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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 

Demanda da reunião anterior: 

Foi informado que o Acordo de Cooperação Técnica firmado com a empresa GROM Acústica & Vibração, para 
a realização do monitoramento de ruído nas cabeceiras 15 e 33, foi interrompido devido a questões de 
disponibilidade de agenda e equipamentos da empresa parceira. 

INFO N.A 

03 
Demanda da reunião anterior: 

Foi informado que não houve alteração do gestor da CGRA Viracopos, e será mantido o gestor atual: Moisés 
Araújo. 

INFO N.A 

04 
Foi informado que em novembro/17 Viracopos recebeu o primeiro registro de Ouvidoria associado ao incômodo 
do ruído aeronáutico oriundo das rotas aeronáuticas utilizadas no espaço aéreo de Viracopos. 
 

INFO N.A 

05 
Em setembro/18 a ANAC encaminhou o ofício nº 78/2018/GTDA/GCOP/SIA-ANAC solicitando informações e 
ações de Viracopos, referente aos registros de incômodo associado ao ruído aeronáutico no Munícipio de 
Valinhos/SP. 

INFO N.A 

06 
Em setembro/18 Viracopos encaminhou ofício GIMP 18-0045 em resposta ao ofício ANAC citado no item 
anterior, com a descrição das ações desenvolvidas. 

INFO N.A 

07 

Foi informado que em decorrência das reclamações registradas através do sistema de Ouvidoria, Viracopos 
realizou o monitoramento de ruído aeronáutico em 02 pontos de “receptores potencialmente críticos”, e com o 
maior índice de registros de incômodo. Os locais monitorados foram nos Munícipios de Valinhos/SP (Ponto 01) 
e Indaiatuba/SP (Ponto 02).  

INFO N.A 
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08 

Com a realização do monitoramento do ruído aeronáutico, Viracopos obteve os seguintes resultados: 
- Em Valinhos/SP (Ponto 01): i) No período diurno o ruído foi desprezível em 100% dos dias monitorados; ii) No 
período noturno o ruído foi significativo em 47% dos dias monitorados. 
- Em Indaiatuba/SP (Ponto 02): Nos períodos diurno e noturno o ruído foi desprezível em 100% dos dias 
monitorados. 
 
Informações complementares: 
- O Ponto 01 está localizado a uma distância aproximada de 11km da curva de ruído de 65dB de Viracopos; 
- O Ponto 02 está localizado a uma distância aproximada de 14km da curva de ruído de 65dB de Viracopos. 
  

INFO N.A 

09 
Viracopos irá protocolar o relatório de monitoramento de ruído junto a ANAC, bem como irá solicitar a 
realização de uma reunião, para entendimento e alinhamento das ações futuras a serem desenvolvidas. 

Moisés Araújo/Lilian Pavani novembro/18 

 


