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RELATÓRIO

PROCESSO: 00058.003833/2019-85
INTERESSADO: SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA
RELATOR: DIRETOR RICARDO BEZERRA

 
1. DESCRIÇÃO DOS FATOS
1.1. Trata-se de proposta de revisão do RBAC nº 161 (Planos de Zoneamento de Ruído de
Aeródromos - PZR), que tem como objetivo incrementar o índice de cumprimento normativo e a
efetividade dos planos de zoneamento de ruído na proteção do entorno dos aeródromos. Busca-se, ainda,
com a proposta, alterar a percepção do caráter atual estritamente administrativo do plano de zoneamento
de ruído, que não prevê ações frente à ocupação do entorno do aeródromo.
1.2. O presente processo foi iniciado com o Despacho (Doc. 2642350), de 29/01/2019, da
Gerência Técnica de Normas GTNO, da Superintendência de Infraestrutura Aeroportuária - SIA.
1.3. Posteriormente, a área técnica da SIA elaborou a Nota Técnica nº 30/2019/GTNO-
SIA/GNAD/SIA (Doc. 3376692) contendo os estudos sobre o RBAC nº 161, que constitui tema 16 da
Agenda Regulatória da ANAC para o biênio 2019-2020, instituído pela Portaria nº 3.834, de 13 de
dezembro de 2018.
1.4. Conforme Despacho ASTEC (Doc. 3495891), de 13/09/2019, a Diretoria tomou
ciência acerca dos estudos sobre a revisão RBAC nº 161, nos termos da Instrução Normativa nº 107, de 21
de outubro de 2016, na 17ª Reunião Administrativa Eletrônica da Diretoria, realizada de 4 a 11 de
setembro de 2019.
1.5. Dando prosseguimento, foi elaborada a Nota Técnica nº 36/2019/GTNO-SIA/GNAD/SIA
(Doc. 3572053), que apresenta a proposta de revisão do RBAC nº 161, com o objetivo de cuidar
do problema identificado pela área técnica de inadequação do PZR para tratar ruído proveniente de
operações em aeródromos privados.
1.6. Observa-se dos autos o Formulário de Análise para Proposição de Ato Normativo (Doc.
3585309), em cumprimento ao disposto na Instrução Normativa nº 61, de 3 de julho de 2012. 
1.7. Ademais, a instrução do feito encontra-se realizada, ainda, por meio dos seguintes
documentos:
1.7.1.            Proposta de Resolução de alteração da RBAC nº 161 (Doc  3541669);
1.7.2.            Proposta de Aviso de Audiência Pública (Doc. 3541604);
1.7.3.            Justificativa de Audiência Pública (Doc. 3584913); e
1.7.4.            Minuta de RBAC nº 161 com controle de alterações (Doc. 3584912);
1.8. Em 24 de outubro de 2019, vieram os autos à relatoria deste Diretor com o fito
de instauração da audiência pública por 45 (quarenta e cinco) dias,  para efeito de submissão à sociedade
de todo o conteúdo da emenda proposta ao RBAC 161.

É o relatório.
RICARDO BEZERRA

Diretor - Relator

Documento assinado eletronicamente por Ricardo Sérgio Maia Bezerra, Diretor, em 03/12/2019, às
17:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8
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de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sistemas.anac.gov.br/sei/autenticidade, informando o código verificador 3739993 e o código
CRC C0242BE1.
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