
  
 

 

 

Iniciação Científica       Relatório Final: Artigo Original 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NO SETOR AEROPORTUÁRIO: UM ESTUDO 
SOBRE OS AEROPORTOS BRASILEIROS  
SUSTAINABLE DEVELOPMENT ON THE AIRPORT SECTOR: A STUDY ON BRAZILIAN AIRPORTS 
 
Isaac de Almeida Muribeca, Leila Queiroz2 
1 Aluno de Iniciação Científica do Curso de Aviação Civil da Faculdade ICESP 
2 Professora Mestre do Curso de Aviação Civil e Orientadora de Iniciação Científica da Faculdade ICESP e das Faculdades Integradas 
Promove de Brasília 

 
Resumo 

A Aviação Civil constitui um setor que emprega tecnologia de ponta tanto no lado ar quanto no lado terra. No entanto, as intensas 
atividades aeroportuárias sobrepõem-se aos benefícios das tecnologias e provocam efeitos adversos ao meio ambiente. Fato este que 
já repercute na literatura internacional e nacional demandando esforços locais, regionais e globais no sentido de limitar ou reduzir os 
impactos da aviação no que se refere ao(s) número de pessoas afetadas pelo ruído de aeronaves; impacto das emissões de gases dos 
motores das aeronaves na qualidade local do ar; gases de efeito estufa, dentre outros. Considerando os aeroportos, como locais onde 
se materializam as atividades aeroportuárias, importa saber quais as medidas vêm sendo tomadas em respeito a proteção do meio 
ambiente. Para tal, buscou-se como objetivo principal identificar e analisar as ações sustentáveis praticadas pelos aeroportos 
brasileiros. Esta pesquisa partiu-se de um levantamento bibliográfico e documental no tema abordado, além de consultas em websites 
de cada aeroporto. Em seguida, realizou-se contato telefônico e por e-mail com o setor de meio ambiente dos aeroportos. Os 
resultados obtidos revelaram que as ações mais trabalhadas pelos aeroportos foram na área de energia, consumo de água, resíduos 
sólidos, ruído aeronáutico, qualidade do ar e colisão de aves com aeronaves. Percebeu-se que das ações sustentáveis praticadas 
pelos aeroportos, a maioria surgiu de uma ação própria de cada aeroporto e não por uma ação coordenada entre os reguladores e os 
regulados, à exceção da gestão dos resíduos sólidos, a qual, está respaldada em Lei Nacional.  
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Abstract 

Civil Aviation constitutes a sector that uses cutting-edge technology, both on air and on land. Nonetheless, airport activities overlap the 
technological benefits, which causes adverse effects to the environment. This fact is already a part of national and international literature 
and demands local, regional and global efforts in order to limit or even reduce the impacts of aviation regarding things such as aircraft 
noises and its affects on people; how gas emission can change the local air quality and increase the greenhouse effect etc. The 
objective was to identify and analyze sustainable actions developed by Brazilian airports in order to learn what has been done to protect 
the environment. The environmental sector of different airports was contacted either by phone or e-mail. The results showed that the 
airports focused on energy, water consumption, solid waste, aircraft noise, air quality and bird collision. Each airport developed its own 
sustainable action, with an exception for solid waste management, which is regulated by National Law. 
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Introdução 

Os aeroportos são locais que devido as 
intensas atividades aeroportuárias realizadas tanto 
do lado ar e do lado terra provocam impactos 
ambientais diversos. 

Nesta ótica, a Organização Internacional da 
Aviação Civil (OACI), em 2004, direcionou 
esforços no sentido de limitar ou reduzir os 
impactos da aviação no que se refere ao(s): 

 Número de pessoas afetadas pelo 
ruído de aeronaves; 

 Impacto das emissões de gases dos 
motores das aeronaves na 
qualidade local do ar; 

 Gases de efeito estufa que possa 
contribuir com o aquecimento 
global. 

A Organização através do Committee on 
Aviation Environmental Protection (CAEP) visa 
dentre outros objetivos a qualidade do meio 
ambiente, em especial nos países em 
desenvolvimento. 

No Brasil, a Política Nacional de Aviação 
Civil (PNAC) instituída pelo Decreto 6.780/2009, 
elencou a proteção do meio ambiente como um 
dos objetivos a serem atingidos, destacando: 

Minimizar os efeitos prejudiciais da aviação civil 
sobre o meio ambiente é dever de todos, 
principalmente, dos órgãos, entidades e 



  
 

pessoas vinculados à aviação, particularmente 
no que diz respeito a ruídos e emissão de 
gases dos motores das aeronaves e impactos 
da infraestrutura. Estimular a adoção de 
mecanismos visando atenuar tais efeitos é 
ação que se faz necessária para a proteção do 
meio ambiente. 

Esforços também devem ser envidados no 
sentido de estabelecer ou fazer cumprir 
acordos com órgãos nacionais e internacionais 
que contribuam para a conservação e a 
manutenção do meio ambiente. (BRASIL, 
2009). 

 

A Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) 
é o órgão regulador das atividades de aviação civil 
no Brasil. A agência como signatária da OACI 
desenvolve suas atividades em conformidade com 
suas orientações e em acordo com a legislação 
nacional. 

A Instrução Normativa 64, de 30 de outubro 
de 2012, “Estabelece a Rede Ambiental da ANAC” 
conforme: 

Art. 1º (...) a Rede Ambiental da ANAC, fórum 
de caráter consultivo que se destina a 
promover a gestão eficaz dos aspectos 
ambientais da aviação civil na esfera de 
atuação da Agência. 

Art. 2º Compete à Rede Ambiental da ANAC: 

I - promover a coordenação entre as diversas 
Unidades Organizacionais da ANAC em suas 
responsabilidades quanto aos aspectos 
ambientais da aviação civil; 

II - promover, por meio da coordenação entre 
Unidades Organizacionais da ANAC, a gestão 
permanente dos temas ambientais nacionais e 
internacionais no âmbito de atuação desta 
autarquia, com vistas ao cumprimento do 
marco regulatório nacional, em especial da 
Política Nacional de Aviação Civil, e dos 
demais objetivos estabelecidos pela Diretoria 
Colegiada. 

 

Para tal, criou o Manual de Procedimentos 
para Tratamento de Aspectos Ambientais da 
Aviação Civil (MPR/ANAC-001-R00) cuja 
finalidade é estabelecer diretrizes para orientar a 
atuação da Agência nos aspectos ambientais 
relacionados à aviação civil, especificamente no 
que tange a ruído e emissões aeronáuticas, 
qualidade do ar e mudanças climáticas no 
contexto da Lei 12.187 de 29 de dezembro de 
2009, Política Nacional sobre Mudança do Clima 
de forma a atender marcos regulatórios nacionais 
e internacionais.  

A Empresa Brasileira de Infraestrutura 
Aeroportuária (INFRAERO), empresa pública da 
administração indireta, vinculada ao Ministério da 
Defesa, administra 60 aeroportos. A Infraero desde 
1995 dispõe de uma Política Ambiental e 
atualmente está fundamentada em três grandes 
áreas principais de trabalho, que norteiam ao todo, 
onze programas e ações ambientais. As áreas 

são: 

Atendimento à legislação: constante 
acompanhamento dos processos de licenciamento 
dos aeroportos. 

Ecoeficiência: uso eficiente dos recursos 
naturais, o aumento de produtividade e a redução 
de custos, buscando melhor desempenho 
ambiental em suas atividades. 

Educação e comunicação: ações de 
sensibilização relativas às questões ambientais 
para o público interno e externo da empresa, bem 
como, campanhas de educação ambiental dentro 
e fora dos aeroportos. 

Os programas ambientais compreendem 
onze ações e projetos, sendo: 

1 -  Educação, Treinamento e Capacitação 

2 -  Monitoramento de Ruído Aeronáutico 

3 -  Licenciamento Ambiental  

4 -  Gerenciamento do Risco da Fauna 

5 -  Gerenciamento de Resíduos Sólidos  

6 -  Gerenciamento de Emissões Atmosféricas 

7 -  Gerenciamento dos Recursos Hídricos  

8 -  Gerenciamento de Recursos Energéticos 

9 -  Conservação do Solo e Flora  

10 -  Sustentabilidade 

11 -  Gerenciamento de Riscos 
Ambientais 

Os aeroportos sob regime de concessão 
seguem com as mesmas exigências de controle 
ambiental. 

A literatura mostra que são muitos os 
impactos ambientais provenientes da construção e 
ampliação aeroportuária, e operação das 
atividades aeroportuárias, tais como: poluição do 
ar, biodiversidade, alterações climáticas, 
patrimônio, uso do solo, paisagem, ruído, risco e 
segurança de áreas públicas, custos sociais para 
as comunidades locais, tráfego, poluição da água 
(SILVA, 2010, p. 15). 

Embora a indústria de aviação civil 
promova constantes inovações tecnológicas em 
prol do meio ambiente, como a utilização de 
materiais leves, a reciclagem, o avanço em 
direção aos biocombustíveis, melhorias nos 
processos de fabricação de aeronaves, 
consolidação de projetos de eficiência energética, 
ainda há muito a se fazer, especialmente nos 
aeroportos no sentido de reduzir o impacto 
ambiental no setor. 

Diante do exposto, sendo os aeroportos, 
locais onde se materializam as atividades 
aeroportuárias, importa saber quais as medidas 
vêm sendo tomadas em respeito a proteção do 



  
 

meio ambiente. É o que será apresentado a seguir. 

 

Materiais e Métodos 

Esta pesquisa partiu-se de um levantamento 
bibliográfico e documental no tema abordado, 
além de consultas em websites de cada aeroporto. 
Em seguida, realizou-se contato direto com o setor 
de meio ambiente dos aeroportos, além de contato 
telefônico e e-mail.  

Visando resguardar a ética nos estudos 
científicos, o contato direto foi precedido da 
apresentação do Termo de Compromisso Livre e 
Esclarecido e foi protocolado ofício institucional, 
quando solicitado. 

Inicialmente o estudo contemplava todos os 
aeroportos da rede administrados pela Infraero e 
concessionários, independentemente da sua 
capacidade de movimentação. No entanto, foi 
possível avaliar apenas, onze aeroportos. De 
todos os aeroportos consultados, apenas o 
Aeroporto Internacional de Brasília negou fornecer 
as informações solicitadas. 

Foram considerados sete objetos de 
análise: consumo de água, resíduos sólidos, 
qualidade do ar, colisão de aves com aeronaves, 
atividades e materiais de construção, 
biodiversidade, águas residuais, ruído, emissões 
de gases de efeito estufa, transportes, uso do 
solo. 

Para obtenção dos dados, elaborou-se um 
formulário (Anexo 1) cujas respostas foram 
classificadas em sim e não, com campo para 
observação.  

 

Resultados e Discussão 

Dos aeroportos pesquisados somente doze, 
monitoram ações de sustentabilidade ambiental. 
Sendo eles: 

Aeroporto-1 Aeroporto de Congonhas (SP) - 
SBSP 

Aeroporto-2 Aeroporto Internacional do Recife 
(PE) - SBRF 

Aeroporto-3 Aeroporto Internacional de Fortaleza 
(CE) - SBFZ 

Aeroporto-4 Aeroporto Internacional de Salvador 
(BA) - SBSV 

Aeroporto-5 Aeroporto Santos Dumont (RJ) - 
SBRJ 

Aeroporto-6 Aeroporto Pampulha (BH) - SBBH 

Aeroporto-7 Aeroporto Internacional de Cuiabá 
(MT) - SBCY 

Aeroporto-8 Aeroporto Internacional Eduardo 
Gomes (AM) - SBEG 

Aeroporto-9 Aeroporto Internacional de Curitiba 
(PR) - SBCT 

Aeroporto-10 Aeroporto Internacional de Porto 
Alegre (RS) – SBPA 

Aeroporto-11 Aeroporto Internacional de São 
Paulo (SP) – SBGR 

Aeroporto- 12 - Aeroporto Internacional do Rio de 
Janeiro Tom Jobim/Galeão (RJ) - SBGL 

 

Inicialmente foram selecionados os 
seguintes objetos de análise: consumo de água, 
resíduos, eficiência energética, qualidade do ar, 
colisão de aves com aeronaves, atividades e 
materiais de construção, biodiversidade, águas 
residuais, ruído, emissões de gases de efeito 
estufa, transportes e uso do solo, no entanto, 
foram obtidos, apenas seis, os quais serão 
descritos a seguir. 

 

Emissões e Qualidade do Ar 

A ANAC elaborou um Inventário de 
emissões de poluentes em 2013, contemplando as 
emissões de monóxido de carbono (CO), óxidos 
de nitrogênio (NOx), compostos orgânicos voláteis 
(COV), dióxido de enxofre (SO2) e material 
particulado (MP) de 2005 a 2013. As emissões 
consideradas ocorreram durante as fases de voo 
com altura menor do que 3.000 pés. 
Adicionalmente, as emissões dos gases de efeito 
estufa: dióxido de carbono (CO2), metano (CH4) e 
óxido nitroso (N2O), foram consideradas no 
período entre 2000 a 2013, para todas as fases de 
voo, contemplando as emissões por aeródromo, 
por tipo de movimentação e por fase de voo. 

A evolução das emissões desses poluentes 
locais nos cinco aeródromos de maior 
movimentação do país: Aeroporto Internacional de 
São Paulo - Guarulhos (Guarulhos, SP), Aeroporto 
Internacional de Congonhas (São Paulo, SP) 
Aeroporto Internacional Presidente Juscelino 
Kubitschek (Brasília, DF), Aeroporto Internacional 
do Rio de Janeiro - Galeão (Rio de Janeiro, RJ) e 
Aeroporto Internacional de Viracopos (Campinas, 
SP) mostrou que as emissões de CO são, de 
forma majoritária, geradas pelas fases em que os 
motores se encontram em idle (taxi in e taxi out) 
no ciclo Landing and Take Off (LTO), respondendo 
por 81,2% das emissões durante essas fases. 
Quanto às emissões geradas pelo uso das 
Unidade Auxiliar de Potência (APUs), a maior parte 
é proveniente da fase de gate-in, uma vez que 
essa possui a maior parte do tempo de utilização 
das unidades. 

Todos os aeroportos listados com exceção 
do Aeroporto de Brasília (sem dados), realizam 
inventário de emissões atmosféricas 
contemplando os poluentes CO2, SO2, CO, NOx, 



  
 

NMVOC, Benzeno, PM10, PM 2.5. 

De acordo com a Anac (2015) dos cinco 
aeródromos brasileiros de maior movimentação, 
Guarulhos possui o maior número de voos e 
consequentemente respondeu pela maior parte 
das emissões de CO. Porém, não se deve 
relacionar a maior emissão, exclusivamente, ao 
maior número de movimentações, é necessário 
levar em consideração fatores relacionados ao 
taxiamento, processamento aeroportuário, dentre 
outros. Nesse sentido, o Aeroporto de Congonhas 
que possui a segunda maior movimentação, além 
de aeroportos como Juscelino Kubitschek e 
Galeão emitiram mais monóxido de carbono nos 
últimos anos; o que é explicado pelo maior tempo 
médio de taxiamento nestes aeroportos. Esses 
dois aeroportos possuem os maiores tempos de 
taxi out, fase do ciclo LTO responsável pela maior 
parte das emissões de CO, causando o nível de 
emissões, conforme mostra a Figura 1. 

 

Figura 1 - Emissões de CO nos aeródromos mais 
movimentados 

Fonte: Anac (2013) 

 

Eficiência energética 

No que diz respeito a eficiência energética, 
a Infraero (2015), vem promovendo ações 
técnicas, na aplicação de requisitos ambientais 
sustentáveis em seus projetos, destacando-se: 

• Utilização de equipamentos (lâmpadas, 
motores e dispositivos eletroeletrônicos) de alta 
eficiência e certificados pelo INMETRO/PROCEL; 

• Aproveitamento de recursos naturais 
(iluminação e ventilação) na concepção de novos 
projetos mantendo-se o pleno conforto visual e 
térmico aos usuários das instalações; 

• Realização de testes com novas 
tecnologias que proporcionem maior eficiência 
com redução do consumo de energia elétrica.  

Outro aspecto positivo é a implantação de 
projetos piloto em pequenas instalações 
fotovoltaicas. A empresa conta com seis pequenas 
instalações somando 10,4 kWp de capacidade de 
geração contemplando o sistema "on grid" de 
geração distribuída, onde a energia produzida 

pelos painéis fotovoltaicos é inserida na rede 
elétrica dos respectivos aeroportos. 

Todos os aeroportos de Congonhas (SP), 
Fortaleza (CE), Salvador (BA), Santos Dumont 
(RJ), Pampulha (BH), Cuiabá (MT), Eduardo 
Gomes (AM), Porto Alegre (RS) e de Guarulhos 
(SP) instalaram luminárias LED e disseram que o 
consumo total nos últimos cinco anos diminuiu.  

O Aeroporto de Guarulhos (GRU) substituiu 
1.518 luminárias halógenas das 4.320 existentes 
em todo o sistema de pistas do aeroporto incluindo 
a pista 09R/27L, de 3 mil metros de comprimento e 
a mais utilizada para pousos. (INVEPAR, 2015) 

O Aeroporto do Galeão, implantou o 
Programa Integrado de Eficiência e 
Sustentabilidade (PIES). Tal programa visa a 
produção de energia limpa e redução do consumo 
energético em até 10% até 2016. Até 2015, o 
investimento foi de R$ 12 milhões. A expectativa é 
que a redução chegue a 20% nos próximos 10 
anos. (PLANETA SUSTENTÁVEL, 2015) 

Entre os pontos ressaltados, o PIES conta 
com um plano especial para aprimorar a eficiência 
energética do aeroporto. Intitulado de “Waste and 
Energy Zero”, cujo objetivo é gerar energia limpa 
através do tratamento de resíduos, a partir do 
biocarvão) e da captação de energia solar em uma 
área aberta de mais de dois mil quilômetros 
quadrados. A expectativa é que esta energia seja 
utilizada em veículos elétricos que circulam dentro 
do aeroporto e em terminais de passageiros e 
cargas. 

 

Consumo de água 

Os Aeroportos de Fortaleza e GRU 
apresentaram consumo de águas pluviais. No 
caso do GRU, o terminal 3, construído 
recentemente permite a captação de água da 
chuva e com ela alimenta as válvulas de descarga 
dos sanitários por meio da captação de água 
pluvial e água cinza de chuveiros e lavatórios. 

 

Resíduos Sólidos 

Todos os aeroportos listados com exceção 
do Aeroporto de Brasília (sem dados), realizam a 
reciclagem dos resíduos, sendo que o GRU 
apresentou a seguinte classificação/quantidade 
(Tabela 1): 

Tabela 1 - Produção anual de resíduos 

Produção anual de resíduos.  546,35 (perigosos)  
11.341,44 (não 

perigosos) 

Percentagem enviadas para 
reciclagem (%) 

728,14 (não 
perigosos) 

Coprocessamento 51,54 (perigosos) 

Incineração 103,03 (perigosos) 

Aterro sanitário 10.613,30 (não 



  
 

perigosos) 

Armazenamento no local 1,16 (perigosos) 

Outros 390,62 (perigosos) 

Fonte: INVEPAR (2014) 

 
A concessionária do Aeroporto Galeão 

assumiu o compromisso de realizar o tratamento 
de resíduos e viabilizar o uso de água reutilizável 
(gerada após o tratamento de resíduos) para 
irrigação de áreas verdes no aeroporto. O projeto 
PIES também considera a redução na emissão de 
poluentes, e PIES conta com um plano especial 
para aprimorar a eficiência energética do 
aeroporto, intitulado “Waste and Energy Zero”, 
cujo objetivo é gerar energia limpa através do 
tratamento de resíduos, a partir do biocarvão) e da 
captação de energia solar em uma área aberta de 
mais de dois mil quilômetros quadrados. A 
expectativa é que esta energia seja utilizada em 
veículos elétricos que circulam dentro do aeroporto 
e em terminais de passageiros e cargas. No 
entanto, não foram obtidos resultados. (PLANETA 
SUSTENTÁVEL, 2015) 

Já a Infraero instalou 989 coletores 
distribuídos nos aeroportos da sua rede, com o 
intuito de promover a coleta seletiva em 
adequação à Lei Federal 12.305/10, que 
determinou que, até o início de 2015, todas as 
corporações públicas ou privadas deveriam dar um 
destino sustentável aos resíduos sólidos 
recicláveis que são gerados em suas 
dependências. 

 
Ruído  

Os Aeroportos de Congonhas (SP), Recife 
(PE), Santos Dumont (RJ), Eduardo Gomes (AM) 
e GRU possuem Programa de Ruído Aeronáutico, 
mas não foi possível obter resultados se a 
tendência do número de queixas sobre ruído, nos 
últimos cinco anos, diminuiu ou aumentou. 

 

Colisão de aves com aeronaves 
Todos os aeroportos listados com exceção 

do Aeroporto de Brasília (sem dados), realizam o 
Gerenciamento do Risco da Fauna, 
monitoramento, análise de colisões, avaliação de 
risco, ações de manejo. Nos Aeroportos 
Congonhas (SP), Recife (PE), Cuiabá (MT) e 
Eduardo Gomes (AM), houve diminuição do 
número anual. 

A pesquisa revelou que o aeroporto GRU, o 
mais movimentado é o que mais se destacou em 
termos de ações sustentáveis adotadas, 
destacando-se na seguinte ordem: 

Aeroporto-1 - Aeroporto Internacional de São 
Paulo (SP) – SBGR 

Aeroporto 2 - Aeroporto Internacional do Rio de 
Janeiro Tom Jobim/Galeão (RJ) - SBGL 

Aeroporto-3 - Aeroporto de Congonhas (SP) - 
SBSP 

Os demais aeroportos se igualam em 
quantidade de ações.  

 

Conclusão 

O estudo revelou ser muito relevante para o 
cenário da Aviação, em especial, para os 
aeroportos, uma vez, que as informações 
relacionadas à gestão ambiental encontram-se em 
relatórios consolidados ou aquelas disponíveis em 
site, na maioria dos casos estão desatualizadas.  

De modo geral, percebeu-se várias ações 
voltadas a proteção e conservação do meio 
ambiente, no entanto, tais ações transcorreram de 
forma isolada, por aeroporto e não por ações 
coordenadas pelo setor. 

Identificou-se que o Aeroporto Internacional 
de Guarulhos é o que desempenhou mais ações 
voltadas a sustentabilidade, seguido do Aeroporto 
Internacional do Galeão e Congonhas. 

Sobre os custos e benefícios dos planos e 
ações adotadas por aeroporto, não foi possível 
avaliar uma tendência de redução, um dos objetos 
de estudo, devido à dificuldade na obtenção de 
resultados quantitativos. Ademais, esta foi a 
principal dificuldade enfrentada ao longo da 
pesquisa. 

Nesse sentido, sugere-se maior divulgação 
das ações praticadas, bem como, novas pesquisas 
no sentido de avaliar a eficácia da gestão 
ambiental praticada nos aeroportos. Acredita-se 
que as informações apresentadas no presente 
estudo, auxiliarão o entendimento da real situação 
ambiental dos aeroportos.  
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