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Item Assuntos Abordados 
Ação / Responsável 

(Resumo da ação definida / 

Função ou Nome) 

Data 
(Prazo limite para 

realização da ação) 

01 

 

Participantes da reunião:  

Carlos Augusto Paulino da Costa 

Cristiane Borges de Souza 

Daniel Rodrigues Pires Bezerra 

Douglas Targa 

Fernando Gramari 

Gabriela Coral Manga  

Juliana Alves de Oliveira 

Marcelo Oliveira Mota 

Moises Alves de Araújo Júnior 

Rosa Maria Brollo Fernandes 

 
 

 

CGRA Viracopos 

 

Info 

02 
Foram apresentadas as atualizações mais relevantes associadas a atuação da CGRA referente ao RBAC 

n°161- Emenda n°03, que entrou em vigor no dia 01/04/2021 (apresentação em anexo). 

 

CGRA Viracopos 

 

Info 

03 

Foi informado sobre a criação da página temática do ruído aeronáutico no sítio eletrônico da Aeroportos 

Brasil Viracopos, para concentrar as informações relacionadas ao tema, em cumprimento ao RBAC n°161- 

Emenda n°03. A página está disponível no site do aeroporto e é importante que todos os membros da CGRA, 

avalie o conteúdo para sugestões de melhorias. 

 

CGRA Viracopos 

 

Info 

04 

Foram apresentados os registros de Ouvidoria, após a implementação do Projeto TMA SP NEO, referente 

ao incômodo associado ao ruído aeronáutico. Foi comentado que no início de qualquer alteração das rotas 

operacionais/aeronáuticas, acontece o efeito “ausência-presença”, em relação ao fluxo das aeronaves. A 

CGRA VCP respondeu todos os registros até o momento. 

 

CGRA Viracopos 

 

Info 

05 
Foi informado que todos os registros de incômodo associado ao ruído aeronáutico, estão em localidades que 

estão fora da área de abrangência da Curva de Ruído - Viracopos 

 

CGRA Viracopos 

 

Info 

06 
A equipe TWR Viracopos, esclareceu as finalidades e os impactos operacionais do projeto TMA SP NEO. 

Uma das consequências positivas com a implementação do projeto foi a diluição da distribuição dos voos 

 

CGRA Viracopos 

 

Info 
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em Valinhos/SP, região com um volume de registro representativo de incômodo em 2019, e consequente 

queda do ruído aeronáutico no local (apresentação em anexo).  

 

Importante destacar que na alteração das rotas, foi considerado também o conceito de “socialização do 

ruído”, buscando uma distribuição do ruído em regiões distintas. 

07 Viracopos apresentou as atualizações na composição dos membros da CGRA. 

 

CGRA Viracopos 

 

Info 

08 
Como próximas ações foi sinalizada a elaboração do novo estudo para as Curvas de Ruído e PEZR - novas 

rotas, bem como o acompanhamento dos registros de Ouvidoria, todos previstos na RBAC n°161. 

 

CGRA Viracopos 

 

Segundo semestre 

de 2021 

 

 

 


