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Item Assuntos Abordados 
Ação / Responsável 

(Resumo da ação definida / 

Função ou Nome) 

Data 
(Prazo limite para 

realização da ação) 

01 
Foi realizada a apresentação com o histórico das ações realizadas em Viracopos em relação ao Ruído 
Aeronáutico, para informação e atualização de todos os membros da Comissão. (Apresentação em anexo).  

Moisés Araújo N.A 

02 
Foi informado que em Junho/17 o Plano Específico de Zoneamento de Ruído – PEZR Viracopos foi aprovado e 
registrado pela Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC. 

INFO N.A 

03 
Foram apresentadas informações básicas referente ao PEZR Viracopos (Tabela de classificação, Tabela de 
compatibilização RBAC nº 161, Tabela de compatibilizações e Incompatibilizações no entorno de Viracopos). 

INFO N.A 

04 

 
Em relação ao Workshop que seria promovido em parceria com o SRPV São Paulo, referente aos Planos de 
Proteção e Curva de Ruído, o mesmo não pôde ser realizado devido a indisponibilidade dos representantes do 
SPRV. 
 

INFO N.A 

05 

Foi informado que em relação as ações previstas no RBAC nº 161, Viracopos já concluiu: 
a) Validação das Curvas de Ruído (Portaria ANAC nº 170/SIA – 26/01/2016); 
b) Protocolo das Curvas de Ruído junto aos munícipios de Campinas, Indaiatuba e Monte Mor; 
c) Aprovação e registro do PEZR Viracopos junto a ANAC; 
d) Monitoramento do Ruído Aeronáutico (Monitoramento experimental – acordo de cooperação técnica); 

INFO N.A 

06 

Foi informado que o Acordo de Cooperação Técnica firmado com a empresa Grom Acústica & Vibração, 
concluiu a primeira etapa (monitoramento do ruído aeronáutico da CAB 33). 
A segunda etapa (monitoramento do ruído aeronáutico da CAB 15) tem o seu início previsto para Janeiro/2018. 
 
Obs.: Esse monitoramento fornecerá instrumentos técnicos para elaboração de um Termo de Referência, para 
contratação de monitoramento ruído aeronáutico no Aeroporto. 

INFO N.A 

07 

Na reunião foi informado que o gestor do tema “Ruído Aeronáutico” em Viracopos, passaria a ser o Moacir 
Vedovatto Junior (Coordenador de Projetos – Gerência de Implantação). 
 
Nota: Após a reunião e até o fechamento da referida ata, recebemos a informação que o Moacir Vedovatto 
Junior foi transferido da Gerência de Implantação para a Gerência de SGSO. Com essa transferência, a 

INFO N.A 
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atribuição do tema “Ruído Aeronáutico” em Viracopos, permanece com a Coordenação de Meio Ambiente. 

08 

Foi informado que desde o dia 12/10/17 as rotas de decolagem (SID) de Viracopos foram alteradas, em 
decorrência da implantação do PBN Sul (novo conceito da aviação civil brasileira). O PBN Sudeste já havia sido 
implantado em meados de 2014, e para harmonizar com o PBN Sul foi necessário realizar alterações nas rotas 
de decolagem de Viracopos. 

INFO N.A 

09 
Diante das alterações nas rotas de decolagem de Viracopos, será avaliada a necessidade de atualização das 
Curvas de Ruído – Viracopos. 

Moisés Araújo N.A 

 


