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Resumo 

 As novas técnicas de projeto e construção de viés sustentável atrai 

atualmente amplos interesses por razões não somente éticas como também 

econômicas. Um dos setores que tem grande potencial para usufruir do benefício 

técnicas é o setor aeroportuário, que lida diariamente com questões relacionadas a 

sua eficiência energética, consumos hídricos, geração de resíduos e manutenção e 

operação de suas atividades. Este artigo trata do estudo de caso do Aeroporto de 

São Francisco na remodelação do Terminal 2, um projeto que aliou princípios 

tecnológicos à arquitetura passiva para melhorar o desempenho sustentável do 

aeroporto e conquistar a Certificação LEED. 

Palavras-chave: Aeroporto. Sustentabilidade. Certificação Ambiental.  

 

Abstract 

 The new design and construction techniques with sustainable bias currently 

attracts broad interests for reasons not only ethical but also economical. One of the 

sectors has great potencial in taking benefits from these techniques is the airport 

sector, which deals daily with issues related to their energy efficiency, water 

consumption, waste generation and maintenance and operation of its activities. This 

article deals with the case study of the San Francisco Airport in remodeling it's 

Terminal 2, a project which combined technological principles with passive 

architecture to improve the sustainable performance of the airport and achieve the 

LEED Certificate. 

Keywords: Airport. Sustainability. Environmental Certificate.  



INTRODUÇÃO 

 

A implementação de novas técnicas de projeto e construção de viés sustentável atrai 

amplos interesses por parte dos grandes clientes e empresas, tanto no aspecto ético 

quanto no benefício econômico que este diferencial pode trazer.  

Um dos setores que possui grande potencial de benefícios por meio do uso deste 

conjunto de conceitos e métodos construtivos é o setor aeroportuário. Este setor 

necessita de atenção quando se trata de eficiência energética, consumos hídricos, 

geração de resíduos e manutenção e operação geral de suas atividades, já que 

pode ser considerado um dos setores atuais de maior consumo de recursos e 

gerador de resíduos.  

Por mais que os aeroportos no geral possuam preocupações relativas a esta 

questão, estudos mostram que a indústria da aviação possui um péssimo 

desempenho quando se trata de abordar a quantidade de resíduos gerados a cada 

ano.  

Segundo dados do NRDC (Natural Resources Defense Council), em estudos 

realizados em 2004, os aeroportos geram, em média, 0,6kg de resíduos por 

passageiro, sendo a grande maioria deste lixo destinada a aterros e incinerações. 

Porém, aproximadamente 75% destes resíduos são recicláveis, o que indica um 

enorme potencial de reciclagem dentre os aeroportos. 

De acordo com estudos em 2010 da ACRP (Airport Cooperative Research Program), 

cerca de metade da energia consumida nos aeroportos advém de gastos com 

calefação, ventilação e resfriamento do ar em suas operações. É possível reduzir 

enormemente tais gastos energéticos com o uso de métodos e tecnologias 

construtivas passivas previstas no projeto do aeroporto ou, então, por meio do 

retrofit do mesmo. 

Os inúmeros benefícios e oportunidades que podem advir do planejamento 

sustentável em aeroportos resultam em construções mais inteligentes e econômicas. 

Esta ação, por consequência, reflete na evidente otimização da operação 

aeroportuária, na mitigação de impactos socioambientais, resultantes de 

desperdícios energéticos e de recursos naturais, e em uma melhor experiência para 



os 3,6 bilhões de passageiros que deverão transitar pelos aeroportos em 2016 (IATA 

2015). 

Tendo em vista estas questões, torna-se importante a menção do Aeroporto 

Internacional de São Francisco (SFO), que embarcou recentemente no desafio de 

assumir a liderança global e se tornar um dos aeroportos mais sustentáveis do 

mundo. O SFO investiu em melhorias no gerenciamento de seus resíduos, eficiência 

energética, redução de gases, captação de águas, optimização de transporte e 

conforto dos aproximados 50 milhões de passageiros (SFO 2015) que transitam 

anualmente pelo aeroporto.  

Este trabalho tem como objetivo investigar as medidas tomadas pelo Aeroporto 

Internacional de São Francisco no recém reformado Terminal 2 em sua busca pelo 

Certificado LEED, verificando o efetivo resultado do funcionamento de tais medidas, 

que tem como premissa levar o SFO a atingir os benefícios de ser economicamente 

produtivo, ecologicamente responsável e socialmente justo.    

1.   CERTIFICAÇÃO LEED E SELOS AMBIENTAIS  
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1.   CERTIFICAÇÃO LEED E SELOS AMBIENTAIS  

O consumo excessivo dos recursos naturais e a grande geração de resíduos em 

todas as áreas de produção, em especial na indústria da construção civil, tornou-se, 

a partir de meados da década de 1970, grande foco de discussões a fim de serem 

criadas metas de controle e restrição dessas atividades. Assim, à partir da década 

de 1990, surgiram os certificados de sustentabilidade, que possuem no geral o 

objetivo de pontuar as soluções sustentáveis encontradas pelos profissionais do 

planejamento e da construção e classificar o nível de sustentabilidade do edifício.  

Um dos certificados de maior relevância no mundo atualmente é o LEED 

(Leadership in Energy and Environmental Design), certificação criada pelo USGBC 

(United States Green Building Council) em 1996, hoje referência internacional na 

área de eficiência energética e design sustentável, adotada em mais de 143 países, 

e vista atualmente como premissa no projeto dos novos empreendimentos 

comerciais e corporativos.  

O LEED foi aplicado na conceituação de inúmeros projetos, tais como no do recém 

reformado T2 do Aeroporto Internacional de São Francisco, primeiro aeroporto do 

país a ganhar esta distinção por seu terminal. Com esta recente reforma, estima-se 

que as emissões de carbono de suas operações irão cair 1,6 toneladas/ano até que, 

em 2020, as emissões de carbono do aeroporto sejam neutras (SFO 2014).  

Esta conquista valiosa abre caminho para uma nova era de aeroportos construídos e 

operados de forma a reduzir extremamente os impactos ambientais. Cada passo 

tomado em direções sustentáveis merece ser estudado e divulgado a fim de que as 

soluções possam, em um futuro próximo, ser naturalmente integradas na concepção 

do projeto e em reformas aos aeroportos existentes, ao invés de fazer parte da 

pequena minoria inovadora.  

 

 

 

 



2.   ESTUDO DE CASO: TERMINAL 2 DO AEROPORTO DE SÃO FRANCISCO 

2.1.  História e Reformas 

No dia 03 de Maio de 1927, quando maior parte de São Francisco ainda era área de 

pastoreio, deu-se início à construção do Aeroporto Municipal de Mills Field. O 

terreno, temporariamente doado à cidade, foi confirmado em estudos posteriores 

como sendo o local ideal para a construção de um aeroporto por suas condições 

climáticas.  

Tal construção, em 1927, incluía três pistas de pouso e um edifício administrativo e, 

três anos depois, os hangares um, dois, três e quatro já haviam sido construídos em 

estrutura metálica. Neste mesmo ano, a cidade decidiu por adquirir a propriedade e 

o aeroporto se tornou uma utilidade permanente de São Francisco. No ano seguinte, 

quando novas rotas de voos foram anunciadas para a cidade, o aeroporto passou a 

receber quase dez aeronaves diariamente a cada hora.  

Na década de 1930, a aviação comercial estava se tornando um meio de transporte 

de maior popularidade e foi em 1933 que o aeroporto, nomeado Aeroporto de São 

Francisco, teve historicamente 30.000 passageiros. Três anos depois, um novo 

edifício administrativo de quatro andares, que também serviria como terminal, foi 

construído. Nos anos de 1940, ocorreram modificações no saguão para acomodar a 

demanda crescente.  

Após a Segunda Guerra Mundial, o Aeroporto de São Francisco se tornou uma rota 

estratégica, intensificando-se ainda mais a demanda de capacidade do aeroporto 

quando o mercado corporativo e de lazer envolveram a aviação em suas atividades. 

O aumento de suporte financeiro do aeroporto começou a atrair diversas 

companhias estrangeiras e, em 1945, o aeroporto, antes apenas doméstico, passou 

a ser conhecido como o Aeroporto Internacional de São Francisco.  

Por volta de 1948, quando o número de passageiros excedeu um milhão, chegou a 

hora para mais uma grande expansão. Em 1954, o novo terminal de dois pavimentos 

(atual T2) foi construído. Alguns anos depois, com o advento da nova tecnologia a 

jato, fez-se necessária a adição do terminal sul.  



No ano de 1962, o Aeroporto Internacional de São Francisco era considerado o 4° 

aeroporto mais movimentado dos Estados Unidos. Foi com esta constatação que, 

onze anos depois, o aeroporto optou por adotar uma nova proposta de plano mestre, 

adicionando diversas áreas de embarque ao edifício.  

O desenho do terminal central já possuía alguns conceitos de sustentabilidade e 

eficiência energética, demonstrados por meio do grande fechamento em vidro, alto 

jardim vertical no saguão e, principalmente, estrutura de cobertura em formato de 

“asa” orientada norte-sul com aberturas nas laterais para a entrada de luz natural.  

Com a abertura deste novo Terminal Internacional em 2000, o antigo Terminal 

Internacional (T2) foi fechado para entrar em processo de remodelagem, a fim de 

abrigar apenas vôos domésticos. O projeto, finalizado em 2011 pelo escritório 

americano Gensler, foi baseado no conceito “bridge to the city” (“ponte para a 

cidade”), enfatizando a cidade de São Francisco como uma cidade hospitaleira e 

ecologicamente responsável, constatação aliada à motivação do aeroporto em 

reduzir suas emissões e gastos de recursos.  

    Figura 01 - Antigo Terminal 

           

 Fonte: http://www.flysfo.com/media/images-video-maps (2013) 

Em 1990, estima-se que o SFO gerou 52.219 toneladas de gás de efeito 

estufa e levou 6.000 toneladas de dejetos sólidos aos aterros. Porém, em 2011, a 

emissão destes gases foi reduzida em 20,8% e a geração de resíduos caiu para 

2.348 toneladas. Estes resultados advêm da implementação de sistemas 

energéticos mais eficientes; melhora da eficiência dos combustíveis da frota e 

utilização de combustíveis alternativos (que compensam o aumento da mesma); 

redução dos gases de refrigeração nocivos à camada de ozônio e coleta e 



reciclagem de cerca de 75% dos resíduos gerados no aeroporto. Até 2050, o SFO 

pretende reduzir a emissão do gás de refrigeração em 80% (SFO 2012).      

  Figura 02 - Terminal durante a reforma 

           

 Fonte: http://www.flysfo.com/media/images-video-maps (2013) 

2.2. Reforma Terminal 2 (2011-2014) e Resultados da Certificação 

A reforma do Terminal 2 do SFO, projetada pelo escritório americano Gensler, 

pretende estabelecer um novo marco para o transporte aéreo contemporâneo, com 

enfoque em serviço, hospitalidade e conforto. O projeto foi desenvolvido de forma a 

obter consumos energéticos 15% menores que os valores determinados pelo código 

de construção da Califórnia, economizando em torno de US$170 mil (aprox. R$600 

mil) em custos de operação anualmente.  

A seguir será apresentada a tabela de pontuação LEED do Terminal 2 do Aeroporto 

de São Francisco, utilizada neste artigo como embasamento para a análise das 

pontuações obtidas pelo aeroporto. Para esta análise, serão primeiramente 

apresentados os tópicos da tabela do check list da certificação LEED e, em seguida, 

uma breve conclusão obtida através de informações coletadas pontualmente.  



 

Fonte: http://www.usgbc.org/leed 

 Um dos grandes feitos da reforma do Terminal foi conectá-lo ao Sistema de 

Transporte Regional de São Francisco (BART), possibilitando aos 

funcionários e passageiros de transitar livremente do Aeroporto para a Cidade 

por meio deste transporte gratuito e não poluente. Esta integração no 

transporte coletivo de passageiros garantiu ao projeto pontuação em 

“Transportes Alternativos”. 

 O SFO também incentiva seus passageiros a alugarem veículos particulares 

com modelos elétricos por meio de parceria com empresas locais. Esta 

iniciativa também contribui para a redução de emissão de poluentes na 

atmosfera.  

 

Fonte: http://www.usgbc.org/leed 



 O projeto de paisagismo, ao adotar plantas nativas, pode garantir a mínima 

ou nenhuma necessidade de irrigação da vegetação, por estas serem 

completamente adaptadas à região. Esta característica reduz enormemente o 

consumo hídrico da edificação, e conferiu pontos ao projeto de “Paisagismo 

Hídrico Eficiente”.  

 Os mictórios nos banheiros masculinos são de baixo fluxo de água, o que 

permite a utilização de apenas 1,9 litros d'água por descarga. Este sistema 

adotado é 40% mais eficiente que sistemas comuns, resultando na conquista 

de dois pontos na “Redução do Uso Hídrico”. 

 Um sistema de encanamento duplo permite que o terminal utilize água de 

reuso nos banheiros. Esta economia também conferiu pontuações positivas 

ao aeroporto.  

 

Fonte: http://www.usgbc.org/leed 

 A cortina de vidro da fachada principal permite a passagem de luz natural 

para o saguão, minimizando o uso de luz artificial na área de tickets em 20% 

durante todo o ano. Este vidro de fechamento regula tanto o calor que adentra 

o ambiente quando é anti-reflexo - extremamente importante no caso de 

aeroportos por conta das aeronaves - graças a pequenos pontos de cerâmica 

incorporados da superfície. Estas características foram altamente pontuadas, 

já que resultam em uma ótima eficiência energética ao edifício.  

 A passagem de luz natural através das diversas claraboias projetadas para 

maior parte dos ambientes do terminal dá ao passageiro a percepção de 

tempo e espaço, além de contribuírem com a minimização dos gastos 

energéticos do terminal. A luz natural, aliada ao uso da iluminação por LED, 

garante a “Otimização da Performance Energética” no aeroporto. 



 Secadores de mãos elétricos são mais rápidos e mais eficientes que toalhas 

de papel, reduzindo consideravelmente o seu uso e gastando 80% menos 

energia. 

 Efetuar a manutenção e possuir uma equipe de gerenciamento dos 

equipamentos de refrigeração é essencial para evitar o desperdício, mas 

também garantir o conforto dos passageiros. Este acompanhamento dá ao 

aeroporto a pontuação de "Medição e Verificação". 

 

Fonte: http://www.usgbc.org/leed 

 O processo de remodelagem dos 195.000,00 m2 teve início com a demolição 

seletiva de seus componentes interiores e exteriores, reduzindo o Terminal 

somente à sua estrutura de concreto e metal. Por reutilizar uma quantidade 

substancial da estrutura existente da edificação, o SFO reduziu o impacto 

global do efeito estufa do novo terminal em aproximadamente 12,300 

toneladas de CO2. Por mais que este método adotado resultou em benefícios 

ao aeroporto, o projeto não conseguiu atingir a pontuação de “Reuso do 

Edifício”, por ter demolido grande parte de sua estrutura pré-existente.  

 

Fonte: http://www.usgbc.org/leed 



 O piso do hall de entrada do Terminal incorpora material reciclado sendo, 

neste caso, lascas de vidro. A utilização de material reciclado como 

revestimento é muito interessante e possui muitas aplicações e variações 

estéticas atualmente. Os outros materiais de revestimento do aeroporto, tais 

como os revestimentos em madeira, são certificados, o que garante mais uma 

pontuação ao projeto.  

 Latas de lixo e recipientes próprios para reciclagem estão disponíveis para 

serem utilizados pelos passageiros no caso de itens proibidos a adentrar o 

terminal, tais como comidas, bebidas e outros objetos. Esta proposta visa 

evitar o descarte destes resíduos em aterros e incinerações e conferiu 

pontuação no quesito de “Reciclagem de Material” ao aeroporto.  

 

Fonte: http://www.usgbc.org/leed 

 O sistema de ventilação natural aliado ao constante monitoramento do 

sistema artificial do terminal permite que sejam mantidos 21,2° Celsius grande 

parte do ano. O ar filtrado traz ar fresco na altura do quadril, causando o ar 

quente a subir naturalmente, contribuindo para a agradável sensação térmica 

dentro do Terminal. Este sistema de ventilação proporciona ar de qualidade 

superior enquanto utilizando 20% menos energia que sistemas 

convencionais.  



 O uso de materiais tais como adesivos, tintas, selantes e carpetes que não 

emitem gases nocivos à atmosfera confere uma pontuação positiva ao 

terminal no quesito “Materiais de Baixa Emissão”.  

 

Fonte: http://www.usgbc.org/leed      

 Muitos passageiros optam por utilizar as "Estações de Hidratação" e encher 

suas garrafas com água mineral oferecida no terminal. Esta se demonstra 

uma alternativa ecológica à comercial água envasada proposta no projeto 

para o T2.  

 O T2 promove em vendedores locais e alimentos orgânicos, selecionados de 

forma a compor cardápios saudáveis dentre as opções do Terminal.  

 Painéis gráficos dispostos no ambiente pretendem educar e inspirar 

passageiros aos programas de desperdício zero e à agressiva política de 

reciclagem do terminal. Esta iniciativa confere pontos à categoria “Design 

Inovador”  

Com este projeto de reforma, realizado pelo escritório Gensler, o T2 conseguiu uma 

pontuação de 43 pontos em 69 pontos totais, oque garantiu a certificação LEED 

Gold ao projeto em Outubro de 2011. 

Figura 03 e 04 - Terminal Renovado 

   

 Fonte: http://www.flysfo.com/media/images-video-maps (2013) 

 



3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O crescente interesse do mercado em soluções sustentáveis para edificações 

resulta atualmente em grandes investimentos em novas tecnologias, em novos 

métodos construtivos e na busca por novas soluções, torna cada vez mais viável e 

acessível o uso de métodos sustentáveis nos mais variados tipos e portes de 

edificações.  

Estudarmos não só os diferentes tipos de certificação, mas como também casos 

específicos como o deste aeroporto, nos permite adentrar o seu projeto e analisar 

cada uma de suas propostas, a fim de conseguirmos divulga-las e passa-las a diante 

para os próximos projetos do setor ou ainda modificar tais inovações para engloba-

las em todas as tipologias construtivas.  

A divulgação do conhecimento destes métodos de sustentabilidade é tão substancial 

para a nova geração de arquitetos quanto para os atuais profissionais da área para 

que possam, no encargo das reformas ou das novas construções de aeroportos, 

espelhar tais métodos e qualificar melhor seus projetos com maior propriedade e 

conhecimento.  
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