
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

TÍTULO: DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NO SETOR AEROPORTUÁRIO: UM ESTUDO SOBRE
OS AEROPORTOS BRASILEIROS
TÍTULO: 

CATEGORIA: CONCLUÍDOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E SAÚDEÁREA: 

SUBÁREA: ECOLOGIASUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: FACULDADE ICESPINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): LEILA QUEIROZ, ISAAC DE ALMEIDA MURIBECAAUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): LEILA QUEIROZORIENTADOR(ES): 



  

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NO SETOR AEROPORTUÁRIO: UM 

ESTUDO SOBRE OS AEROPORTOS BRASILEIROS 

 

 

 

 

 

 
RESUMO 

A intensas atividades aeroportuárias provocam efeitos adversos ao meio ambiente, demandando esforços locais, 

regionais e globais para limitar ou reduzir os impactos da aviação, no que se refere ao ruído de aeronaves; gases 

de efeito estufa, resíduos, dentre outros aspectos. Considerando os aeroportos, como locais onde se materializam 

as atividades aeroportuárias, e a crescente movimentação do tráfego aéreo, buscou-se identificar e analisar quais 

são as ações de gestão ambiental adotadas pela rede de aeroportos brasileiros. O presente artigo é fruto de um 

projeto de iniciação científica, cujo procedimento metodológico foi a revisão bibliográfica e documental no tema 

Aeroportos e Meio ambiente. Os resultados obtidos revelaram que das doze ações ambientais investigadas, as 

mais trabalhadas pelos aeroportos foram: energia, resíduos sólidos, ruído aeronáutico, e colisão de aves com 

aeronaves, outras ainda estão sendo implementadas. As ações possuem caráter individual, e não seguem uma 

ação coordenada entre os reguladores e os regulados. 

 

 

Palavras-Chave: Aeroportos; Meio Ambiente; Gestão Ambiental. 

 

Sustainable Development in Airport Business: A Study on Brazilian Airports 

 

Abstract 

Intense airport business activities cause adverse effects to the environment, demanding local, regional and global 

efforts to limit or to reduce the impacts of aviation, such as aircraft noise, greenhouse gases, residues, among 

other aspects. Considering airports business and the increasing air traffic movement, this studies aims to identify 

and analyse what are the environmental management actions enforced by the Brazilian airport. This article – 

derived form an Initiation Scientific Project – was based on a data and bibliographic review on Airports and 

Environment.  The results obtained show that – from the twelve studied environmental actions – the most 

enforced were: energy, solid waste, aircraft noise and bird strike. Other actions are still under implementation. 

Those actions represent an individual approach based on each airport and do not follow any coordinated action 

between regulatory bodies and implementation organisms. 

 

Keywords: Airports; Environment; Environmental management. 

 

 

 

1.  INTRODUÇÃO 

 

A preocupação com a sustentabilidade ambiental no setor aeroportuário ainda é muito 

recente, tanto no meio acadêmico quanto institucional. Os aeroportos do país, ainda estão 

implementando e adequando planos e programas de gestão ambiental voltados ao 

cumprimento de condicionantes legais.  

Nesse sentido, a presente pesquisa partiu de uma investigação individual pelos 

aeroportos internacionais, levantando todas as ações de cunho ambiental praticadas por eles, 

buscando obter uma análise do contexto geral do setor aeroportuário brasileiro. 

 

2.  AEROPORTOS E MEIO AMBIENTE 

Os aeroportos são locais onde são realizadas intensas atividades aeroportuárias, tanto do 

lado ar quanto do lado terra, as quais, provocam impactos ambientais diversos. 



  

A literatura mostra que são muitos os impactos ambientais provenientes da construção 

ampliação e operação das atividades aeroportuárias. Silva (2010) elencou diversos impactos, 

quais sejam: 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, dentre outros (SILVA, 2010, p. 15). 

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 referem ao(s): a) 

número de pessoas afetadas pelo ruído de aeronaves; b) impacto das emissões de gases dos 

motores das aeronaves na qualidade local do ar; c) gases de efeito estufa que possam 

contribuir com o aquecimento global. 

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 e 

destacou que a minimização dos efeitos prejudiciais da aviação civil sobre o meio ambiente é 

dever de todos, particularmente no que diz respeito a ruídos e emissão de gases dos motores 

das aeronaves e impactos da infraestrutura. (BRASIL, 2009). 

 

A Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) é o órgão regulador das atividades de 

aviação civil no Brasil e desenvolve suas atividades em conformidade com as orientações da 

OACI e com a legislação nacional. Em 2012, foi publicada a Instrução Normativa 64, a qual 

estabeleceu a Rede Ambiental da ANAC, que se destina a promover a gestão eficaz dos 

aspectos ambientais da aviação civil na esfera de atuação da Agência.  

 

Nessa perspectiva, a ANAC 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 

nacional, administra 59 aeroportos no país, e desde 1995 dispõe de uma Política Ambiental 

implantada nos aeroportos da rede, fundamentada em três grandes áreas principais de 

trabalho: i) Atendimento à legislação - responsável pelo acompanhamento dos processos de 

licenciamento dos aeroportos; ii) Ecoeficiência - uso eficiente dos recursos naturais e melhor 

desempenho ambiental em suas atividades, e iii) Educação e comunicação: ações de 

sensibilização relativas às questões ambientais.  

 

Essas áreas norteiam onze programas e ações ambientais, quais sejam: 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 e 11) Gerenciamento de Riscos Ambientais. Os aeroportos concessionados a 

partir de 2012 seguem programas ambientais semelhantes a estes. 

 

Desde 2005, são realizadas medições de poluentes atmosféricos de monóxido de 

carbono (CO), óxidos de nitrogênio (NOx), compostos orgânicos voláteis (COV), dióxido de 

enxofre (SO2) e material particulado (MP) nos aeroportos brasileiros. São consideradas as 



  

emissões ocorridas durante as fases de voo com altura menor do que 3.000 pés. As emissões 

dos gases de efeito estufa: dióxido de carbono (CO2), metano (CH4) e óxido nitroso (N2O), 

são medidas desde o ano 2000, para todas as fases de voo, contemplando as emissões por 

aeródromo, por tipo de movimentação e por fase de voo. (ANAC, 2014). Segundo o 

inventário de emissões atmosféricas publicado pela ANAC (2013) os poluentes atmosféricos 

monitorados são: CO2, SO2, CO, NOx, NMVOC, Benzeno, PM10, PM 2.5. 

 

Segundo a (ANAC, 2014), 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. 

 

De acordo com a ANAC (2014) 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 próprios do aeroporto, relacionados ao taxiamento, processamento aeroportuário, frota, 

dentre outros aspectos. Exemplo disso, ocorre com o Aeroporto de Congonhas (o segundo 

maior em movimentação e o menor, desde 2008, em emissão de CO do que os Aeroportos de 

Juscelino Kubitschek e Galeão; os quais, são devido ao maior tempo médio de taxiamento. 

Esses dois aeroportos possuem os maiores tempos de taxi out, fase do ciclo LTO responsável 

pela maior parte das emissões de CO, conforme mostra a Figura 1. 

 
Figura 1 - Emissões de CO nos aeródromos mais movimentados do Brasil 

Fonte: Anac (2014) 

 

Embora a indústria de aviação civil promova constantes inovações tecnológicas no 

sentido de reduzir o impacto ambiental no setor, como exemplo, 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, etc., ainda há 



  

muito a se fazer, especialmente nos aeroportos. 

 

Diante do exposto, a presente pesquisa buscou identificar e analisar quais são as ações e 

programas de proteção do meio ambiente desenvolvidos por cada aeroporto da rede brasileira, 

visando obter um panorama da sustentabilidade ambiental aeroportuária. 

 

3.  MATERIAIS E MÉTODO 

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, por meio de ofício, além de contato 

telefônico e e-mail.  

 

Inicialmente o estudo contemplava os dezessete aeroportos internacionais da rede 

administrados pela Infraero e concessionários, independentemente da sua capacidade de 

movimentação. No entanto, foi possível avaliar apenas, doze aeroportos. As razões foram 

indisponibilidade de informações e um caso específico de um aeroporto que já estava em fase 

adiantada de informações via telefone, mas negou, via ofício, o repasse das informações 

solicitadas. 

 

Para obtenção dos dados, elaborou-se um roteiro, cujas respostas foram classificadas em 

sim e não, com campo para observação. Os objetos de análise foram os seguintes: 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 avaliados, apenas sete: 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. A análise foi do tipo interpretativa e descritiva. 

 

Dentre os dezenove aeroportos internacionais, foram estudados nove aeroportos, por 

serem os únicos com informações disponíveis. Além, destes foram considerados três 

aeroportos domésticos, devido apresentarem programas de gestão ambiental, sendo eles: 

 
Aeroporto Internacional Aeroportos 

estudados 
1. São Paulo-Guarulhos - Guarulhos (GRU) - SBGR x 
2. Eduardo Gomes - Manaus (MAO) - SBEG x 
3. Antônio Carlos Jobim - Rio de Janeiro (GIG) x 
4. Luís Eduardo Magalhães- Salvador (SSA) - SBSV x 
5. Salgado Filho - Porto Alegre (POA) - SBPA x 
6. Belo Horizonte-Confins - Confins (CNF)  x 
7. Gilberto Freyre - Recife (REC) - SBRF x 
8. Curitiba - São José dos Pinhais (CWB) - SBCT x 
9. Pinto Martins - Fortaleza (FOR) - SBFZ x 
10. Parnaíba - Parnaíba (PHB)  
11. Campinas-Viracopos - Campinas (VCP)  
12. Marechal Cunha Machado - São Luís (SLZ)  
13. Hercílio Luz - Florianópolis (FLN)   
14. Governador Aluízio Alves - São Gonçalo do x 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Aeroporto_Internacional_de_S%C3%A3o_Paulo-Guarulhos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Guarulhos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aeroporto_Internacional_de_Manaus
https://pt.wikipedia.org/wiki/Manaus
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aeroporto_Internacional_Ant%C3%B4nio_Carlos_Jobim
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro_%28cidade%29
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aeroporto_Internacional_de_Salvador
https://pt.wikipedia.org/wiki/Salvador_%28Bahia%29
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aeroporto_Internacional_Salgado_Filho
https://pt.wikipedia.org/wiki/Porto_Alegre
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aeroporto_Internacional_de_Belo_Horizonte-Confins
https://pt.wikipedia.org/wiki/Confins
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aeroporto_Internacional_do_Recife
https://pt.wikipedia.org/wiki/Recife
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aeroporto_Internacional_de_Curitiba
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Jos%C3%A9_dos_Pinhais
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aeroporto_Internacional_de_Fortaleza
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fortaleza
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aeroporto_Internacional_de_Parna%C3%ADba
https://pt.wikipedia.org/wiki/Parna%C3%ADba
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aeroporto_Internacional_de_Campinas-Viracopos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Campinas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aeroporto_Internacional_de_S%C3%A3o_Lu%C3%ADs
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Lu%C3%ADs_%28Maranh%C3%A3o%29
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aeroporto_Internacional_Herc%C3%ADlio_Luz
https://pt.wikipedia.org/wiki/Florian%C3%B3polis
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aeroporto_Internacional_Governador_Alu%C3%ADzio_Alves
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Gon%C3%A7alo_do_Amarante_%28Rio_Grande_do_Norte%29


  

Amarante (NAT) 

15. Belém - Belém (BEL)  
16. Marechal Rondon - Várzea Grande (CGB)  
17. Campo Grande - Campo Grande (CGR)  
18. Zumbi dos Palmares - Rio Largo (MCZ)  
19. Cuiabá (MT) - SBCY  

Aeroportos Domésticos  

Aeroporto de Congonhas (SP) - SBSP x 

Aeroporto Santos Dumont (RJ) - SBRJ x 

Aeroporto Pampulha (BH) - SBBH x 

 

As ações serão descritas nos itens que seguem. 

 

 

4.  SUSTENTABILIDADE AEROPORTUÁRIA 

 

Este item apresenta o resultado das ações de sustentabilidade ambiental praticada nos 

aeroportos estudados.  

 

4.1. Análise dos aeroportos segundo o levantamento da Sustentabilidade aeroportuária 

 

4.1.1. Eficiência energética 

No que diz respeito a eficiência energética, a Infraero, vem promovendo ações técnicas, 

na aplicação de requisitos ambientais sustentáveis em seus projetos (INFRAERO, 2015), 

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. 

(INFRAERO, 2015). 

 

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. Outro aspecto importante é o fato de reduzir a frequência de manutenção. 

 

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 

https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Gon%C3%A7alo_do_Amarante_%28Rio_Grande_do_Norte%29
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aeroporto_Internacional_de_Bel%C3%A9m
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bel%C3%A9m_%28Par%C3%A1%29
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aeroporto_Internacional_Marechal_Rondon
https://pt.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1rzea_Grande_%28Mato_Grosso%29
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aeroporto_Internacional_de_Campo_Grande
https://pt.wikipedia.org/wiki/Campo_Grande_%28Mato_Grosso_do_Sul%29
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aeroporto_Internacional_Zumbi_dos_Palmares
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Largo


  

Sustentabilidade (PIES), visando a produção de energia limpa e redução do consumo 

energético com expectativa de redução de até 20% nos próximos 10 anos.  

 

O Aeroporto Internacional da Pampulha, em 2014 constatou uma redução de 40% da 

carga nos sistemas de iluminação, devido à inserção de luminárias com tecnologia LED, 

instaladas nas taxiways, salas de embarque, desembarque e nas áreas administrativas, 

notando-se uma redução da necessidade de manutenção do sistema elétrico. (PORTAL 

BRASIL, 2016). 

 

4.1.2. 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. 

 

No quesito, gestão do consumo de aguas, a Infraero incentiva nos aeroportos sob sua 

gestão mecanismos de racionamento, englobando desde a aeronave, áreas externas e 

edificações, tais como, sistema de esgoto a vácuo das aeronaves, aproveitamento da água da 

chuva (coleta e armazenamento, utilizada para testes dos caminhões de incêndio, por 

exemplo).  

 

O Aeroporto de Congonhas vem apresentando uma das menores taxas de consumo de 

água por passageiro, cerca de oito litros. Tais medidas são muito representativas, já que o 

consumo no aeroporto tem se mantido praticamente constante apesar do aumento de 

passageiros e das operações aeroportuárias. De acordo com a Infraero (2013) essas vantagens 

decorrem da reutilização e captação dos recursos hídricos. 

 

O aeroporto Internacional de Fortaleza é um dos integrantes do Programa de 

Gerenciamento dos Recursos Hídricos, cujo objetivo principal é reduzir o consumo e proteger 

os afluentes circunvizinhos. Uma das medidas tomadas é o sistema que coleta a água utilizada 

nos treinamentos dos caminhões de bombeiro, tornando possível reutilizá-la para lavagem de 

áreas externas. 

 

O aeroporto Santos Dumont, conta com um terminal coletor de água com cerca de 10 

mil m² capaz de armazenar 1 milhão de litros de água da chuva. Segundo a Infraero (2017) 

estima-se que esse volume pode suprir todos os banheiros do aeroporto por aproximadamente 

37 dias consecutivos.  

 

4.1.3. Resíduos sólidos 

Todos os aeroportos listados realizam a coleta seletiva de resíduos, conforme a Lei 

12.305/2010. 

 

O Aeroporto Galeão realiza o tratamento de resíduos e viabiliza o uso de água 

reutilizável (gerada após o tratamento de resíduos) para irrigação de áreas verdes no aeroporto. 

Já a Infraero instalou 989 coletores distribuídos nos aeroportos da sua rede. 

 

 



  

4.1.4 Ruído 

Os Aeroportos de Congonhas (SP), Recife (PE), Santos Dumont (RJ), Eduardo Gomes 

(AM) e GRU possuem Programa de Ruído Aeronáutico com participação da ANAC, Infraero 

e do Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA). 

 

4.1.5. Colisão de aves com aeronaves 

Todos os aeroportos listados 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 de colisões. 

 

Os aeroportos também realizam campanhas socioeducativas através de visitas com 

intuito de informar os moradores e conscientizá-los sobre os riscos na operação acerca do 

perigo aviário e de pipas nos arredores do sítio aeroportuário. 

 

O aeroporto Salgado Filho em Porto Alegre (RS), foi o que apresentou o maior número 

de colisões de aves com aeronaves dos aeroportos nacionais, seguido pelos Aeroportos de 

Recife e Fortaleza são os que mais enfrentam números altos de incidentes com pássaros. 

 

De modo geral, a pesquisa revelou que o aeroporto GRU, o mais movimentado é 

também 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 equiparam em ações, tanto quantitativamente, como 

qualitativamente. 

 

5.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O estudo revelou ser necessário para o cenário da Aviação, em especial, para os 

aeroportos, uma vez, que as informações relacionadas à gestão ambiental se encontram em 

relatórios consolidados ou aquelas disponíveis em site, na maioria dos casos estão 

desatualizadas.  

 

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 precisos. 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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