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1  APRESENTAÇÃO 

O presente relatório tem como objetivo relatar as ações tomadas e assuntos tratados pela 

Comissão de Gerenciamento de Ruído Aeronáutico – CGRA do Aeroporto Internacional 

Governador Aluízio Alves ao longo do ano de 2022, de acordo com o conteúdo previsto no 

item 161.53(d)(8), do Regulamento Brasileiro da Aviação Civil – RBAC nº 161, Emenda nº 

03. 

No presente relatório são abordados os itens solicitados na RBAC 161, sendo apresentados 

documentos comprobatórios, quando necessário. As ações executadas e evidenciadas 

neste relatório, correspondem ao âmbito da CGRA em 2022. 

O relatório será enviado para compor o Processo nº 00058.17491/2022-86, que trata do 

acompanhamento da atuação da Comissão de Gerenciamento de Ruído Aeronáutico do 

Aeroporto Internacional Governador Aluízio Alves. 

 

2  INTRODUÇÃO 

Em setembro de 2011, foi publicada a primeira versão do RBAC 161, que versa sobre os 

Planos de Zoneamento de Ruído de Aeródromos – PZR. Nesse RBAC, que teve sua 

aprovação ratificada pela Resolução ANAC nº 202, de 28 de setembro de 2011, se 

estipulava o prazo de dois anos para que aeródromos com mais de 45.000 (quarenta e 

cinco mil) movimentos anuais de aeronaves no ano de 2010 apresentasse o Plano de 

Zoneamento de Ruído para registro na ANAC. Além disso, o RBAC previa que o operador 

aeroportuário deveria instituir uma Comissão de Gerenciamento de Risco Aeronáutico – 

CGRA. 

O Aeroporto de São Gonçalo do Amarante (RN) foi o primeiro aeroporto concedido à 

iniciativa privada em leilão realizado na BMF&BOVESPA em 22/08/2011. 

A Inframerica apresentou o Plano Específico de Zoneamento de Ruído – PEZR do 

Aeroporto de São Gonçalo do Amarante em 24 de abril de 2019, através do ofício IA nº 

0173/SBSG/2019, compondo o processo nº 00065.0951140/2015-98. Em 17 de junho de 

2019, a ANAC valida o PEZR do Aeroporto Internacional Governador Aluízio Alves, 

conforme ofício nº 220/2019/GTDA/GCOP/SAI-ANAC. 
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De forma a cumprir com os requisitos previsto no RBAC 161, a Comissão de 

Gerenciamento de Ruído Aeronáutico foi criada, desde então vem realizando reuniões 

periódicas, de acordo com o previsto no RBAC 161. O presente relatório foi criado com 

base nas ações tomadas e assuntos tratados pela CGRA ao longo do último ano de 2022, 

conforme descrito a seguir. 

 

3  ESTATÍSTICAS DE RECLAMAÇÕES RECEBIDAS 

O Aeroporto de Natal disponibiliza em seu sítio eletrônico, um espaço para 

recebimento de reclamações, manifestações, elogios, consultas e dúvidas relacionadas ao 

ruído aeronáutico (https://www.natal.aero/br/ouvidoria/).  

No ano de 2022 não foram registradas reclamações no canal disponibilizado pelo 

Aeroporto de Natal.  

 

Figura 1: Página para ouvidoria relacionada ao Ruído Aeronáutico. 

Na Tabela 1, relaciona-se o número de reclamações recebidas com o número de 

movimentos de aeronaves registrados por mês, obtemos os índices relatados. 
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Tabela 1: Reclamações recebidas x número de movimentos de aeronaves. 

Mês 
Nº de 

Reclamações 
Nº de Movimentos 

de Aeronaves 
Índices 

JANEIRO 0 1.830 
0,00 E + 00 

FEVEREIRO 0 
1.273 0,00 E + 00 

MARÇO 0 
1.480 0,00 E + 00 

ABRIL 0 
1.324 0,00 E + 00 

MAIO 0 
1.372 0,00 E + 00 

JUNHO 0 
1.327 0,00 E + 00 

JULHO 0 
1.820 0,00 E + 00 

AGOSTO 0 
1.557 0,00 E + 00 

SETEMBRO 0 
1.428 0,00 E + 00 

OUTUBRO 0 
1.543 0,00 E + 00 

NOVEMBRO 0 
1.385 0,00 E + 00 

DEZEMBRO 0 
1.840 0,00 E + 00 

TOTAL ANO 2022 0 
18.179 0,00 E + 00 

 
Conforme tabela acima, em decorrência da ausência de reclamações recebidas pelo canal 

no sítio eletrônico do Aeroporto de Natal, o índice ficou zerado. O maior movimento de 

aeronaves foi registrado no mês de dezembro de 2022, com 1.840 movimentos, entre 

pousos e decolagens e, mesmo assim, não houve registro de nenhuma reclamação de 

ruído. 
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Figura 2: Zonas de Influência Aeroportuária (ZIA´s). 

 

4  PRINCIPAIS ASSUNTOS TRATADOS NO ÂMBITO DA CGRA 

Nas duas reuniões de 2022 foram tratados de assuntos como objetivos da CGRA, 1.

 Compatibilização do uso do solo RBAC 161.03 nas curvas de ruído DNL 65 a 70, na 

estrada do fio, novo Plano Diretor participativo, atividades incompatíveis ao ruído 

aeronáutico, situação do PEZR em SGA, Relatório Anual de Ruído Aeronáutico de 2021, 

andamento das fiscalizações na área da antiga comunidade Padre João Maria, cronograma 

para as Reuniões de 2023 (15/06/23 e 15/12/23), situação dos remanescentes de ocupação 

na antiga Padre João Maria – AEIS (Área de Interesse Social e Não Edificantes), e outros 

temas. 

O cronograma e disponibilização do canal para comunicação e denúncias estão no 

site do aeroporto de Natal, através do endereço: https://www.natal.aero/br/o-

aeroporto/dados-operacionais/gerenciamento-ruido-aeronautico/ 
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O e-mail disponibilizado é CGRA_SBSG@inframerica.aero. 

 

Figura 3: Página do Gerenciamento de Ruído Aeronáutico de ASGA. 

 

 

5  INFORMAÇÕES SOBRE SITUAÇÃO DO PZR NO MUNICÍPIOS ABRANGIDOS 

5.1 Quanto a sua incorporação pelas leis municipais 

O PEZR está incorporado nas diretrizes do Plano Diretor Participativo, Lei nº 049 de 17 

de julho de 2009, bem como no Código de Meio Ambiente do Município, Lei 

Complementar nº 051 de 08 de Setembro de 2009, no que tange a compatibilização do 

uso e ocupação do solo nas áreas de influência do Plano Específico de Zoneamento de 

Ruído, atendendo as diretrizes do RBAC nº 161, EMD 03. 

 

 

mailto:CGRA_SBSG@inframerica.aero
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5.2  Quanto a compatibilidade com as atividades desenvolvidas na área do plano 

Está em conformidade com o uso e ocupação do solo na área abrangida pelo 

zoneamento do ruído aeronáutico de acordo com a tabela E-2 de usos compatíveis e 

incompatíveis para áreas abrangíveis no PEZR. 

5.3  Quanto as ações de fiscalização 

A equipe de fiscalização da SEMURB, realiza o monitoramento das zonas de ruído e a 

compatibilização do uso do solo, conforme o código municipal de meio ambiente, do Plano 

Diretor participativo e da Lei de Zoneamento das ZPAs, em consonância com o PEZR, 

homologado pela ANAC. 

A equipe de Meio Ambiente realiza junto as ações de monitoramento da ASA, em 

especial do PEZR, em atenção a curva de ruído 65, local onde existia as comunidade Padre 

João Maria e As Dez, as quais foram translocadas para área determinada pela Prefeitura 

Municipal de São Gonçalo do Amarante/RN, fora das áreas de influência das mencionadas 

curvas de ruído. 

 

Figura 4: Localização das antigas comunidades As Dez e Padre João Maria. 
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Figura 5: Comparativos de antes e depois da remoção das famílias para a nova área disponibilizada pela prefeitura. 

 

 

Figura 6: Nova área que recebeu os moradores de Padre João maria e As Dez.

6  CONCLUSÃO 

A CGRA vem cumprindo com as suas atribuições regulamentares no que tange a 

temática do ruído aeronáutico, promovendo o diálogo entre o operador do aeródromo, cias 

aéreas, poder público e a municipalidade.  

 



 

SGA-203/001/SBSG2023 

 

.10. 

Classificação: Interno 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 



INFRAMERICA 
 

ATA DE REUNIÃO 
Data: 16/12/2022 Horário: 15:00 

Local: Microsoft Teams 

Objetivo: 6ª Reunião da Comissão de Gerenciamento de Ruído Aeronáutico. 

Anexo: RBAC 161 
Convites enviados através das IAS: 
- 0494/SBSG/2022 (GOL)  
- 0495/SBSG/2022 (SEMSUR) 
- 0496/SBSG/2022 (LATAM)  
- 0497/SBSG/2022 (DNATA) 
- 0498/SBSG/2022 (AZUL) 
- 0499/SBSG/2022 (SEMURB) 
 
 

    

Rubricas: 

a) 

 

b) 

 

c) 

 

d) 

 

e) 

 

f) 

 

g) h) 

i) j) k) l) m) n) o) p) 

 

Participantes: 

a) Ibernon Martins – Superintendente - Ausente 
b) Veríssimo Eduardo Boaventura Vidal – Coordenador de Meio Ambiente 
c) Thais Elainne Q M Medeiros – Analista Junior de meio Ambiente 
d) Kalynson Jacome de Lima – Líder de operações 
e) Rosivaldo Alves Gonçalves – Analista de SGSO 
f) João Maria Marinho de Souza -Coordenador de Base – Azul 

 

 

• Abertura da Reunião 

 

O Sr. Veríssimo deu início a reunião as 15:06, cumprimentando os participantes e fazendo uma 

breve explanação sobre os temas a serem abordados conforme disposto na página do Ruído 

Aeronáutico no sitio eletrônico do aeroporto de Natal:   https://www.natal.aero/br/o-aeroporto/dados-

operacionais/gerenciamento-ruido-aeronautico/, e informando que por força da RBAC 161, a 

Inframerica  realizar a segunda reunião anual para alusiva ao Gerenciamento do Ruído Aeronáutico 

na área de interferência direta do sítio aeroportuário.  

 

 

 

https://www.natal.aero/br/o-aeroporto/dados-operacionais/gerenciamento-ruido-aeronautico/
https://www.natal.aero/br/o-aeroporto/dados-operacionais/gerenciamento-ruido-aeronautico/


 INFRAMERICA 

 

 

   

Rubricas: 

a) 

 

b) 

 

c) 

 

d) 

 

e) 

 

f) 

 

g) h) 

i) j) k) l) m) n) o) p)  

                                                                                                                        Pág. 2                                                                                                             

Classificação: Restrito 

Desenvolvimento:  

 

O Sr. Veríssimo Vidal deu sequência à temática da reunião abordando, os objetivos descritos, 

conforme segue: 

1. Compatibilização do uso do solo RBAC 161.03 nas curvas de ruído DNL 65 a 70, na estrada do 

fio. 

2. Andamento das fiscalizações na área da antiga comunidade Padre João Maria. 

3. Cronograma para as Reuniões de 2023 (15/06/23 e 15/12/23). 

4. Situação dos remanescentes de ocupação na antiga Padre João Maria – AEIS (Área de Interesse 

Social e Não Edificantes). 

5. Outros Temas. 

 

Mencionou sobre o significado da CGRA para os novatos, informando sobre a necessidade para 

operadores de aeródromos, com média anual de movimentos superior a 7 mil, em instituir a comissão 

(membros do próprio aeroporto, CIAS aéreas, a comunidade e os órgãos públicos) , e informando sobre 

o porquê da não obrigatoriedade do monitoramento do ruído aeronáutico no Aeroporto de São Gonçalo 

do Amarante. Explicou que em aeroportos com movimentação superior a 120.000 movimentos / ano há 

esta necessidade de acompanhamento dos impactos que possam vir a ser causados pelo ruído resultante 

da movimentação de aeronaves, exemplificando com Brasília/Congonhas. Mostrou que a média anual 

de movimentação de aeronaves em ASGA desde 2017 é de cerca de 16 mil movimentos, acima dos 7 

mil necessários para instituir a comissão, porém muito distante dos 120 mil necessários para o 

monitoramento de ruído. Deu exemplo do aeroporto de Congonhas que fecha em torno das 22 horas, em 

decorrência do Ruído Aeronáutico e explicou que o Aeroporto de São Gonçalo está distante desta 

movimentação, e que encontra-se em uma área de expansão urbana, porém com características 

eminentemente rurais, cabendo a prefeitura e ao gestor do aeródromo cumprir estas demandas de 

fiscalizações nestas áreas, já que percebe-se um crescimento imobiliário direcionado para locais 

próximos ao aeroporto. Frisou que a prefeitura atua em parceria a Inframerica, ajudando e orientando 
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sempre que necessário. Informou que a página do aeroporto foi atualizada, e que há um campo para 

queixas e denúncias, na página da ouvidoria, e que isso é regulamentar. 

Falou sobre o objetivo da comissão, o qual é propor e implementar no seu âmbito de atuação 

medidas para mitigar o impacto do ruído aeronáutico no entorno do aeroporto, sempre que identificar 

atividades incompatíveis com o nível de ruído previsto no PZR e que, no caso de SBSG, a movimentação 

está bem aquém de uma movimentação que cause algum desconforto relacionado a ruído no entorno do 

aeroporto. 

Ressaltou que a presença de representantes da SEMURB de São Gonçalo era de suma 

importância, já que são os responsáveis pela fiscalização, autuação e a gerência do uso e ocupação do 

solo nas imediações do aeroporto e de todo município de São Gonçalo do Amarante. Falou ainda sobre 

andamento das fiscalizações nas antigas comunidades As Dez e Padre João Maria, pois existem alguns 

proprietários que entraram na justiça e ainda estão na área. 

Marinho questionou se a mensuração das movimentações de aeronaves está no PSA (Programa 

de Segurança Aeroportuária) do aeroporto. Veríssimo respondeu que o PSA do aeroporto apresentado 

em 2012 está diferente destas movimentações. Informou que Kalynson sabe explanar melhor sobre as 

mudanças ocorridas, pois no PEDIN (Plano Diretor do Municipal) e no PSA acreditava-se que em 2019 

o aeroporto estaria com 4 milhões de passageiros, mesmo antes da pandemia, o ano de 2019 fechou com 

2 milhões e 300 mil passageiros, tendo 2015 com a melhor movimentação do aeroporto, com 2 milhões 

e 600 mil passageiros.  

Lembrou da adequação do setor viário, onde as CIAS aéreas e os fabricantes têm diminuído o 

tamanho das aeronaves, citando como exemplo o A380 que deixou de ser fabricado. Afirmou que as 

CIAS aéreas estão optando por aeronaves menores e mais eficientes no gasto de combustíveis, citando 

como exemplo a TAP, que trocou de aeronave e hoje utiliza o A321, o qual apesar de não possuir porão, 

possui excelência no aproveitamento de combustível em relação ao passageiro, assim como a diminuição 

de cerca de 30% no ruído produzido pelos motores. 

Frisou que o aeroporto destoa da movimentação prevista pela ANAC e agências reguladoras no 

início das concessões, mas que o novo PEZR já apresenta as movimentações reais do aeroporto. A 
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movimentação de aeronaves em ASGA até novembro do corrente ano foi de 16.939, acreditando fechar 

próximo aos 20.000 movimentos em 2022, mostrando a recuperação do aeroporto pós pandemia, porém 

ainda muito aquém do projetado no PEDIN e no PSA, respondendo a Marinho. 

Apresentou uma planta do aeroporto com as pistas projetadas e a em operação, e informou que 

o PEZR abrange as duas pistas, e que o município e a comunidade têm ciência que há restrição de uso e 

ocupação, inclusive com restrição de gabarito, em função da PBZPA. O município de São Gonçalo do 

Amarante fez o primeiro plano diretor já com as especificações técnicas da época do projeto do 

aeroporto, e agora o município está atualizando, o qual deve ser votado e aprovado entre janeiro e 

fevereiro de 2023, contemplando todas as atualizações das normas. 

A grande preocupação do aeroporto é uma área próxima a estrada do fio, pintada em amarelo no 

mapa apresentado, alertando que já foi encaminhado ao município ofício informando que está sendo 

invadida (por enquanto são casebres e desmatamentos para produção de alimentos), porém Veríssimo 

mostrou no mapa que estes terrenos chegam até a BR405 que leva a Macau/RN, estes loteamentos tem 

perspectiva de chegar nas laterais do aeroporto. Há cerca de uma semana houve um princípio de incêndio 

na área, decorrente das queimadas para posterior plantação e enfatizou a necessidade de fiscalização na 

área. Informou ainda que, sempre que a equipe pode, passa na área fiscalizando e passando a situação 

para o município, cumprindo o papel como gestor do aeródromo em fazer com que a lei se cumpra 

através do órgão ambiental. 

Apresentou e explicou uma tabela sobre os usos compatíveis e incompatíveis para áreas 

abrangidas por PEZR, disponível na RBAC 161.41. Disse ter enviado na íntegra ao município o PEZR 

aprovado pela ANAC ao município, inclusive todos os mapas e projetos em formato editável para que o 

município pudesse contrapor os mapas de uso e ocupação do solo dele. 

Mostrou um print da página do aeroporto reestruturado, atendendo a normativa da ANAC, afim 

de melhorar o acesso do usuário e/ou morador que porventura se sinta incomodado, para que assim possa 

fazer uma reclamação de forma rápida e prática. Na página do Ruído Aeronáutico há um link que 

direciona automaticamente para ouvidoria, onde terá um canal especifico de ruído aeronáutico. Em todo 

período de operação o aeroporto nunca recebeu reclamação sobre questões de ruído, em decorrência da 
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baixa movimentação, assim como pequeno adensamento populacional nesta região limítrofe ao 

aeroporto, mas há necessidade de manter condutas de vigilância, junto aos órgãos fiscalizadores, para 

que não haja ocupação humana fora do que prescreve a legislação 

Marinho manifestou que já trabalhou em muitos aeroportos no Brasil e que nunca viu tanta 

preocupação de avanço como neste aeroporto. 

Relatou que após o último relatório de security safety realizado por ele, sobre as questões do 

aeroporto, elogiou o aeroporto e agradeceu a oportunidade de participar. 

Rosivaldo agradeceu a participação, exaltou o baixo coro, assim como a compatibilidade do que 

é abordado no PEDIR e leis municipais com o que é adotado no aeroporto, como as fiscalizações em si 

e que irá trabalhar em conjunto para poder atingir os objetivos esperados. 

 

• Encerramento: 

O Sr. Veríssimo Vidal agradeceu a presença de todos os participantes e reforçou novamente o 

compromisso desta instituição com relação ao gerenciamento de ruído aeronáutico, alertando sobre o 

baixo coro. Informou agendar em breve a próxima reunião, via TEAMS e que os convites serão enviados 

via e-mail em data mais próxima à reunião. A reunião foi encerrada às 15h27. 
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AVENIDA RUY PEREIRA DOS SANTOS, 3100     SÃO GONÇALO DO AMARANTE, RN, BRASIL

CEP 59.290-000     +55 84 3343 6060     www.natal.aero

IA n° 0499/SBSG/2022 São Gonçalo do Amarante, 11 de outubro de 2022

Ao senhor
Paulo de Tarso Dantas Lima
Secretário Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo - SEMURB
Av. Eng. Roberto Bezerra Freire, nº 1000, Bairro Santo Antônio do Potengi
São Gonçalo do Amarante/RN
CEP 59.290-000
E- atendimento.semurb@saogoncalo.rn.gov.br, meioambiente.semurb@saogoncalo.rn.gov, 
urbanismo.semurb@saogoncalo.rn.gov.br e paulo.semurb@saogoncalo.rn.gov

Assunto: Convocação para 6ª Reunião da Comissão de Gerenciamento do Ruído 
Aeronáutico (CGRA);

Ref.: Regulamento da Aviação Civil nº 161.53 ANAC;

Senhor Secretário,

A Inframerica Concessionária do Aeroporto de São Gonçalo do Amarante S.A., no 
cumprimento ao Contrato de Concessão para Construção Parcial, Manutenção e Exploração 
Aeroportuária do Aeroporto Internacional de São Gonçalo do Amarante/RN, vem solicitar o 
comparecimento da Senhora no dia 16 de dezembro do corrente ano às 15:00 horas, através do link 
enviado aos e- atendimento.semurb@saogoncalo.rn.gov.br, 
meioambiente.semurb@saogoncalo.rn.gov, urbanismo.semurb@saogoncalo.rn.gov.br e 
paulo.semurb@saogoncalo.rn.gov, para participar da 6ª Reunião da Comissão de Gerenciamento do 
Ruído Aeronáutico (CGRA).

Relembramos que a comissão está respaldada pela RBAC n° 161, item 161.53, na Emenda 
nº 03 e pelo Despacho, referente ao processo nº 18022020/Informação Técnica nº 07/2020, da 
SEMURB. Abaixo segue novamente o link para participação da reunião:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_NTNhNzA0MzktYjcyMS00OGZhLWJmZDgtNzlkNDg0M2Q4Mzk4%4
0thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%227165ff6b-73d2-4fbd-b37e-
8a82bab5b63a%22%2c%22Oid%22%3a%2278ec790b-c045-43a0-8be2-
4aee195cf85f%22%7d

Sendo o que nos cumpria para o momento, agradecemos a atenção dispensada e nos 
colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Cordialmente,

Ibernon Martins Gomes
Superintendente Geral
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AVENIDA RUY PEREIRA DOS SANTOS, 3100     SÃO GONÇALO DO AMARANTE, RN, BRASIL
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IA n° 0494/SBSG/2022 São Gonçalo do Amarante, 11 de outubro de 2022

A Senhora
Danielle Franca Lacerda Macena
Gerente de Base
Gol Linhas Aéreas
Setor de Concessionárias, Mezanino Aeroporto Internacional Governador Aluízio Alves
Av. Ruy Pereira dos Santos, n° 3100
São Gonçalo do Amarante/RN
CEP 59.292-900
E-mail dfmacena@voegol.com.br

Assunto: Convocação para 6ª Reunião da Comissão de Gerenciamento do Ruído
Aeronáutico (CGRA);

Ref.: Regulamento da Aviação Civil nº 161.53 ANAC;

Senhora Gerente,

A Inframerica Concessionária do Aeroporto de São Gonçalo do Amarante S.A., no 
cumprimento ao Contrato de Concessão para Construção Parcial, Manutenção e Exploração 
Aeroportuária do Aeroporto Internacional de São Gonçalo do Amarante/RN, vem solicitar o 
comparecimento da Senhora no dia 16 de dezembro do corrente ano às 15:00 horas, através do link 
enviado ao e-mail dfmacena@voegol.com.br, para participar da 6ª Reunião da Comissão de 
Gerenciamento do Ruído Aeronáutico (CGRA).

Relembramos que a comissão está respaldada pela RBAC n° 161, item 161.53, na Emenda 
nº 03 e pelo Despacho, referente ao processo nº 18022020/Informação Técnica nº 07/2020, da 
SEMURB. Abaixo segue novamente o link para participação da reunião:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_NTNhNzA0MzktYjcyMS00OGZhLWJmZDgtNzlkNDg0M2Q4Mzk4%4
0thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%227165ff6b-73d2-4fbd-b37e-
8a82bab5b63a%22%2c%22Oid%22%3a%2278ec790b-c045-43a0-8be2-
4aee195cf85f%22%7d

Sendo o que nos cumpria para o momento, agradecemos a atenção dispensada e nos 
colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Cordialmente,

Ibernon Martins Gomes
Superintendente Geral
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IA n° 0495/SBSG/2022 São Gonçalo do Amarante, 11 de outubro de 2022

Ao Senhor  
Nerivan Jerônimo Junior
Secretário Municipal de Serviços Urbanos
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos de São Gonçalo do Amarante 
Rua Pio XII, nº 127, Centro 
São Gonçalo do Amarante/RN
CEP 59.290-000 
E-mail semsur@saogoncalo.rn.gov.br

Assunto: Convocação para 6ª Reunião da Comissão de Gerenciamento do Ruído 
Aeronáutico (CGRA);

Ref.: Regulamento da Aviação Civil nº 161.53 ANAC;

Senhor Secretário,

A Inframerica Concessionária do Aeroporto de São Gonçalo do Amarante S.A., no 
cumprimento ao Contrato de Concessão para Construção Parcial, Manutenção e Exploração 
Aeroportuária do Aeroporto Internacional de São Gonçalo do Amarante/RN, vem solicitar o 
comparecimento da Senhora no dia 16 de dezembro do corrente ano às 15:00 horas, através do link 
enviado ao e-mail semsur@saogoncalo.rn.gov.br, para participar da 6ª Reunião da Comissão de 
Gerenciamento do Ruído Aeronáutico (CGRA).

Relembramos que a comissão está respaldada pela RBAC n° 161, item 161.53, na Emenda 
nº 03 e pelo Despacho, referente ao processo nº 18022020/Informação Técnica nº 07/2020, da 
SEMURB. Abaixo segue novamente o link para participação da reunião:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_NTNhNzA0MzktYjcyMS00OGZhLWJmZDgtNzlkNDg0M2Q4Mzk4%4
0thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%227165ff6b-73d2-4fbd-b37e-
8a82bab5b63a%22%2c%22Oid%22%3a%2278ec790b-c045-43a0-8be2-
4aee195cf85f%22%7d

Sendo o que nos cumpria para o momento, agradecemos a atenção dispensada e nos 
colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Cordialmente,

Ibernon Martins Gomes
Superintendente Geral
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IA n° 0496/SBSG/2022 São Gonçalo do Amarante, 11 de outubro de 2022

Ao Senhor
Kleyvisson Jácome de Lima
Supervisor de Aeroporto
Latam Linhas Aéreas
Setor de Concessionárias, Mezanino Aeroporto Internacional Governador Aluízio Alves
Av. Ruy Pereira dos Santos, n° 3100
São Gonçalo do Amarante/RN
CEP 59.292-900
E-mail kleyvisson.lima@latam.com

Assunto: Convocação para 6ª Reunião da Comissão de Gerenciamento do Ruído 
Aeronáutico (CGRA);

Ref.: Regulamento da Aviação Civil nº 161.53 ANAC;

Senhor Supervisor,

A Inframerica Concessionária do Aeroporto de São Gonçalo do Amarante S.A., no 
cumprimento ao Contrato de Concessão para Construção Parcial, Manutenção e Exploração 
Aeroportuária do Aeroporto Internacional de São Gonçalo do Amarante/RN, vem solicitar o 
comparecimento da Senhora no dia 16 de dezembro do corrente ano às 15:00 horas, através do link 
enviado ao e-mail kleyvisson.lima@latam.com, para participar da 6ª Reunião da Comissão de 
Gerenciamento do Ruído Aeronáutico (CGRA).

Relembramos que a comissão está respaldada pela RBAC n° 161, item 161.53, na Emenda 
nº 03 e pelo Despacho, referente ao processo nº 18022020/Informação Técnica nº 07/2020, da 
SEMURB. Abaixo segue novamente o link para participação da reunião:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_NTNhNzA0MzktYjcyMS00OGZhLWJmZDgtNzlkNDg0M2Q4Mzk4%4
0thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%227165ff6b-73d2-4fbd-b37e-
8a82bab5b63a%22%2c%22Oid%22%3a%2278ec790b-c045-43a0-8be2-
4aee195cf85f%22%7d

Sendo o que nos cumpria para o momento, agradecemos a atenção dispensada e nos 
colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Cordialmente,

Ibernon Martins Gomes
Superintendente Geral



1/1
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IA n° 0497/SBSG/2022 São Gonçalo do Amarante, 11 de outubro de 2022

Ao Senhor
Milvernes Barros
Gerente de Aeroporto
RM Serviços Auxiliares de Transporte Aéreo - DNATA
Aeroporto Internacional Governador Aluízio Alves
Av. Ruy Pereira dos Santos, n° 3100
São Gonçalo do Amarante/RN
CEP 59.290-000
E-mail mbarros@dnata.com.br

Assunto: Convocação para 6ª Reunião da Comissão de Gerenciamento do Ruído 
Aeronáutico (CGRA);

Ref.: Regulamento da Aviação Civil nº 161.53 ANAC;

Senhor Gerente,

A Inframerica Concessionária do Aeroporto de São Gonçalo do Amarante S.A., no 
cumprimento ao Contrato de Concessão para Construção Parcial, Manutenção e Exploração 
Aeroportuária do Aeroporto Internacional de São Gonçalo do Amarante/RN, vem solicitar o 
comparecimento da Senhora no dia 16 de dezembro do corrente ano às 15:00 horas, através do link
enviado ao e-mail mbarros@dnata.com.br, para participar da 6ª Reunião da Comissão de 
Gerenciamento do Ruído Aeronáutico (CGRA).

Relembramos que a comissão está respaldada pela RBAC n° 161, item 161.53, na Emenda 
nº 03 e pelo Despacho, referente ao processo nº 18022020/Informação Técnica nº 07/2020, da 
SEMURB. Abaixo segue novamente o link para participação da reunião:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_NTNhNzA0MzktYjcyMS00OGZhLWJmZDgtNzlkNDg0M2Q4Mzk4%4
0thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%227165ff6b-73d2-4fbd-b37e-
8a82bab5b63a%22%2c%22Oid%22%3a%2278ec790b-c045-43a0-8be2-
4aee195cf85f%22%7d

Sendo o que nos cumpria para o momento, agradecemos a atenção dispensada e nos 
colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Cordialmente,

Ibernon Martins Gomes
Superintendente Geral
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IA n° 0498/SBSG/2022 São Gonçalo do Amarante, 11 de outubro de 2022

Ao Senhor
João Marinho de Souza
Coordenador de Base
Azul Linhas Aéreas
Setor de Concessionárias, Mezanino Aeroporto Internacional Governador Aluízio Alves 
São Gonçalo do Amarante/RN
CEP 59.292-900
E-mail joao.souza@voeazul.com.br

Assunto: Convocação para 6ª Reunião da Comissão de Gerenciamento do Ruído 
Aeronáutico (CGRA);

Ref.: Regulamento da Aviação Civil nº 161.53 ANAC;

Senhor Coordenador,

A Inframerica Concessionária do Aeroporto de São Gonçalo do Amarante S.A., no 
cumprimento ao Contrato de Concessão para Construção Parcial, Manutenção e Exploração 
Aeroportuária do Aeroporto Internacional de São Gonçalo do Amarante/RN, vem solicitar o 
comparecimento da Senhora no dia 16 de dezembro do corrente ano às 15:00 horas, através do link 
enviado ao e-mail joao.souza@voeazul.com.br, para participar da 6ª Reunião da Comissão de 
Gerenciamento do Ruído Aeronáutico (CGRA).

Relembramos que a comissão está respaldada pela RBAC n° 161, item 161.53, na Emenda 
nº 03 e pelo Despacho, referente ao processo nº 18022020/Informação Técnica nº 07/2020, da 
SEMURB. Abaixo segue novamente o link para participação da reunião:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_NTNhNzA0MzktYjcyMS00OGZhLWJmZDgtNzlkNDg0M2Q4Mzk4%4
0thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%227165ff6b-73d2-4fbd-b37e-
8a82bab5b63a%22%2c%22Oid%22%3a%2278ec790b-c045-43a0-8be2-
4aee195cf85f%22%7d

Sendo o que nos cumpria para o momento, agradecemos a atenção dispensada e nos 
colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Cordialmente,

Ibernon Martins Gomes
Superintendente Geral



Classificação: Interno

6ª Reunião – Comissão de Gerenciamento 
do Ruído Aeronáutico – CGRA



Classificação: Interno

PROGRAMAÇÃO



Classificação: Interno

Comissão de Gerenciamento de Ruído Aeronáutico.

O operador de aeródromo que tiver média anual de movimento

de aeronaves dos últimos 3 (três) anos superior a 7.000 (sete

mil) deve instituir essa comissão.

RBAC 161 EMD 03

O QUE É A CGRA?



Classificação: Interno

COMPARATIVO HISTÓRICO DAS MOVIMENTAÇÕES EM ASGA

161.55 Monitoramento de ruído
(a) O operador do aeródromo que apresente média anual de movimento de aeronave 
nos últimos três anos acima de 120.000 (cento e vinte mil) e que possua regiões de 
uso residencial ou misto em mais de 50% das áreas definidas pelas curvas de ruído 65-
75, 75-80 e 80-85 e acima de 85 dB de seu PEZR, isoladas ou conjuntamente, deverá 
apresentar à ANAC, para análise e aceitação, um projeto de monitoramento de ruído.



Classificação: Interno

Propor e implementar, no seu âmbito

de atuação, medidas para mitigar o impacto

do ruído aeronáutico no entorno de seu

aeródromo sempre que identificar

atividades incompatíveis com o nível de

ruído previsto no PZR.

OBJETIVO ESPECÍFICO



Classificação: Interno

MAPA DE ZONEAMENTO DE RUÍDO – AEA´S



Classificação: Interno

MAPA DE INTERFERENCIA – DNL 65 - 70



Classificação: Interno

USOS COMPATÍVEIS E INCOMPATÍVEIS PARA ÁREAS ABRANGIDAS POR PEZR . 161.41



Classificação: Interno

PRINCIPAIS CANAIS DE COMUNICAÇÃO

Telefone: 3343-6352

Próxima reunião dia 15/06/2023
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