as condições de vento. Toda a diversidade de perfis de velocidade, 

que antes constituía um problema, deixa assim de afetar a fluidez do tráfego à chegada. Outro motivo 

para a implicação de um HW de 5 kt em cálculos de referência resulta das maiores prevalências de 

turbulências quando o vento é fraco, nulo ou de cauda – criando assim um espaçamento em tempo 

de segurança confiável.  

O perfil de referência para a velocidade é o de uma velocidade de estabilização padrão para a 

chegada à pista no Aeroporto de Heathrow. A 6 NM de Distância à Soleira da Pista (6 DME), a 

velocidade de referência é de 170 kt (IAS), reduzindo a uma taxa de -20 kt / NM para 150 kt (IAS) a 5 

DME. A partir deste ponto, a velocidade de aterragem estabiliza em FAS a 150 kt (IAS) até ao THR, 

mantendo o ângulo de glide slope a 3º a partir de uma elevação padrão de 80 ft da pista (acima do 

nível médio das águas do mar). É assumido ainda que uma separação de 60 segundos seria 

suficiente para o avião líder executar o touchdown até sair da pista. 

Embora a métrica principal de distância, em altitude, usada na aviação corresponde à unidade inglesa 

feet (com excepção da Rússia que usa o metro), as fórmulas posteriores estão em função da unidade 

SI metro  – por ser a unidade para distâncias vulgarmente usada em Portugal. Por sua vez, a 

velocidade para fins aéreos é representada em nós (kt), inclusivamente em Portugal. 

Assumindo   como a distância horizontal e   como a altitude, a relação entre ambos é relativa ao 

ângulo de 3º de glide slope do avião e à elevação da pista (24.384 metros), logo  

                  (3.3) 

 

Conhecido o IAS de referência para diferentes distâncias, torna-se então necessária a expressão 

para calcular o TAS a partir do IAS (Blake W, 2009, p. 114) [38]: 
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    (3.4) 

 

Onde devem ser conhecidas a temperatura   e a pressão   para as altitudes pretendidas. Os valores 

de    e    correspondem aos valores padrão definidos pela Atmosfera Padrão Internacional (ISA) 

para o nível médio das águas do mar:               ;            . 

Em altitudes dentro da Troposfera, a variação da temperatura com a altitude é essencialmente linear 

de acordo com o ISA, a uma taxa aproximada de -6.5ºC/1000m. A expressão da temperatura 

relativamente à altitude, abaixo da Tropopausa (11 km de altitude), é dada por [38]: 

                  (3.5) 

 

A mesma expressão para a altitude acima de uma pista que tem uma elevação de 80ft (24.384 m), e 

ao longo da distância horizontal a que o avião se encontra, é dada por: 

 
              

               

     
  (3.6) 

 

O modelo da pressão standard a uma dada altitude assume as premissas de que a temperatura varia 

de acordo com a expressão definida acima, e o ar pode ser entendido como um gás perfeito. A 

seguinte equação mostra a pressão standard em variação com a temperatura e a altitude [38]: 

 
           

 

  

  

  
  

 (3.7) 

 

Novamente, a mesma expressão para a altitude acima de uma pista que tem uma elevação de 80ft 

(24.384 m), e ao longo da distância horizontal a que o avião se encontra, é dada por: 

 
           

 

  

                 

  
  

 (3.8) 

 

Em que são novamente utilizados os valores padrão    e   , e a constante universal de gás   

                e a taxa de variação da temperatura com a altitude              e a constante de 

gravitação                . 

Saliente-se, apenas, que os valores de temperatura e pressão tirados das expressões acima 

correspondem a valores standards usados em teoria, e podem não corresponder aos valores reais 

em altitude.  
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Como foi anteriormente referido, o HW tem o valor de 5 kt. Para calcular a média do GS durante uma 

certa distância a partir do THR, o processo mais rigoroso seria a integração da velocidade para 

depois dividi-la pela distância considerada. Tudo se resumiria de acordo com a seguinte fórmula: 

 

 

        
 

 
         

 

 

   

 

(3.9) 

 

        
 

 
 

 

 
 
        

 

  

  
  

 
         

   

        
 
 

 

   

      

 
   

      

 

 
  

 

   (3.10) 

Em que: 

   

     
             

                
  

 

(3.11) 

E as funções da temperatura e pressão seriam as consideradas anteriormente. 

No entanto, pode-se aplicar um método mais prático que permite o estabelecimento de um perfil de 

GS resultante do perfil de IAS, estabelecendo um TAS médio por milha náutica desde o THR até 6 

NM (que corresponde à separação máxima necessária para qualquer separação de turbulência, de 

radar – mesmo com partidas intercaladas). Após a obtenção de um TAS médio por segmento de 1 

NM, é aplicada a diferença do HW (que é constante) e chega-se a um valor médio de GS por 

segmento. 

Aplicando exclusivamente as fórmulas (3.3), (3.6), (3.8), (3.10), (3.11), obtêm-se os seguintes 

resultados: 
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Tabela 3: Transição de separação em distância para tempo 

  [ft]                                            

 

 

 

 

 

        

6 DME 1990.61 11.059 94 245.4 170 174.952  

 164.314 159.314  22.597 

5 DME 1672.18 11.689 95 350.1 150 153.675  

 153.320 148.320  24.272 

4 DME 1353.740 12.320 96 465.3 150 152.965  

 152.613 147.613  24.388 

3 DME 1035.310 12.950 97 591.1 150 152.260  

 151.910 146.910  24.505 

2 DME 716.871 13.581 98 727.5 150 151.559  

 151.211 146.211  24.622 

1 DME 398.476 14.211 99 874.6 150 150.863  

 150.518 145.518  24.739 

THR 80 14.842 101 032 150 150.172 

 

Utilizando-se os intervalos de tempo calculados da tabela anterior, a Tabela 2 pode ser reformulada 

para separações TBS (baseadas em intervalos de tempo em vez de distâncias): 

Tabela 4 - Separações TBS em Aproximação Final 

WTC Líder 
WTC seguinte 

Super Heavy Heavy (H) Medium (M) Light (L) 

Super Heavy 60s 145s 167s 189s 

Heavy (H) 60s 98s 122s 145s 

Medium (M) 60s 60s 60s 122s 

Light (L) 60s 60s 60s 60s 

 

A separação em TBS é aplicada desde o momento em que o avião líder toca no THR da pista 

(touchdown), até ao avião seguinte desde que se encontre em glide path. Refira-se ainda que a 

separação pode ser entendida como o intervalo de tempo entre o touchdown do avião líder e o 

touchdown do avião seguinte. 

O controlador utiliza principalmente a vectorização e controlo de velocidade como instrumentos para 

estabelecer e manter a separação. Uma perda temporária do espaçamento pode ocorrer e deve ser 

tolerada, por exemplo quando é causada por uma mudança repentina de vento. 
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Para a proposta separação mínima de 60s em modo TBS à soleira da pista, podem acontecer 

constrangimentos na eficiência na chegada dos aviões emparelhados. Para este formato TBS, 

descrito na tabela, adotou-se um GS médio de 150 kt. Contudo, se o GS do avião líder baixar a partir 

deste valor durante a fase final de estabilização para a aterragem na pista, pode-se tornar necessário 

um espaçamento adicional para a distância de separação não ficar curta demais. Assim, continua a 

ser proposta uma separação de radar mínima de 3 NM durante a fase de estabilização na 

aproximação final à soleira de pista [24]. 
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4. Implementação 

 

No capítulo anterior, ficou demonstrado como a separação mínima constitui um fator de análise 

influente para um funcionamento eficiente do tráfego aéreo, principalmente nas proximidades do 

aeroporto. É por esta razão que se justifica uma nova abordagem dinâmica e flexível no que toca a 

este assunto, investigando as vantagens (ou desvantagens) de um modelo TBS. De forma a 

desenvolver com sucesso o trabalho, é crucial estudar qual o estado real das práticas atuais no 

Aeroporto de Lisboa, e explorar quais os pontos-chave que permitem uma melhoria na aplicação das 

separações, otimizando a sua prática. Neste capítulo, são descritos os procedimentos correntes e a 

caracterização de todos os fatores importantes nas chegadas, durante um certo período real de 

tempo, para seguidamente finalizar o trabalho com conclusões ponderadas. 

 

4.1. Características dos dados 

 

Para realizar este estudo, foram analisados vários dados de radar de vigilância ARTAS (gentilmente 

cedidos pela NAV), com registos gravados entre os dias 28 de Fevereiro de 2015 e 11 de Março de 

2015. 

Introduzindo brevemente o ARTAS, este trata-se de um sistema processador de dados de vigilância 

desenvolvido pela EUROCONTROL, para operar dentro da Europa como uma base de sistemas de 

vigilância. O sistema é composto por: um tracker que regista os vetores de estado das aeronaves; um 

servidor que envia estes mesmos vetores aos utilizadores (como a NAV); e uma interface para 

controlo e visualização. Assim, o ARTAS coleciona e processa todos os dados de vigilância de várias 

estações de radar que integram as operações efetuadas a nível europeu, e exibe-os numa única 

representação do espaço aéreo, permitindo aos controladores uma análise mais eficiente dos 

acontecimentos. [39][40] 

Durante o período de 12 dias estudado, aterraram um total de 2215 aeronaves na RWY 03/21, com a 

distribuição diária representada na Figura 8. O motivo do primeiro dia 28 de Fevereiro registar 

significativamente menos voos de chegada justifica-se por apenas terem sido divulgados ficheiros de 

ARTAS até às 12:43, e o mesmo acontece para o dia 11 de Março em que não há dados após as 

15:24. Tendo em conta que um aeroporto diz-se congestionado quando trabalha a 80% da sua 

capacidade máxima durante pelo menos 3 horas por dia – assume-se assim que, nos dias estudados, 

o Aeroporto de Lisboa funcionou congestionado durante todo o período considerado. De facto, os 

parâmetros de capacidade durante o Inverno de 2016 (30 de Outubro a 25 de Março), divulgados 

pela ANA, indicam que o número máximo é de 26 chegadas por hora. Assumindo que em 2015 

seriam os mesmos parâmetros, pois não foram efetuadas alterações de gestão de tráfego ou de 
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condições no aeroporto, durante determinadas horas do dia (especialmente entre as 7:00 e as 9:00, 

ou entre as 18:00 e as 19:00) o total de movimentos de aterragem ultrapassa facilmente os 20 por 

hora – valor este que corresponde a 80% dos 26 movimentos por hora em capacidade máxima. 

[41][42] 

 

Figura 8 - Distribuição do número de chegadas por dia 

 

Os ficheiros em formato CSV, disponibilizados pela NAV, contêm assim o ARTAS para cada voo que 

passou pelas torres de controlo em Portugal (incluindo Madeira e Açores) - desde voos comerciais e 

civis a voos militares, privados ou até helicópteros de socorro. Estes dados em bruto foram 

transformados em dados GeoJSON. Por sua vez, para permitir uma análise mais específica, estes 

apenas incluem as chegadas ao aeroporto de Lisboa, e permitem a disponibilização das seguintes 

características de voo: posição geográfica (latitude e longitude), Hora de Dia (TOD), velocidade x, 

velocidade y, módulo de velocidade, altitude barométrica, tipo de aeronave, mode C, orientação, Taxa 

de Subida (RoC), Call Sign, Track Number, e Nível de Voo Autorizado (CFL). Descrevendo 

sucintamente estas características: 

Latitude e Longitude: correspondem às posições geográficas em relação à linha do Equador e ao 

meridiano de Greenwich, respetivamente. Os valores são dados em graus, com 6 casas decimais. 

TOD: corresponde à hora em Tempo Universal Coordenado (UTC) /GMT (Tempo Médio de 

Greenwich), contado até aos milissegundos. 

Velocidade x: GS em relação ao eixo de latitude, com precisão de ¼ nó (kt). 

Velocidade y: GS em relação ao eixo da longitude, com precisão de ¼ nó (kt). 

Módulo de Velocidade: GS absoluto medido em nós (kt) até 6 casas decimais. Corresponde ao 

módulo das componentes Velocidade x e Velocidade y. 

Altitude Barométrica: é medida através do altímetro de pressão integrado em cada aeronave. Através 

da pressão atmosférica, permite determinar a altitude de pressão a que o avião voa, uma vez que a 

pressão ao nível médio das águas do mar é definida pelas tabelas ISA criadas pela ICAO [43]. Os 

91 

199 212 185 183 188 204 201 190 212 
168 182 

28 Fev. 1 Mar. 2 Mar. 3 Mar. 4 Mar. 5 Mar. 6 Mar. 7 Mar. 8 Mar. 9 Mar. 10 Mar. 11 Mar. 

Total de Aeronaves: 2215 
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valores são dados em Nível de Voo (FL), ou seja, expressos em centenas de pés (ft), com precisão 

de ¼ FL (25 pés).  

Mode C: é a resposta codificada da altitude barométrica da aeronave. Caso o transponder do avião 

esteja equipado com Mode C, o ATC consegue verificar a altitude FL no ecrã do radar [44]. Os 

valores são, portanto, em FL, com erro até ¼ FL (25 pés). 

Orientação: Direção para onde aponta o nariz do avião. Note-se que a orientação do avião pode não 

corresponder exatamente à direção da trajetória, sendo que a diferença em ângulo entre ambos é 

chamada de drift ou deriva [43]. Os valores estão em graus, expressos até seis casas decimais. 

RoC: Taxa de variação de altitude por tempo, ou seja, velocidade vertical do avião, sendo positivo o 

sentido de subida e negativo a descida. É expressa em pés por minuto (ft/min), com precisão de ¼ 

ft/min. 

Tipo de Aeronave: Corresponde ao fabricante e ao modelo de avião. O tipo de aeronave vai ditar qual 

a categoria de esteira de turbulência (WTC), que pode ser Light (L), Medium (M) ou Heavy (H). A 

definição de categorias por peso está definida no Capítulo 3. 

Atualmente, é ainda considerada uma quarta categoria Super-Heavy, apenas representada pelo 

Airbus A380 (com um peso máximo de descolagem de 560 000 kg) – no entanto, nenhuma destas 

aeronaves ainda deu entrada no Aeroporto de Lisboa, até porque as condições de pista e de 

parqueamento não permitem a instalação deste avião em solo lisboeta. 

Call Sign – Código da ICAO usado para identificação do avião nas comunicações terra-ar, através de 

caracteres alfanuméricos. O código é apenas formado por letras e números, não sendo permitidos 

quaisquer símbolos, espaços ou pontuação [45]. 

Track Number – Representa uma referência única de um registo de trajetória, dentro dos dados de 

radar para identificar o tracking. Tem um formato até 4 algarismos, de 1 a 4098 [46]. 

CFL – Nível de voo a que o ATC permite que o piloto voe. Pode não corresponder ao FL onde o avião 

se encontra, mas para onde se pretende dirigir. Os valores CFL são medidos como o FL, ou seja, o 

seu valor corresponde a centenas de pés [46].  

A Figura 9 representa a relação percentual entre cada WTC para as aeronaves que aterram em 

Lisboa durante os dias estudados. A última série de colunas caracteriza a totalidade dos dias 

apresentados individualmente nas colunas anteriores. No Apêndice A.1., encontram-se com maior 

pormenorização algumas relações entre os fabricantes e modelos de aviões que operam no 

Aeroporto Humberto Delgado, para posterior interpretação e também a título de curiosidade. 
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Figura 9 - Representação Percentual das Categorias de Aeronaves na chegada a Lisboa 

 

Através da figura é possível verificar que a maior parte dos aviões que dão entrada na RWY 03/21 de 

Lisboa são de categoria M, representando cerca de 90% das aeronaves que circulam no Aeroporto. 

Pela análise através do Apêndice A.1., os Airbus dominam na circulação aérea em Lisboa (67% da 

totalidade), essencialmente através dos modelos A319 e A320, que representam por si só mais de 

50% da totalidade dos aviões que aterram na RWY 03/21. Quanto à Boeing, representa 15% das 

aeronaves, sendo mais comum o modelo B738 cuja presença contribui com pouco mais de 10% da 

total. A Embraer, através dos modelos E145 e E190, ilustra 8% das chegadas, e os restantes 

fabricantes os 10% finais: são eles os Fokker, ATR (Avions de Transport Régional), Cessna, Casa, 

Lockheed, Dassault Falcon, Bombardier, Gulfstream, Antonov e Hawker-Beechcraft. Na tabela no 

Apêndice A.2., é possível constatar todos os fabricantes, modelos e respetivas categorias dos aviões 

que operaram durante os 12 dias entre 28 de Fevereiro de 2015 a 11 de Março de 2015 (período 

analisado durante este trabalho). Realce-se ainda que os modelos marcados a cinzento 

correspondem aos aviões comerciais, a bege os aviões civis particulares ou privados e finalmente a 

verde os aviões militares.  

Como foi referido anteriormente, conduziu-se uma análise aos dados de radar entre os dias 28 de 

Fevereiro e 11 de Março de 2015. Foi feita uma visualização cartográfica referente às aterragens para 

a RWY 03/21, ilustrada no Apêndice A.3. Pode-se verificar que realmente ambas as pistas foram 

utilizadas, embora a RWY 03 seja claramente a mais recorrida. Tal se deve à preponderância de 

vento com direção Norte-Sul verificada para estes dias, e como já foi referido, o mesmo acontece ao 
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longo do ano. Ainda assim, a RWY 21 é utilizada para aterragens nos dias 1, 2 e 11 de Março, apesar 

de neste último dia serem apenas registadas duas aterragens. 

A visualização das representações cartográficas do Apêndice A.3. poderá levar a pensar que nos dias 

7, 9 e 10 de Março ocorram igualmente aterragens na direção Norte-Sul, na RWY 21. No entanto, as 

rotas ilustradas que aparentam a utilização da RWY 21 têm outro significado: no dia 7, existe a 

ocorrência de um avião A319 que partia de Lisboa e tinha como destino o Funchal, mas terá sido 

desviado e retornou a Lisboa, aterrando normalmente na RWY 03. Contudo, tendo em conta que o 

ARTAS regista os voos desde o momento da partida (se for em território aéreo nacional), ficou 

demarcado o percurso completo já que a aeronave saiu de Lisboa, chegou à ilha da Madeira mas 

retornou a Lisboa. Situação semelhante ocorreu dois dias depois, a 9 de Março, desta feita com um 

Boeing B738 que tinha como destino o Porto, mas devido a nevoeiro intenso no Aeroporto Sá 

Carneiro, foi impedido de aterrar e obrigado a voltar a Lisboa, pousando finalmente na RWY 03. No 

entanto, o ARTAS registou o percurso desde o momento da sua partida. [47] 

Em relação ao dia 10 de Março, a situação é diferente: corresponde a dois movimentos go-around, na 

reta final de aproximação, realizados por um Airbus A320 e por um Boeing B738. Tal acontece 

quando o piloto sente a necessidade de retomar o voo por medidas de segurança - falhas de 

procedimento ou falta de condições visuais [24]. Seguidamente, o piloto retorna ao seu glide path 

pela segunda vez e realiza uma nova tentativa de aterragem. De realçar que, durante este período 

analisado, ocorrem igualmente mais dois movimentos de go-around: no dia 28 de Fevereiro – com um 

avião Airbus A332; e finalmente outro no dia 2 de Março com um Boeing B738. Ambas as aeronaves 

cancelaram a aterragem mais cedo que nos outros casos descritos. 

Fica ainda a título de curiosidade a presença de um voo peculiar executado por um A320 durante o 

dia 11 de Março que cruza com o Aeroporto, algo sem grande explicação concreta mas com o intuito 

de aterrar na RWY 03. É possível também verificar duas pequenas rotas registadas perto do Hospital 

dos Capuchos, por parte do modelo de helicóptero Agusta-Westland A109, durante os dias 10 e 11 

de Março. 

Realizaram-se estatísticas relativamente a características como a velocidade, posição ou altitude, 

observadas nos procedimentos de controlo aéreo do Aeroporto de Lisboa durante o período de tempo 

anteriormente mencionado. Tais dados foram correlacionados com dados de vento, estudados 

particularmente para analisar as separações calculadas. 

 

4.2. Área de Aproximação Final 

 

Para cada voo, foi possível a disponibilização da posição (latitude e longitude), velocidade, tempo e 

altitude (em FL – Nível de Voo), num intervalo de tempo de 5 em 5 segundos.  
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Os dados referentes à posição (latitude e longitude) foram convertidos na distância ao THR da RWY 

03 ou RWY 21, consoante os casos. As fórmulas usadas para as duas situações, respetivamente, 

são as seguintes: 

                                          

                                                              

 

(4.1) 

   

                                        

                                                             

 

(4.2) 

Em (4.1) e (4.2), LAT e LNG correspondem à latitude e longitude registada pelos aviões com 

amostras de 5 em 5 segundos. São expressas ambas em graus. 

Apesar de estas não integrarem a esfericidade da Terra, tal não constitui um erro significativo porque 

as distâncias analisadas em zona de aproximação são da ordem das 0-10 NM. [48]. 

Nesta fase, o foco é verificar a separação na aproximação final. Para tal, calcula-se a linha reta que 

se estende a partir de cada lado da pista, que vai corresponder ao corredor retilíneo do avião em fase 

de descida, ou ao seu glide path. Em termos geográficos, estas retas apresentam expressões 

matemáticas deduzidas a partir do ponto central da soleira na pista para a RWY 03 e 21. Porém, a 

trajetória retilínea pode não seguir rigorosamente um percurso linear perfeito, e existe uma folga 

máxima que o piloto deve respeitar e garantir que o avião não ultrapassa [49]. 

 

Figura 10 - Representação espacial do sistema ILS (adaptado de [49]) 
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Em modo de Sistema de Aterragem por Instrumentos (ILS), entende-se que existe um ângulo de 

abertura em relação a reta final de 3º para cada lado, como ilustra a Figura 10. De forma a cumprir 

com esta convenção, as expressões matemáticas seguintes projetam os limites transversais medidos 

horizontalmente em relação à posição do avião, para a pista 03 e 21, respetivamente: 

 
 
                                                           

                                                           
  (4.3) 

 

 
 
                                                           

                                                           
  (4.4) 

 

Os ângulos   e    são os ângulos de abertura a partir do ponto central do THR para cada pista. Para 

este trabalho realizado, cada um destes ângulos é padronizado de 3º, que corresponde às medidas 

em operação ILS que se encontram na Figura 10. 

Os voos são portanto analisados a partir de uma determinada distância ao THR (em fase de 

aproximação final), mas já dentro do percurso do glide path, ou seja, dentro dos limites a azul na 

Figura 10. Para programar esta área, é necessário fazer a conjunção das equações para a RWY 03 e 

RWY 21. 

Para centrar os estudos em ocasiões de tráfego mais intenso, são selecionados os aviões que 

compartilham simultaneamente a zona de aproximação final referente às últimas 6 NM a partir do 

THR de cada pista. A razão de serem consideradas no trabalho 6 NM deve-se ao facto de alguns 

aviões na chegada a Lisboa, especialmente pela RWY 03, apenas entrarem no glide path retilíneo a 

distâncias muito próximas da pista (é comum encontrar casos em que essa distância é de 4 ou 5 

milhas – uma observação dos mapas no Apêndice A.3. esclarece este ponto), ao invés das habituais 

12 milhas definidas pelo sistema ICAO. 

O número de aviões que entram em aproximação final isolados, ou que circulam nesta mesma fase 

simultaneamente a outro avião encontra-se na Figura 11, desta feita para uma distância ao THR até 

10 NM.  
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Figura 11: Distribuição do número de aeronaves dentro das últimas 10 NM 

Pela análise da Figura 11, apenas existem casos em que, logicamente, uma aeronave faz o percurso 

final das últimas 10 NM individualmente, ou acompanhada por outra em aproximação final. No 

entanto, para uma zona de aproximação até 6 NM do THR (distância considerada neste trabalho), o 

número máximo de aviões que esta zona pode ter simultaneamente é, tal como demonstra a figura 

12, de 2 aviões. 

Note-se que a Figura 11 representa o número de aviões isolados ou emparelhados nas últimas 10 

NM e não nas últimas 6 NM. No entanto, logicamente, se para as últimas 10 NM não existem casos 

com mais de 2 aviões simultaneamente em glide path, então tal não ocorre também para as últimas 6 

NM. Com efeito, o número de aviões emparelhados é de 362 e de aviões isolados é 1.749 nas 

últimas 6 NM para a RWY 03/21. 

Analisando apenas os casos em que o avião aterra simultaneamente com outro na mesma zona de 

aproximação, foram estudados os espaçamentos em função do WTC e do HW. Os WTC admitidos 

foram as categorias H, M e L, já que a categoria Super-Heavy (A380) nunca aterrou, por enquanto, 

nas pistas de Lisboa. Dadas as categorias de avião líder (avião que inicia em primeiro lugar a zona de 

aproximação) e seguidor (o avião que segue o líder, e entra em zona de aproximação quando o líder 

se encontra ainda em descida para o THR), a separação pode ser determinada de acordo com a 

Tabela 2. Para os casos de chegadas consecutivas (sem partida intercalada) no Aeroporto de Lisboa, 

o MRS é definido como 3 NM. Com partidas intercaladas, a separação entre chegadas é atualmente 

sempre de 6 NM – desde a sua alteração em 2010 em detrimento das 7 NM anteriormente aplicadas 

– para qualquer combinação entre categorias ou pesos das aeronaves consecutivas [32]. 

Durante os 12 dias estudados, existem vários tipos de combinações de categorias entre o líder e o 

seguidor para aviões que partilham simultaneamente da zona de aproximação, à exceção de um L 

seguido de um H (H-L). Naturalmente, o caso M seguido de outro M (M-M) acaba por ser o mais 

vulgar, e tal se explica devido à maior existência de aviões A320, A319 ou B738, como foi 

demonstrado. 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

RWY 03 

RWY 21 

Percentagem de ocorrência do número de aviões 

Aviões Emparelhados Aviões Isolados 

52 52 

751 1360 
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Os diferentes tipos de combinação passam a ser apresentados, por uma questão de conveniência, na 

forma de líder-seguidor, através das abreviaturas. Por exemplo, um Heavy seguido de um Medium 

será escrito da seguinte forma: H-M. 

 

4.3. Vento e HW registados 

 

Para correlacionar os dados de vigilância de radar com o HW, foram recolhidos ficheiros de vento 

referentes aos dias em estudo. Apesar de não existirem dados de vento em altitude na zona de 

aproximação, há registos das observações de vento de superfície no aeroporto – nomeadamente nas 

soleiras das pistas 03 e 21 onde se encontram anemómetros monitorados pelo Sistema Integrado de 

Observação Meteorológica (SIO) do Aeroporto de Lisboa. Estes dados, fornecidos pelo IPMA para 

este trabalho, constituem uma boa suposição de uma medida do vento real que o avião pode 

enfrentar no processo de aterragem. O período de registo corresponde ao intervalo compreendido 

entre as 00.00h UTC de 28 de Fevereiro até às 23.59h UTC do dia 11 de Março de 2015. As 

observações são efetuadas a cada minuto, pelo que cada dia tem 1440 observações – sendo que a 

totalidade dos dias estudados apresenta 17280 observações. O vento corresponde a uma média de 2 

minutos de valores instantâneos obtidos com uma amostragem de 4 Hz, ou seja, em cada registo no 

minuto apresenta-se a média dos 480 últimos valores (2 minutos = 120 segundos). Em cada segundo, 

efetuam-se 4 amostras pelo que se obtém um total de 480 valores instantâneos sobre os quais se 

calcula a média.  

Como o vento é uma grandeza vetorial, a informação é composta pela intensidade (em kt, com 

precisão até ao centésimo) e pela direção em graus (valores geográficos e não magnéticos). Embora 

o Centro de Controlo de Tráfego Aéreo e a Torre de Controlo em Lisboa estejam fornecidos destes 

valores em direções arredondadas para a dezena de graus mais próxima e valores de intensidade 

arredondados à unidade, é preferível analisar os dados de origem por serem a base de toda a 

informação. 

São sempre feitas interpolações dentro do programa em JavaScript para a obtenção do HW para 

cada registo do radar que opera de 5 em 5 segundos. 

As distribuições do HW na RWY 03/21 durante a totalidade dos dias considerados estão figuradas em 

baixo (Figura 12) através de intervalos de intensidade de vento. Repare-se que nos dias 1, 2, e 11 de 

Março o HW apresentou uma percentagem negativa relevante para a RWY 03, explicando assim o 

uso da RWY 21 para estes dias. No entanto, claramente que a aterragem na RWY 03 é mais 

aconselhável para a maior parte do tempo porque é onde o HW é geralmente positivo. 

Durante estes 12 dias estudados, a maior parte do HW na RWY 03 tem a intensidade compreendida 

entre 0 e 10 kt. As exceções mais relevantes acontecem no dia 1 e 2, com o HW negativo; no dia 4 e 
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5 com a intensidade do vento a aumentar até aos 10-15 kt (dia 5 de manhã o vento chegou a atingir o 

intervalo de 15-20 nós); e finalmente no dia 8 com HW superior a 10 kt no período da tarde. 

Como explicado na legenda, a velocidade do vento é representada em nós (kt). 

 

 

Figura 12 – HW [kt] durante o período entre 28 de Fevereiro e 11 de Março 

 

Nas figuras seguintes (Figura 13 e Figura 14) está representado o HW aquando do momento exato 

do contacto dos aviões nas pistas (touchdown), enquanto que na figura anterior estava ilustrado o 

HW durante todo o tempo que engloba os 12 dias considerados.  

É possível a verificação do aproveitamento das condições de vento favoráveis para cada pista de 

forma a justificar a utilização de cada uma destas, por comparação entre as figuras. De facto, embora 

a Figura 12 demonstre um HW substancialmente negativo durante os dias 1 e 2 de Março para a 

RWY 21 (cerca de 70% de ambos os dias), a Figura 14 indica que na verdade durante estes mesmos 

dias foram aproveitadas as ocasiões em que o vento era favorável para a realização de aterragens, e 

que acabou por resultar num HW positivo na maior parte das chegadas. Para estes mesmos dias, 

repare-se igualmente para a RWY 03, que apresenta a maior proporção de HW negativo durante todo 

o período analisado, e assim justificando também a maior utilização da RWY 21. Durante o resto dos 

dias apenas se justifica a utilização da RWY 03, já que apresenta HW positivo durante 90% do tempo 

total. Finalmente, no dia 11 nota-se uma proporção significativa de HW negativo (Figura 13), e essa 

poderá ter sido a razão da execução de duas aterragens na RWY 21, embora este dia não tenha sido 

representado na Figura 14 devido à falta de um número de aterragens significativo.   
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Figura 13 - HW [kt] no momento de aterragem para a RWY 03 

 

 

Figura 14 – HW [kt] no momento de aterragem para a RWY 21 
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4.4. Perfil de Altitude 

 

Um avião que se aproxima de um aeroporto executa uma rota conhecida por STAR que lhe permite a 

passagem de um percurso em modo cruzeiro para uma trajetória de descida à pista. Em redor de um 

aeroporto, é costume haver várias STARs, para permitir a diferentes trajetórias aéreas uma transição 

correta à zona de aproximação final. Em Lisboa, tal como na maior parte dos aeroportos 

internacionais, após os aviões passarem pelas suas respetivas STARs, entram numa trajetória 

supostamente retilínea, o chamado glide path, que os vai conduzir à pista, executando um corredor 

de trânsito único. Em zona de TMA, o controlador de aproximação final entrega o controlo do avião ao 

controlador da TWR (em Lisboa, esta transição ocorre a cerca de 10 DME, embora na maior parte 

dos aeroportos europeus internacionais ocorra a 6 ou 8 DME, o que qualifica o controlador de torre de 

Lisboa como um controlador de radar) [50]. É ainda claramente aconselhável o piloto ter o seu 

aparelho estabilizado em glide slope e o espaçamento suficiente relativamente aos aviões adjacentes 

no momento da transição do controlo para a TWR, embora em Lisboa para os dias estudados 

verificou-se que muitos aviões apenas estabilizavam para a descida aos 4-5 DME (ou ainda mais 

tarde, ou seja, mais próximos da pista). A título de curiosidade, o avião que entrou em reta de 

aproximação final mais tarde durante os 12 dias estudados foi um A321 no dia 5 de Março – entrou 

em glide path a 2 NM (ou 2 DME) do THR da RWY 03.  

 

 

Na Figura 15, está representada a média do perfil de altitude ao longo da distância decrescente à 

RWY 03, durante os dias selecionados. Como indica a figura, são distinguidas as médias para cada 

categoria, assim como a representação do desvio padrão e do intervalo de confiança 5/95%. No 

entanto, o perfil de altitude em aproximação final é claramente semelhante entre todos os tipos de 

aviões, o que leva à sobreposição no gráfico entre os perfis de altitude especificados, e 

consequentemente, aos baixos valores de desvio padrão (inicia-se a 300 ft a 8 DME e desce 

continuamente até 50-100 ft no THR) e a um intervalo de confiança 5/95% de amplitude bastante 

Figura 15: Perfil de altitude nas chegadas à RWY 03 
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reduzida (cerca de 1000 ft a 8 DME e, tal como o desvio padrão, desce até aproximadamente 200 ft 

no THR). 

Nas últimas 8 NM, de facto verifica-se que o perfil da altitude geral converge para um angulo de 3º, 

comummente designado por ângulo de glide slope – a prova disso é que o perfil desce 5 FL por 1.5 

NM, ou seja 150 metros por 2780 metros percorridos. Antes desta convergência, pouco se pode 

constatar tendo em conta que os aviões apresentam diferentes pontos de intersecção com o glide 

path, têm diferentes desempenhos e as práticas ATC acabam por não ser idênticas.  

Para a obtenção dos perfis de altitude em ambas as pistas, foram programados valores de referência 

na distância à pista intervalados de 0.5 em 0.5 NM. De seguida, foi interpolada a altitude para cada 

voo que realizava a chegada a Lisboa para estes mesmos valores com precisão fidedigna, tendo em 

conta que os dados originais ARTAS possuem o registo da altitude de 5 em 5 segundos. Finalmente, 

os gráficos foram construídos a partir da biblioteca C3 suportada em JavaScript. 

 

4.5. Perfil de Velocidade 

 

A Figura 16 mostra o perfil de GS a partir de 8 DME para a RWY 03. Como seria de esperar, pelo que 

foi referido no Capítulo 3.1, verifica-se que a 8 NM do THR o GS ronda os 180 kt, passando para 160 

kt a 5 DME, até que finalmente converge, mantendo uma média de FAS igual a 130 kt nas últimas 2 

NM antes do avião tocar no chão (touchdown).  

 

 

Ainda assim, as variações no GS são mais significativas do que no perfil de altitude, sendo mais 

sensível aos diferentes tipos de aeronaves e categorias, pesos de aterragem, modo de estabilização, 

procedimentos da companhia, tráfego, e claro, condições atmosféricas.   

Figura 16: Perfil de velocidade nas chegadas à RWY 03 
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No Apêndice A.4., encontra-se o perfil de velocidades também para a RWY 21 nas últimas 8 NM 

antes do THR. Tal como na Figura 16 (RWY 03), para além da representação da média de velocidade 

relativa ao solo para todos os aviões que aterram em cada pista, também estão ilustradas as médias 

por categoria WTC, e o desvio padrão e intervalo de confiança 5/95% em relação à média geral. No 

entanto, a RWY 21 não tem tanta implicância para análise pois apenas presenciou 104 aterragens, 

em detrimento da RWY 03 (2111 aterragens) durante os 12 dias. 

Analisando a Figura 16, a variação média dentro das últimas 8 NM começa sendo linear: a velocidade 

diminui uniformemente cerca de 20 kt durante 3 NM, e após os 5 DME diminui mais acentuadamente 

até às 2 DME, variando aproximadamente 30 kt. A partir das últimas 2 NM, a GS mantém-se estável 

e constante a 130 kt (FAS) até o avião atingir a pista. O desvio padrão, por seu lado, é da ordem dos 

20 kt nas 8 DME, e vai diminuindo de amplitude até ser de sensivelmente 10 kt no final. O intervalo de 

confiança 5/95% varia sensivelmente da mesma forma, começando com uma amplitude total de 80 kt 

e finalizando no THR com uma amplitude de 35-40 kt. 

Quanto à RWY 21 (no Apêndice A.4.), o perfil tende a ser idêntico relativamente ao da RWY 03, 

embora o facto de estarem em análise menos aviões incapacite a existência de uniformidade na 

representação do perfil. No entanto, o modo de variação em ordem à distância à pista é semelhante, 

com a média geral a iniciar-se em 190 kt a 8 DME e a partir das 6 DME às 2 DME a descer de 180 

para 140 kt. Seguidamente, mais uma vez a velocidade mantém-se constante até ao THR. Da mesma 

forma, o desvio padrão é de 20 kt a 8 DME e diminui para cerca de 10 kt no final. Para a RWY 21, o 

número reduzido de aviões em estudo não permitiu estabelecer um intervalo de confiança de 5/95%, 

tal como foi ilustrado para a RWY 03. 

Tal como nos perfis de altitude, a GS foi interpolada em cada voo para posições de referência de 0.5 

em 0.5 NM à pista, e os gráficos foram igualmente construídos a partir da biblioteca C3 em 

JavaScript. 

O histograma seguinte (Figura 17) mostra que o FAS é mesmo capaz de variar praticamente entre 

100 a 180 kt (a amplitude de variação é de 86 kt), sendo o mais comum a gama entre os 130-134 kt 

para as aterragens na RWY 03. No caso da RWY 21, são apenas 104 os aviões que realizam 

aterragem, logo a gama de valores é menor e a amplitude é de apenas 42 kt. Mesmo para um 

determinado modelo de avião, o FAS pode variar  20 kt devido novamente a condições como o peso 

de aterragem, procedimentos da companhia, tráfego e condições climatéricas. Na Figura 17 estão 

representadas as gamas de valores do GS a 2 DME para as três principais categorias WTC: M, H e L. 

No Apêndice A.6. encontra-se o mesmo histograma para a RWY 21 (note-se que nesta pista não 

existiram aterragens de categoria L).  
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Figura 17: Distribuição da velocidade a 2 DME da RWY 03, para as diferentes categorias WTC 

 

No Apêndice A.5, encontra-se ainda a distribuição geral para todos os aviões, indiscriminadamente 

para todas as categorias, e a linha de tendência representada a vermelho. Após a suspeita de os 

2111 valores de GS a 2 DME (nesta fase corresponde ao FAS) se aproximarem de uma distribuição 

normal, estudou-se a situação e concluiu-se que realmente era verdade. Com efeito, representou-se 

no gráfico do Apêndice A.5 aquela que seria a distribuição normal N (  132.85,    10.625) (a 

verde) para esta distribuição de GS, e verifica-se que é idêntica à curva de tendência representada a 

vermelho no Apêndice A.5. Tal conclusão permite uma interpretação estatística mais completa, em 

que se pode afirmar que o intervalo de confiança de 5/95% para estes casos compreende os valores 

de GS no intervalo entre 100.33 e 177.4 kt. A tabela (no Apêndice A.5) apresenta os valores da 

distribuição normal correspondentes ao GS para esta situação, com a devida probabilidade de 

ocorrência. 

A figura seguinte apresenta informação similar relativa à RWY 03, mas tendo em conta o HW. Cada 

sector de intensidade de HW corresponde a uma gama de intervalo de 5 kt (]-10;-5], ]-5, 0], ]0, 5], ]5, 

10], ]10;15], ]15, 20]). Analisando os gráficos, especialmente no caso da RWY 03, é notório o efeito 

do HW na GS média – para todas as categorias, a GS média a 2 DME desce à medida que a gama 

de HW contém valores mais elevados. A diferença entre a GS média com HW nos intervalos ]-5, 0] e 

]10, 15] é aproximadamente de 10 kt, com a maior variação a ocorrer na passagem do HW de ]5, 10] 

para ]10, 15] para todas as categorias.  

0 

50 

100 

150 

200 

250 

300 

350 

400 
N

ú
m

e
ro

 d
e

 O
co

rr
ê

n
ci

as
 

GS a 2 DME [kts] 

H 

M 

L 



 

39 
 

 

Figura 18: Distribuição da GS a 2 DME da RWY 03, para diferentes condições de HW e diferentes 
categorias WTC 

 

Mais uma vez, é notória a comprovação da redução da GS face ao aumento do HW, já que o 

tamanho das “barras” na Figura 18 desce continuamente desde os valores ]-10;-5] até aos valores 

]15;20]. No Apêndice A.6, está figurada a mesma informação para a RWY 21, onde não se nota o 

mesmo efeito do HW devido à baixa gama de valores que este apresentou aquando das chegadas na 

pista, e claro, devido ao baixo número de aterragens que não permite uma análise congruente.   
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5. Conversão para TBS e Resultados 

 

Tal como no capítulo anterior, efetua-se a conversão da Tabela 2 de separação em distância para 

separação no tempo, para a RWY 03. O resultado é o que está descrito na próxima Tabela 5.  

Tabela 5: Transição de DBS para TBS aplicada para o Aeroporto de Lisboa 

  [ft]              

 

 

 

 

 

        

6 DME 2127.05 171.413  

 169.313  10.631 

5.5 DME 1790.85 167.212 

 164.800  10.922 

5 DME 1622.89 162.387  

 159.598  11.278 

4.5 DME 1462.65 156.808  

 153.764  11.706 

4 DME 1306.52 150.720  

 147.913  12.169 

3.5 DME 1138.38 145.105  

 142.441  12.637 

  3 DME 972.58 139.777 

 137.672  13.075 

  2.5 DME 817.28 135.567 

 134.222  13.411 

  2 DME 659.46 132.877 

 132.498  13.585 

  1.5 DME 497.11 132.118 

 131.906  13.646 

  1 DME 338.40 131.693 

 131.689  13.669 

  0.5 DME 178.96 131.683 

 131.828  13.654 

  THR 19.8 131.972 
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Note-se que foram usados os valores correspondentes aos perfis de altitude e velocidade para o 

preenchimento da tabela, e que haviam sido representados na Figura 15 e na Figura 16. O 

procedimento foi igual ao efetuado no Capítulo 3.2, com a simples diferença de que não foi 

necessário realizar toda a transformação da IAS para GS, já que a velocidade incluída nos ficheiros 

originais ARTAS representa a velocidade relativa ao solo. Logo, não há necessidade também no 

cálculo de parâmetros como a temperatura e a pressão em altitude, nem de entrar com valores de 

referência do HW. 

Tabela 6: Separações TBS aplicadas ao Aeroporto de Lisboa 

 

Analisando a Tabela 5 verifica-se que as separações TBS no Aeroporto de Lisboa são maiores que 

para o padrão de referência na Tabela 4. De facto, devido a uma GS menor para esta situação 

estudada quando comparada com a do Capítulo 3.2, é natural os intervalos de tempo aumentarem 

para a mesma distância à pista. Uma das razões possíveis poderá ser a operação de aeronaves de 

categorias mais baixas, ou de menor peso, no Aeroporto de Lisboa quando comparado com um caso 

geral de aeroporto europeu internacional como o de Heathrow, em Londres. 

 

5.1. Espaçamento e buffer 

 

Para este trabalho, o espaçamento entre chegadas consecutivas foi calculado através dos intervalos 

de distância e tempo que separam dois aviões. Para a distância, o cálculo foi realizado através da 

definição das posições (coordenadas geométricas presentes no ARTAS) para as aeronaves 

emparelhadas nas últimas 6 NM. O cálculo para a obtenção do espaçamento é da mesma forma que 

a expressão (4.1), apenas alterando a posição do THR pela posição do segundo avião. A partir do 

momento em que ambos os aviões estão em glide path, é possível então simplificar o cálculo, através 

da distância de cada avião ao THR (exatamente como a expressão 4.1), e depois fazendo a diferença 

entre a distância que falta aos aviões para atingir a pista. Assim, o espaçamento acaba por ser 

sempre medido em linha recta. Quanto ao tempo, este é calculado sabendo o ToD (previamente 

interpolado) em pontos a cada 0.5 NM para cada aeronave, e depois de uma conversão de unidades 

para segundos, regista-se o intervalo de tempo exato que demorou o avião seguidor a atingir a 

mesma posição de referência anteriormente sobrevoada pelo avião líder. 

WTC Líder 
WTC seguinte 

Heavy (H) Medium (M) Light (L) 

Heavy (H) 105 s 129 s 150 s 

Medium (M) 81 s 81 s 129 s 

Light (L) 81 s 81 s 81 s 
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O espaçamento médio em distância e temporal registado nas chegadas consecutivas para aviões que 

partilham das últimas 6 NM antes do THR da RWY 03 encontra-se na Figura 19. No apêndice, estão 

representadas as mesmas informações respeitantes às separações médias para a RWY 21. 

 

Figura 19: Perfil da separação média em distância (esquerda) e em tempo (direita), para diferentes 
condições de HW 

 

Na Figura 19, analisando o gráfico da esquerda com o espaçamento médio em distância, repara-se 

numa tendência descendente ao longo do glide path até ao THR, particularmente nas últimas 4 NM 

do glide path. Este efeito de compressão do espaçamento resulta do decréscimo da GS do avião líder 

em relação à GS do avião seguinte. No entanto, o espaçamento temporal não sofre do mesmo efeito, 

pois em condições genéricas, o perfil de velocidade ao longo do corredor do avião seguinte é idêntico 

ao do avião precedente. 

Em relação ao espaçamento médio em distância, o perfil é semelhante para qualquer condição de 

HW e o declive de compressão do espaçamento é igual para todos os casos de vento. Ainda assim, 

para o HW maior que 10 kt (curva a vermelho), nota-se um espaçamento médio ligeiramente superior 

em relação às outras circunstâncias de vento. Apesar de, para a prática atual de DBS, a distância 

entre aeronaves consecutivas ser fixa para todas as condições de HW, tal pode ser explicado devido 

ao impacto do vento que diminui a GS do avião, e aumenta assim, ainda que temporariamente, a 

distância para o avião anterior, até eventualmente o avião seguinte recuperar a perda. Este maior 

distanciamento para HW elevado pode traduzir-se, obviamente, num também maior espaçamento 

temporal quando se compara com as restantes condições de vento, e resulta numa diferença de 

tempo que acaba por ser de mais de 10 segundos relativamente a um HW mais baixo. O motivo 

principal, como já foi argumentado, é o simples facto da GS baixar significativamente quando o HW 

atinge valores deste patamar, e não haver compensação por parte do modelo de separação mínima 

existente para contrabalançar a perda de fluidez das aeronaves em fase de aproximação final. É 

possível provar, portanto, que estas situações prejudicam e atrasam o tráfego nas chegadas. Por 

outro lado, verifica-se ainda que quanto mais baixo for o HW (caso da curva a verde, representante 
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de HW abaixo de 5 kt), menor é o tempo de espaçamento médio e maior acaba por ser a taxa de 

chegadas por hora, mantendo as distâncias de separação. 

A Figura 19 representa o caso geral para todas as chegadas emparelhadas, havendo ou não a 

ocorrência de partidas intercaladas, na mesma pista (RWY 03), entre duas aeronaves que efetuam as 

suas aterragens. No Apêndice A.7 estão demonstradas tal como na Figura 19 as separações com 

base em distância e em tempo, mas desta feita exclusivamente para circunstâncias em que foram 

intercaladas partidas entre as chegadas, ou estritamente para chegadas consecutivas (sem partida 

intercalada). Como seria previsível, com partidas intercaladas o distanciamento e o intervalo de 

tempo são superiores entre aeronaves em aproximação final, pois para estes casos a separação 

usual em Lisboa é de 6 NM, independentemente da combinação das categorias WTC nas chegadas. 

Já no caso de não existirem partidas intercaladas, os valores de espaçamento baixam 

consideravelmente, devido ao maior número de combinações M-M (311 casos num total de 362) que 

tem como limite de separação mínima a distância de 3 NM. 

Para a RWY 21, nota-se que a curva de espaçamento de distância tem a mesma tendência que a da 

RWY 03, embora os dados sejam insuficientes para realizar projeções de análise consistentes – 

inclusivamente o HW só atinge os 10 kt. Resta salientar que os espaçamentos são superiores aos da 

RWY 03 para ambas as representações em distância e em tempo, principalmente por não incorporar 

horas de pico (que tornam o espaçamento logicamente maior, não havendo necessidade de operar 

no limite) e por ser considerada uma área de aproximação de 8 NM, superior às 6 NM estudadas na 

RWY 03 (tal se deve ao facto de na RWY 21 as aeronaves intersectarem com a reta de glide path 

mais cedo – mais longe do THR - que na RWY 03, devido igualmente à menor intensidade de 

tráfego). 

Durante os percursos de aproximação final, é usual a aplicação de um buffer entre chegadas 

consecutivas – entenda-se como buffer o acrescento de separação em relação à separação mínima, 

e que terá especial relevância quando ocorre o efeito de compressão da separação em distância, ou 

seja, nas últimas 4 NM sobrevoadas pela aeronave líder aquando do seu glide path. Em termos 

técnicos, o buffer corresponde simplesmente à diferença do espaçamento em distância entre duas 

aeronaves consecutivas em zona de aproximação final e a separação mínima de radar ou de 

turbulência.  

A aplicação do buffer, tal como a separação entre as aeronaves, é da responsabilidade do 

controlador da TWR, e muitas vezes depende da sua própria experiência. Vários fatores também 

interferem no emprego deste acrescento de espaçamento, e entre os quais figuram as condições de 

vento, o tráfego no aeroporto ou nas suas proximidades ou as condições de visibilidade [37].  

Na figura seguinte está representado o buffer geral para todas as aeronaves que chegam à RWY 03 

emparelhadas. Para os casos em que a combinação de categorias implica a separação de 

turbulência, são assumidas as separações de acordo com a tabela ICAO que se encontra na Tabela 

2. Nos restantes casos, é assumida a separação mínima de radar de 3 NM, que é comummente 

usada no Aeroporto de Lisboa (estes são os casos das combinações mais frequentes M-M). Não foi 
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usada a separação mínima de radar de 2.5 NM, como foi suportada no capítulo anterior, devido à 

falta de informação respeitante à prática desta separação reduzida por parte dos controladores em 

Lisboa e ao desconhecimento de condições externas presentes durante o período estudado. 

Finalmente, para o caso de partidas intercaladas, o valor de referência de separação é de 6 NM no 

Aeroporto de Lisboa [32]. 

 

Figura 20 - Perfil do buffer de espaçamento para a RWY 03 

Em geral, a separação por distância vai reduzindo ao longo do glide path, desde o FAP até ao 

touchdown – a 6 DME o buffer é de 2 NM, e vai reduzindo até 1.5 NM no THR - como resultado da 

diminuição da velocidade ao longo do corredor de aproximação final. Este efeito de compressão de 

espaçamento ao longo do glide path torna-se assim relativamente previsível se forem consideradas 

variações coerentes da velocidade para todas as aeronaves, ditadas pelo controlo referente aos 

procedimentos para chegadas. Outra causa para a redução do buffer pode ser explicada pela 

tolerância dada pelos controladores quando o segundo avião já não se encontra em perigo de entrar 

em conflito com o primeiro, aliviando de certa forma a rigidez de separação e acelerando o processo 

de aterragem, enquanto se mantém simultaneamente a devida segurança. Ainda é de realçar que 

entre os 3 e 2 DME ocorre um ligeiro aumento do buffer, devido a uma redução mais abrupta da GS 

da aeronave líder para esta distância ao THR (Figura 17), em comparação com a GS da aeronave 

seguinte. No entanto, este incremento é temporário e apenas se estende por 0.5 NM, retornando de 

seguida o efeito de compressão.  

 

Figura 21 - Perfil do buffer de espaçamento sem partidas intercaladas (à esquerda) e com partidas 
intercaladas (direita) 
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Pela observação da Figura 21, é possível reparar que não existem grandes diferenças entre o buffer 

somente para as chegadas consecutivas sem partidas intercaladas e o buffer geral. Já para o caso de 

partidas intercaladas, repare-se que o buffer observado está abaixo de zero (ou tende para valores 

negativos), ou seja, o espaçamento atual é inferior ao valor de referência, e pode ser gerido 

dinamicamente tendo em conta o desempenho das aeronaves na pista [37].  

Repare-se, ainda, que para todos os gráficos relacionados com o buffer, não existem variações 

consideráveis para diferentes gamas de valores de HW. De facto, da mesma maneira que o 

espaçamento em distância se manteve semelhante para diferentes condições de vento (Figura 19), a 

explicação resulta do facto dos espaçamentos em modo DBS garantirem a distância de separação 

constante, e o buffer é analisado em termos distanciais. 

No Apêndice A.7 encontra-se o gráfico de buffer geral (com e sem partidas intercaladas) para a RWY 

21. O buffer é genericamente mais elevado que na RWY 03, devido à menor intensidade de tráfego 

nas amostras analisadas, tal como foi explicado para a situação do espaçamento. Ainda assim, é 

notório o efeito de compressão que foi presenciado para a RWY 03, com a redução do buffer de 

aproximadamente 4.5 NM a 3 NM no THR. 

 

5.2. Benefício do TBS para Amostra Real 

 

De forma a demonstrar o impacto da utilização do TBS no Aeroporto de Lisboa, é analisada a 

Capacidade Teórica (TC) em amostras reais. São escolhidas horas de ponta, de forma a recolher a 

melhor informação sobre o potencial do modelo, tendo em conta as separações mínimas e as 

categorias WTC. Como visto anteriormente, é a RWY 03 que apresenta praticamente todos os 

movimentos de chegada no Aeroporto de Lisboa, pelo que é insignificante a análise da capacidade 

para a RWY 21 nos dias selecionados. 

Durante os dias estudados, os picos de tráfego ocorrem ao início da manhã, a meio do dia e 

novamente ao final da tarde – principalmente entre as 7h e as 9h, as 12h e as 14h e as 17h e as 19h 

[26]. Nestas alturas, o total de chegadas pode rondar durante várias horas do dia as 20 aterragens 

por hora. Tendo em conta as variações que podem ocorrer dadas as condições de vento, é avaliado o 

TC para HW inferior a 5 kt, entre 5 a 10 kt e superior a 10 kt. 

Ficou concluído dos capítulos anteriores que em separações no tempo a TC torna-se independente 

da intensidade do HW, e idealmente corresponde à mesma TC nas separações de distância na 

inexistência de vento. 

Para avaliar a TC, consideram-se inicialmente amostras reais (respeitantes às diferentes condições 

de HW), e obtém-se o tempo que as aeronaves demoraram a chegar à pista uma após a outra - 
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idealmente sem espaçamento para além da separação mínima de radar ou de turbulência, pois são 

amostras de horas de ponta. Por outras palavras, escolhem-se amostras reais com um buffer próximo 

do nulo. É deduzido depois o número de aeronaves que aterram durante o período de uma hora, 

utilizando uma proporção correspondente ao horário de pico. Finalmente, estima-se a TC (capacidade 

de aterragens durante uma hora), deduzindo-se o número de aviões que podem aterrar durante o 

período de uma hora com as proporções corretas do tipo de separações mínimas de turbulência, 

radar ou devido a partidas intercaladas para o Aeroporto de Lisboa, e que se encontram na tabela 

seguinte: 

Tabela 7 - Percentagem de ocorrência para as distâncias de separação 

Distâncias mínimas 

de Separação 

6 NM 5 NM 4 NM 3 NM 

Partidas 

Intercaladas 
H-L H-M M-L H-H MRS 

Percentagem de 

ocorrência 
23.77% 0 % 5.46 % 0.55 % 1.91% 68.31 % 

 

A Tabela 7 mostra a proporção do tipo de separações aplicado, para todas as combinações de 

categorias de turbulência (que variam entre 4 NM, 5 NM, e 6 NM), partidas intercaladas (6 NM) ou 

chegadas consecutivas sem combinação de categorias que exijam a separação de turbulência de 

esteira (caso de MRS – 3 NM). Esta tabela inclui apenas as aeronaves que distam até 6 NM entre si 

no momento em que a primeira realiza o touchdown – sendo por isso aprimorada para os horários de 

ponta. É por este motivo que a percentagem de chegadas com uma partida intercalada na tabela 

(23.77%) difere do valor apresentado pelo Relatório de Capacidade de Lisboa em 2010-2011 da NAV 

– 42 % - valor este que inclui todos os horários de ponta ou off peak (sem ser de ponta).  

Não houve ainda registo de combinações de categorias para chegadas consecutivas em que um 

Heavy fosse seguido de um Light. Repare-se ainda na utilização da separação de 3 NM para MRS 

que, como já foi referido, é atualmente aplicada no Aeroporto de Lisboa [32].  

As aterragens consideradas foram todas realizadas na RWY 03. Para os cálculos foram usados o 

perfil de velocidade geral e a separação no tempo para o Aeroporto de Lisboa, apresentados no 

Capítulo 5 e definidos na Tabela 6. 

Analisando então o TC para HW inferior a 5 kt, entre 5 a 10 kt e superior a 10 kt: 

o HW < 5 kt 

A amostra do pico de tráfego para este caso foi efetuada no dia 9 de Março. Entre as 7:43:40 e as 

8:40:38, aterraram 25 aeronaves e partiram 11, resultando assim numa taxa de 37 movimentos por 

hora (TC total). 
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o 5 < HW < 10 kt 

A amostra do pico de tráfego para este caso foi efetuada no dia 5 de Março. Entre as 7:34:06 e as 

8:25:26 aterraram 20 aeronaves e partiram 16, resultando assim numa taxa de 41 movimentos por 

hora (TC total). 

o HW > 10 kt 

A amostra do pico de tráfego para este caso foi efetuada no dia 6 de Março. Entre as 7:25:11 e as 

8:32:24 aterraram 23 aeronaves e partiram 21, resultando assim numa taxa de 38 aviões por hora 

(TC total). 

Tabela 8: Evolução do TC para diferentes condições de vento e para o TBS 

 Número de aviões na amostra 

de tráfego 
Duração da 

amostra 

(segundos) 

TC (aviões por hora) TC total 

(aviões por 

hora) Chegadas Partidas Chegadas Partidas 

HW < 5 kt 25 11 3418 26 11 37 

5 < HW < 10 kt 20 16 3086 23 18 41 

HW > 10 kt 23 21 4033 20 18 38 

TBS - - - 35 8 43 

 

O cálculo para a TC em modo TBS foi efetuado através dos intervalos de tempo estimados na Tabela 

6 e customizados para o Aeroporto de Lisboa, tendo em consideração as proporções de separações 

na Tabela 7. Embora estas proporções apenas sejam válidas para uma área de aproximação definida 

até 6 NM do THR, para o cálculo da TC em modo TBS já foi assumido que se considerava uma hora 

de pico, logo as separações obrigatoriamente não ultrapassam as 6 NM (o espaçamento em distância 

maior será para HW nulo, em que o espaçamento máximo entre chegadas será para partidas 

intercaladas). Para o período de uma hora, o número de movimentos que pode ser obtido para o 

Aeroporto de Lisboa funcionando em TBS corresponde a um TC total de 43, o que aumenta em 

16.2%, 4.65% e 13.2% a capacidade dos movimentos para HW menor que 5 kt, entre 5 kt e 10 kt e 

superior a 10 kt, respetivamente.  

Repare-se ainda no aproveitamento das condições de HW positivas e elevadas para a realização de 

um maior número de partidas nas amostras representadas (estimativa de 18 partidas por hora), em 

comparação com o HW da ordem dos 0-5 kt (estimativa de 11 partidas por hora). A razão para esta 

situação é a do simples facto de ser mais seguro a execução de uma partida com vento frontal do que 

com vento próximo do nulo ou de cauda. 



 

48 
 

Conclui-se assim que, embora no período de uma hora a TC para TBS aumentar apenas entre 1 a 6 

movimentos por hora, a capacidade do Aeroporto de Lisboa tem potencial para melhorar, e o modelo 

TBS apresenta benefícios principalmente nas taxas de chegadas à RWY 03. No entanto, poderá 

afirmar-se que as vantagens não são apenas registadas durante o curto horário de ponta que 

geralmente dura de 1 a 2 horas. Os efeitos sobre a capacidade de um HW elevado podem não só 

restringir-se aos períodos de maior trafego. Foi demonstrado, inclusivamente, em estudos para o 

aeroporto Charles de Gaulle, que quando uma hora de pico é afetada por um HW elevado, estas 

condições afetam as horas de pico seguintes no mesmo dia [51]. 
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6. Conclusões 

 

Ficou assim comprovado a nível teórico o benefício potencial da aplicação do modelo TBS para o 

Aeroporto de Lisboa, em detrimento do modelo DBS. No entanto, apesar das práticas entre DBS e 

TBS serem diferentes, existem fatores em comum em ambos os modelos suportados pelos 

regulamentos e referências da ICAO, e que podem ser reaproveitados e reformulados. Estes 

consistem em similaridades como o uso da separação mínima, planeamento efetuado pelo 

controlador, controlo da velocidade da aeronave, utilização dos mesmos instrumentos pelo ATC e 

observação de informação externa das condições climatéricas. Outros fatores que dependem de cada 

aeroporto também se mantêm, tais como o modo de pista, localização de STARs e do glide path 

(incluindo o FAP) e a intensidade de tráfego. 

Porém existem fatores que apresentam impacto no desempenho da prática TBS, e que são mais 

complicados de analisar devido a toda a sua natureza humana. Entre eles fazem parte as diferenças 

no trabalho e as práticas dos controladores e tripulação de voo, ou o impacto sobre as companhias 

de aviação e os seus utilizadores.. 

 

6.1. Vantagens 

 

O conceito de TBS potencia benefícios no que diz respeito à separação mínima imposta pelas 

seguranças de turbulência e de radar para condições de HW – nestas circunstâncias, a prática de 

separação mínima temporal permite a redução do espaçamento proporcionalmente ao aumento do 

HW, e consequentemente tem os seguintes efeitos, que podem ser consultados no Anexo B.1, B.2 e 

B.3: 

o Número de movimentos aumenta, ou seja, em condições de HW a taxa de aterragem é 

supostamente a mesma que em condições sem vento para DBS (Anexo B.1). 

o Recuperação da capacidade especialmente em dias com tráfego intenso, dado o 

espaçamento em distância mais reduzido (Anexo B.1 e B.2). 

o Redução do tempo de espera no ar, e consequentemente redução de atrasos de voo. O 

tempo de voo aproxima-se do planeado e realiza-se dentro do horário programado para a 

partida e para a chegada (Anexo B.3); 

o Redução de combustível gasto no processo de chegada, dado o menor tempo de espera no 

ar. Consequentemente, menor libertação de emissões de CO2 e outros gases poluentes 

(Anexo B.3). 

o Redução do número de cancelamentos de voo, que se traduz em benefícios financeiros para 

o sector de transporte aéreo e seus utilizadores (Anexo B.1). 
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o Benefícios ao nível da segurança para condições de TW, devido ao aumento da distância de 

separação em comparação com o DBS para TW. Estas situações de vento representam 

inclusivamente as maiores preocupações de conflitos de turbulência, já que um TW pode 

retornar os vórtices de esteira para o glide path (Anexo B.1 e B.2). [52] 

o Menor incerteza para os controladores, utilizadores de espaço aéreo e pessoal do aeroporto 

na previsão de hora para as chegadas, dado o espaçamento mais uniforme entre aviões 

consecutivos (Anexo B.1 e B.2). 

o Maior rigor na segmentação do glide path, com vectorização constante nas aeronaves e uso 

de indicadores de separação, que permitem aos controladores operarem com maior precisão 

(Anexo B.1 e B.2). 

 

6.2. Desvantagens 

 

Tal como se pode deduzir a partir da secção anterior, os benefícios do TBS podem não ser 

consideráveis em grande parte do tempo, mas apenas quando a zona de aproximação encontra-se 

com HW e o aeroporto está a operar perto da sua capacidade máxima. Ainda assim, este é um 

problema usual para o Aeroporto de Lisboa durante boa parte do dia. 

No entanto, vários problemas se podem apresentar aquando do uso do modelo TBS. As maiores 

preocupações acabam por ser na fase de implementação, em que é necessária a interiorização do 

conceito entre os operadores e os utilizadores de espaço aéreo, e também ao nível da 

instrumentalização, em que o sistema AMAN atual precisaria da integração de vetores dinâmicos 

relativos a intervalos de tempo (Anexo B.1, B.2 e B.3): 

o Potencial aumento do número de go arounds, caso as margens de segurança fiquem 

temporariamente mais “apertadas” devido a um atraso imprevisto do primeiro avião ou a um 

avanço imprevisto do avião seguinte (Anexo B.1 e B.2). 

o Espaçamento em distância mais reduzido para situações de HW poderá levar a conflitos de 

turbulência caso não seja garantida o rigor necessário para a aplicação do TBS – embora o 

perigo de encontros de turbulência em HW não seja tão elevado como em TW (Anexo B.1 e 

B.2). 

o Carga de trabalho dos controladores está propensa a aumentar, o que poderá arriscar a 

segurança dos utilizadores de espaço aéreo e reduzir a capacidade do aeroporto (Anexo 

B.2). 

Outra desvantagem/limitação é o facto do aeroporto de Lisboa operar em modo misto (com uma pista 

para ambas aterragens e partidas). A explicação para isto é simples: em configuração mista, a 

combinação chegada-partida-chegada que se verifica em 42% das situações permite um maior 

aproveitamento da separação extra que o DBS adiciona aquando de ventos frontais fortes. 
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Ainda assim, comparando os supostos benefícios com os inconvenientes do TBS, conclui-se um 

potencial de melhoramento na questão essencial do tema que é a fluidez do tráfego aéreo em Lisboa. 

E, apesar de tudo, uma vez ultrapassados os problemas iniciais para a implementação do método 

TBS entre pilotos e controladores, a eficiência tornar-se-ia notória em horas de ponta (com cerca de 

mais 3 movimentos por hora no Aeroporto da Portela) e o negócio local de transporte aéreo 

apresentar-se-ia com melhores condições para enriquecer. 

 

6.3. Limitações 

 

A aplicação do TBS tem grande impacto na capacidade na presença de HW fortes: de facto, quanto 

maior o vento, maior o efeito do TBS em relação ao DBS atualmente usado. No entanto, o vento 

utilizado para este trabalho correspondeu a medições registadas à superfície das pistas, e na 

verdade, o vento apresenta uma intensidade superior em altitude – por exemplo, uma intensidade de 

15 kt corresponde tipicamente a uma intensidade de cerca de 25 kt a uma altitude de 1000 ft [51]. 

Assim sendo, o impacto verdadeiro é ainda mais importante que aquele que foi concluído neste 

trabalho devido à falta de dados de medição de vento em altitude. Especialmente durante a época de 

Verão, quando a intensidade do vento é a mais forte durante o ano e o tráfego se encontra 

congestionado durante grande parte do dia, o efeito do TBS seria consideravelmente maior do que 

nos dias estudados para este trabalho (onde, inclusivamente, estão presentes os ventos 

supostamente mais fracos do ano). Fica, assim, a proposta de uma continuação desta análise com 

simulações de condições meteorológicas em altitude com base em modelos numéricos para 

pormenorizar os benefícios esperados. 

Como para qualquer estudo, seria possível obter conclusões mais precisas, não só para as 

informações sobre o vento anteriormente discutidas, mas também para as informações específicas 

em relação aos parâmetros de voo dentro do glidepath, pois os percursos executados pelos 

diferentes aviões são bastante distintos entre eles. A velocidade varia consideravelmente entre as 12 

NM ao THR e as 3-4 NM, o que torna a análise mais difícil em termos de organização de dados e 

filtragem dos ficheiros para a zona de aproximação final. Caso todos os aviões entrassem em glide 

path a uma distancia fixa do THR (ou minimamente definida), a determinação da área a considerar 

seria simples, pois seria usar as equações para essa determinada distância. No entanto, devido à 

falta de uniformidade no TAS, apenas foi possível a análise a 6 NM da RWY 03 e a 8 NM da RWY 21, 

porque se fosse considerada uma distância superior, haveria casos de aviões que entravam bastante 

mais tarde em glide path e poderiam fazer curvas sucessivas que cruzassem a área de aproximação 

até iniciarem a descida retilínea, o que afetaria os resultados das separações. 

Apesar destas duas principais limitações, seria essencial completar este trabalho com modelos de 

simulação e integração do conceito nas ferramentas correntemente usadas pelo ATC. O processo de 

TBS precisaria de ser implementado nos sistemas AMAN atualmente usados, com a vectorização que 
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apresenta a separação mínima entre dois aviões consecutivos em aproximação final e o 

posicionamento de alvos nos visores de radar que indicam a posição mínima de segurança para o 

avião seguinte. Por outro lado, seria ainda necessária a divulgação de todo o conceito operacional 

entre os controladores para ser posta em prática, e que teria as esperadas dificuldades como está 

descrito no sub-capítulo anterior. Contudo, o uso de ferramentas apropriadas para serem integradas 

no AMAN, e que se planeiam vir a implementar em aeroportos como os de Heathrow, Paris-Charles 

de Gaulle e Frankfurt podem prever uma nova capacidade de movimentos que se aproxime da TC 

calculada no capítulo anterior. 

Os resultados deste estudo, integrando simultaneamente uma descrição detalhada em relação aos 

procedimentos locais no Aeroporto de Lisboa, podem ser discutidos, desenvolvidos ou alvo de uma 

posterior avaliação. As diferenças registadas entre as conclusões tiradas deste trabalho e os 

resultados de outras publicações existentes, nomeadamente em relação ao Aeroporto de Heathrow, 

ilustram ainda mais a importância da análise das condições locais e os benefícios particulares entre 

cada aeroporto que o modelo TBS pode apresentar. 

No entanto, convém salientar que a longo prazo, a utilização do modelo TBS não irá salvar a Portela 

da sua falta de capacidade, pois as projeções de tráfego de passageiros estão em crescendo 

constante e será necessária, de qualquer modo, a decisão de uma nova solução que permita 

aumentar consideravelmente a capacidade do aeroporto. É, inclusivamente, de prever que o número 

de passageiros em 2025 ronde os 30 milhões por ano e em 2050 os 50 milhões por ano, em 

comparação com os 22 milhões por ano registados em 2016 [26]. 

A maior compreensão relativamente ao desempenho da aviação, concretamente para situações de 

tráfego intenso na aproximação a aeroportos congestionados, apresenta assim um impacto altamente 

benevolente para a previsibilidade das operações e evitamento de situações de risco ou acidentes. A 

otimização do espaço aéreo deverá ser cada vez mais desenvolvida proporcionalmente à sua 

utilização – que tem aumentado a níveis de exigência extrema para garantir (ou pelo menos 

melhorar) a segurança para todos os seus utilizadores. 
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Anexo A 

A.1 Frequência dos Rumos do Vento no período 2004-2008 [27] 

 

A.2 Componentes transversais máximas do vento para diferentes tipos de 

aeronaves (adaptado de [27])  
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Apêndice A 

A.1 Categorias, Fabricantes e Modelos das Aeronaves na Chegada a Lisboa 

Relação Percentual entre os Fabricantes dos Aviões que chegam a Lisboa: 

 

Relação Percentual entre os Modelos Airbus que chegam a Lisboa, com a devida categoria WTC: 

 

Relação Percentual entre os Modelos Boeing que chegam a Lisboa, com a devida categoria WTC: 
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A.2 Lista Completa das Aeronaves em Chegada a Lisboa

 
Sábado Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Domingo Segunda Terça Quarta 

 

 
28 Fev. 1 Mar. 2 Mar. 3 Mar. 4 Mar. 5 Mar. 6 Mar. 7 Mar. 8 Mar. 9 Mar. 10 Mar. 11 Mar. Total 

Airbus                           

A319 (M) 24 55 59 59 51 58 55 53 55 65 58 52 644 

A320 (M) 20 53 55 39 46 50 55 48 54 52 36 47 555 

A332 (H) 10 9 10 10 11 6 7 11 7 12 7 8 108 

A321 (M) 3 12 12 7 6 9 13 10 10 12 5 11 110 

A343 (H) 2 4 1 3 3 1 3 3 4 2 4 2 32 

A318 (M) 1 3 1 1 1 1 1 3 3 1 2 2 20 

A310 (H) 2 2 0 0 1 0 1 2 1 2 0 1 12 

A342 (H) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 

A306 (H) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

TOTAL 
            

1484 

Boeing                           

B738 (M) 10 20 22 22 19 21 22 25 20 25 20 19 245 

B752 (M) 2 1 2 2 2 2 3 3 2 1 2 3 25 

B77w (H) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

B773 (H) 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 

B737 (M) 0 1 2 1 1 1 1 0 0 2 0 2 11 

B762 (H) 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 8 

B734 (M) 0 0 0 1 1 2 1 0 0 1 1 1 8 

B763 (H) 1 2 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 6 

B772 (H) 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

B739 (M) 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 

B77L (H) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

B733 (M) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

B767 (H) 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

B736 (M) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

TOTAL 
            

335 
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Sábado Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Domingo Segunda Terça Quarta 

 

 
28 Fev. 1 Mar. 2 Mar. 3 Mar. 4 Mar. 5 Mar. 6 Mar. 7 Mar. 8 Mar. 9 Mar. 10 Mar. 11 Mar. Total 

Fokker                         
 F100 (M) 4 6 7 11 8 7 8 10 6 6 8 5 86 

TOTAL 
            

86 

Embraer                         
 E145 (M) 4 14 16 9 13 12 12 15 11 14 9 12 141 

E190 (M) 1 3 4 4 6 5 3 3 2 4 3 4 42 

E135 (M) 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

TOTAL 
            

184 

ATR                         
 AT45 (M) 3 6 8 6 5 4 7 5 6 4 4 4 62 

AT43 (M) 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 8 

AT72 (M) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

TOTAL 
            

71 

Cessna                         
 C510 (L) 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 3 

C550 (L) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 

C25B (L) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 

C680 (M) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

C56x (M) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

TOTAL 
            

9 

Casa                         
 C295 (M) 0 0 0 1 1 1 2 0 0 1 0 0 6 

TOTAL 
            

6 

Lockheed                         
 C130 (M) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

TOTAL 
            

1 
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Sábado Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Domingo Segunda Terça Quarta 

 

 
28 Fev. 1 Mar. 2 Mar. 3 Mar. 4 Mar. 5 Mar. 6 Mar. 7 Mar. 8 Mar. 9 Mar. 10 Mar. 11 Mar. Total 

Dassault Falcon                       
 FA50 (M) 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 6 

F900 (M) 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 3 

F2TH (M) 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

FA7x (M) 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 

TOTAL 
            

13 

Bombardier                       
 CL60 (M) 0 1 0 2 0 2 0 1 0 0 1 0 7 

CRJ9 (M) 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 3 

CL30 (M) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

GLEX (M) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

GL5T (M) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

LJ31 (M) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

TOTAL 
            

14 

Gulfstream                       
 GLF4 (M) 0 1 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 5 

GLF5 (M) 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 3 

GALX (M) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

TOTAL 
            

9 

Antonov                         
 AN30 (M) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

TOTAL 
            

1 

Hawker-Beechcraft                       
 H25b (M) 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

BE40 (M) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

TOTAL 
            

2 
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A.3 Representação cartográfica das chegadas a Lisboa 

28 de Fevereiro: 
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1 de Março: 
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2 de Março: 
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3 de Março 
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4 de Março 
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5 de Março 
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6 de Março 
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7 de Março 
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8 de Março 
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9 de Março 
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Dia 10 de Março  
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Dia 11 de Março
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A.4 Perfil da altitude e velocidade para chegadas na RWY 21 

 

Perfil de Altitude para categoria H, M, geral e desvio padrão:  

 

 

 

Perfil de Velocidade (GS) para categoria H, M, geral e desvio padrão:  
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A.5 Distribuição de Velocidades a 2 DME para a RWY 03 (com distribuição 

normal) 

Distribuição de velocidade (GS) a 2 DME, com a respetiva linha de tendência: 

 

 

Distribuição Normal para os parâmetros de desvio padrão e variância da distribuição de velocidades a 

2DME para a RWY 03: 
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Tabela de valores para os parâmetros de desvio padrão e variância correspondente à distribuição de 

velocidades a 2DME na RWY 03: 

  

Perc. 
(%) 

GS  
Variável 
Aleatória 

N  
µ=132.85, 
σ

2
=10.625 

Perc.  
(%) 

GS  
Variável  
Aleatória 

N  
µ=132.85,  
σ

2
=10.625 

Perc. 
(%) 

GS  
Variável 
Aleatória 

N  
µ=132.85,  
σ

2
=10.625 

1 96,86 1,336992 45 134,7 408,8152 89 172,54 0,387806 

   2 97,72 1,75302 46 135,56 401,7874 90  173,4 0,28569 

3 98,58 2,283494 47 136,42 392,3019 91 174,26 
0,209088 

4 99,44 2,955069 48 137,28 380,5391 92 175,12 
0,152027 

5 100,3 3,799183 49 138,14 366,7186 93 175,98 
0,109816 

6 101,16 4,852522 50 139 351,0924 94 176,84 
0,078807 

7 102,02 6,157433 51 139,86 333,9371 95 177,7 
0,056185 

8 102,88 7,762233 52 140,72 315,5461 96 178,56 
0,039795 

9 103,74 9,721391 53 141,58 296,2209 97 179,42 
0,028002 

10 104,6 12,09553 54 142,44 276,2634 98 180,28 
0,019575 

11 105,46 14,95121 55 143,3 255,9681 99 181,14 
0,013595 

12 106,32 18,36041 56 144,16 235,6151 100 182 
0,00938 

13 107,18 22,39976 57 145,02 215,4642    

14 108,04 27,14933 58 145,88 195,7501    

15 108,9 32,69111 59 146,74 176,6785    

16 109,76 39,10705 60 147,6 158,4237    

17 110,62 46,47669 61 148,46 141,1274    

18 111,48 54,87444 62 149,32 124,8985    

19 112,34 64,3665 63 150,18 109,8141    

20 113,2 75,00745 64 151,04 95,92102    

21 114,06 86,83679 65 151,9 83,2385    

22 114,92 99,87525 66 152,76 71,76117    

23 115,78 114,1213 67 153,62 61,4624    

24 116,64 129,5479 68 154,48 52,29791    

25 117,5 146,0996 69 155,34 44,20933    

26 118,36 163,6901 70 156,2 37,12773    

27 119,22 182,2009 71 157,06 30,97688    

28 120,08 201,4807 72 157,92 25,67625    

29 120,94 221,3457 73 158,78 21,14367    

30 121,8 241,5815 74 159,64 17,29753    

31 122,66 261,9455 75 160,5 14,05861    

32 123,52 282,1714 76 161,36 11,35156    

33 124,38 301,9743 77 162,22 9,105918    

34 125,24 321,0567 78 163,08 7,256823    

35 126,1 339,1159 79 163,94 5,745451    

36 126,96 355,8521 80 164,8 4,519148    

37 127,82 370,9758 81 165,66 3,531374    

38 128,68 384,2169 82 166,52 2,741484    

39 129,54 395,3322 83 167,38 2,114378    

40 130,4 404,1128 84 168,24 1,620071    

41 131,26 410,3911 85 169,1 1,23322    

42 132,12 414,0455 86 169,96 0,932614    

43 132,98 415,0046 87 170,82 0,700677    

44 133,84 413,2497 88 171,68 0,522984    
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A.6 Distribuição da Velocidade a 2 DME da RWY 21 

 

Distribuição do GS a 2 DME da RWY 21, para as diferentes categorias WTC: 

 

 

 

Distribuição do GS a 2 DME da RWY 21, para diferentes condições de HW e diferentes categorias 

WTC:
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A.7 Espaçamento médio na RWY 03 com/sem Partidas Intercaladas 

 

Espaçamento médio em Distância e em Tempo exclusivamente para partidas intercaladas entre 

chegadas: 

 

 

 

 

 

 

Espaçamento médio em Distância e em Tempo, exclusivamente para chegadas consecutivas (sem 

partidas intercaladas)  
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A.8 Espaçamento médio e buffer na RWY 21 

 

 

 

Buffer na RWY 21: 
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Anexo B 

B. 1 TBS – Vantagens e desvantagens para o Aeroporto: 

(Adaptado de [24]) 
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B. 2 TBS – Vantagens e desvantagens para controladores e o ATC: 

(Adaptado de [24]) 
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B. 2 TBS – Vantagens e desvantagens para tripulação e utilizadores do 

espaço aéreo 

(Adaptado de [24]) 

 

 

 

 

 

 

 

 


