COMISSÃO DE GERENCIAMENTO DO RUÍDO AERONÁUTICO
AEROPORTO DE BELO HORIZONTE / PAMPULHA - SBBH

MEMÓRIA DE REUNIÃO nº 01/2021
Assunto: Reunião da Comissão de Gerenciamento do Ruído Aeronáutico do Aeroporto da Pampulha - SBBH
Data: 01/10/2021
Horário: 15:00
Local: Virtual – Via MS Teams

Participantes:
a) Conforme apresentado no Anexo 1.

Desenvolvimento:
Registro de manifestações:
1. O Sr. Ricardo Signorini, Superintendente do Aeroporto de Belo Horizonte, deu início à reunião às
15:07H, onde agradeceu a disponibilidade de todos os presentes e apresentou a equipe do
Aeroporto, que se encontrava junto dele, sendo o Sr. Nerivaldo Gomes de Oliveira, Gerente de
Operações e Segurança Aeroportuária, e o Sr. Marcos José da Silva, Coordenador de Operações.
Na ocasião, ele também pediu desculpas pela reunião ter sido remarcada de última hora em
função de uma alteração inesperada na programação operacional do aeroporto para atender à
Presidência da República na data e horário em que a reunião havia sido marcada anteriormente.
2. Em seguida, o Sr. Ricardo Signorini apresentou, por meio de slides compartilhados em tela, uma
apresentação na qual abordou sobre o que é o Plano Específico de Zoneamento de Ruído
Aeronáutico, qual é a métrica utilizada para mensuração do ruído aeronáutico, as diretrizes da
ICAO (Organização Internacional da Aviação Civil), a relevância do Aeroporto de Belo Horizonte
para a região, explicou sobre o novo plano específico de zoneamento de ruído(PEZR) do
Aeroporto SBBH, tendo abordado ainda, sobre reclamações registradas na ANAC (Agência
Nacional da Aviação Civil) e fez algumas considerações finais. Durante a apresentação dos slides,
o Sr. Ricardo Signorini esclareceu que, de acordo com as métricas e parâmetros estabelecidos
pela ICAO, bem como aqueles adotados pela FAA (Federal Aviation Administration – Estados
Unidos) e usados em todo o mundo, os níveis de ruídos mensurados no Aeroporto de Belo
Horizonte durante a execução do novo Plano, não excedem os limites estabelecidos, com base
nas aeronaves operadas à época de execução, bem como baseado nas reclamações registradas
no mesmo período. Ele esclareceu ainda que, seguindo as diretrizes estabelecidas na legislação
em vigor, as reclamações registradas foram mapeadas levando em consideração os locais
reportados, data e horário, tendo estas informações sido cruzadas com os registros internos do
aeroporto referentes às aeronaves em operação nos momentos das reclamações.
3. Em seguida, foi aberta a palavra para os participantes onde o Sr. Rogério pontuou a respeito do
incômodo que por vezes o ruído causa à vizinhança em determinadas operações. Ele disse ainda
que a administração aeroportuária reconhece que grande parte dos ruídos são gerados por
operações de testes de motores em atividades de manutenção. A Sra. Sandra Vidigal também
comentou sobre dificuldades para utilização do canal de comunicação do aeroporto, via telefone,
aberto à comunidade para o registro imediato de reclamações de ruídos e citou que em alguns
casos, os acionamentos feitos em hangares causam ruídos incômodos à vizinhança. O Sr.
Ricardo Signorini lembrou que em uma ocasião ter recebido uma ligação feita pela Sr. Sandra,
reportando situações de ruídos causados pelos empregados de hangares vizinhos à sua
residência. O Sr. Ronaldo também endossou os comentários sobre grande parte dos ruídos serem
oriundos de atividades de testes de motores. Na ocasião, o Sr. Ricardo Signorini afirmou que a
administração aeroportuária possui conhecimento dos ruídos gerados e esclareceu que parte
deles é inevitável, uma vez que está ligado a atividades de segurança pública (operações das
Polícias Militar e Civil e Bombeiros), principalmente de aeronaves de asas rotativas, bem como
operações do Programa MG Transplantes, os quais, pelo caráter de urgência não possuem

programação para ocorrerem. Ele também reafirmou o compromisso da administração em ouvir a
comunidade e dar as devidas tratativas quando do reporte de ruídos. Ressaltou que a Infraero não
autoriza as atividades de check de motores fora dos horários estabelecidos (06:00H às 22:00H),
definidos em documentação aeronáutica.
4. A representante da Prefeitura, Sra. Lívia Monteiro, pontuou que a prefeitura não atua como órgão
de licenciamento para o aeroporto, por se tratar de uma área que não é do âmbito municipal, mas
que atua junto à comunidade por meio de programas de gerenciamento do ruído, orientando
quanto às construções e habitações no entorno, observando a legislação em vigor. Ela também
observou que a prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Políticas Urbanas (SMPU), está
pronta a ouvir a comunidade do entorno do aeroporto em busca de melhores soluções no âmbito
municipal, no tocante ao Gerenciamento do Ruído Aeronáutico.
5. O Sr. Ricardo, esclareceu que a administração aeroportuária segue as normas da agência
reguladora e possui o plano de gerenciamento de ruído aeronáutico do SBBH registrado e
homologado junto à ANAC, o qual fica disponível para consulta pública através do portal da
Agência na internet. Ele disponibilizou contatos telefônicos e de e-mail para a comunidade relatar
ocorrências ligadas a operação do aeroporto.
6. Por fim, não tendo mais a tratar, o Sr. Ricardo agradeceu a participação de todos e encerrou a
reunião às 16:24H.
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