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1. RESUMO 

Aeroportos de grande movimentação de passageiros e localizados em regiões com 

menor disponibilidade hídrica exercem influência significativa em seu entorno. Sendo 

assim, alguns têm liderado iniciativas para a redução do consumo e diversificação de 

fontes de provimento de água através de novas tecnologias ligadas a produtos e 

processos. O estudo apresenta alternativas instaladas em aeroportos, para o uso 

consciente e reuso de água, reaproveitamento das águas de sistema de ar 

condicionado e de testes de caminhões de combate ao incêndio. 

2. INTRODUÇÃO 

De acordo com a ONU (2017), a população global deve chegar a 9,6 bilhões de 

pessoas até 2050, de modo que precisaríamos de três planetas para prover recursos 

naturais necessários para sustentar os estilos de vida atuais. Diante disso, a Empresa 

Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (INFRAERO), realizou mudanças na gestão 

hídrica, integrada com a gestão dos demais recursos naturais visando adoção de 

medidas mais eficazes para redução do consumo de água. 

3. OBJETIVOS 

Este trabalho tem como objetivo geral estudar e avaliar os mecanismos, 

procedimentos e tecnologias para racionalização do uso da água nos aeroportos 

administrados pela INFRAERO e propor melhorias para o aprimoramento do 

desempenho ambiental nos Aeroporto de Goiânia e Campina Grande, em relação ao 

consumo de água. 

4. METODOLOGIA 

Devido as ações tomadas pela Infraero, juntamente com os assuntos de interesse, 

escolheu-se dois aeroportos que foram considerados os principais em relação ao uso 

racional, como modelo padrão, com a finalidade de estudar mais sobre as ações 

implementadas, volume de água reutilizado, processo de reutilização e 

armazenamento.  As bases aeroportuárias adotadas como modelo, foram o Aeroporto 

Internacional de Goiânia – Santa Genovena, escolhido devido a instalação e operação 

de uma ETR (Estação de Tratamento de Reuso), e o Aeroporto de Campina Grande 
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reutilizado serão coletados pensando no consumo racional, e assim, propor melhorias 

no processo da INFRAERO. 

5. DESENVOLVIMENTO 

A demanda de água no mundo aumenta exponencialmente e, segundo a ONU (2015), 

é projetada uma ascensão por volta de 55% até 2050. A medida mais precisa para a 

conservação da água é a sua utilização eficiente. Isto é, reduzir o volume de água 

utilizado a quantidades mínimas para determinadas tarefas a fim de cumprir o mesmo 

objetivo. Uma mudança tangível no panorama geral da disponibilidade e utilização de 

recursos hídricos seria adotar formas de administrar, utilizar e monitorar a água. 

Nos países europeus e em alguns lugares da Ásia, o reuso e aproveitamento das 

águas da chuva são práticas comuns e incentivadas. Israel é o grande modelo 

referente ao reaproveitamento dos recursos hídricos, onde grande parte da água 

consumida é reutilizada. O país possui legislação na qual em seu contexto diz que 

tudo o que for consumido, deve ser medido. Atualmente, no Brasil não possuímos 

uma legislação específica sobre água de reuso. Apesar disso, a INFRAERO definiu 

como um de seus aspectos, construções que buscam a utilização mais eficiente do 

solo, água e insumos para a construção, minimizando o uso dos recursos naturais, 

com base nos princípios de construção sustentável (Kibert, 1994). Segundo estudo 

apresentado por McKinsey & Company (2010), em 2030 o número de passageiros 

utilizando o transporte aéreo no Brasil passará a triplicar, passando de 111 milhões a 

312 milhões. Em 2009, os aeroportos administrados pela INFRAERO consumiram 

mais de 4,6 milhões de metros cúbicos de água para abastecer seus complexos 

aeroportuários. Tal consumo, denota uma grande variação nos padrões de 

movimentação de passageiros e consumo de água variando conforme cada região e 

a presença de programas para uso eficiente da água (Júnior & Ribeiro, 2011). 

O Aeroporto de Goiânia utiliza as máquinas “Chiller” como sistema de refrigeração e 

climatização de seu terminal. Além de ser energeticamente eficiente quando 

comparado com outros sistemas, sua água de condensação é captada e utilizada em 

vasos sanitários. A água cinza proveniente dos ralos é direcionada diretamente à ETR 

por onde passa por tratamentos físico-químico e biológico, a fim de desinfetar e 

clarificar a água para então retornar à rede que abastece os vasos sanitários de todos 

os banheiros, poupando assim centenas de litros a rede de esgoto de pias. 



 
 

Os telhados dos terminais de passageiros dos complexos aeroportuários de Goiânia 

e Campina Grande têm um grande potencial de captação de água pluvial. São 

coberturas de mais de 10 mil m² que direcionam a água da chuva para os reservatórios 

apropriados recebendo devido tratamento e retornando também aos vasos sanitários. 

Por normas de segurança, é necessário fazer testes diários com os caminhões contra 

incêndio que ficam a postos para conter qualquer risco de combustão em aeronaves. 

O Aeroporto de Campina Grande desenvolveu um método de reaproveitamento total 

dessa água que reduziu significativamente o seu consumo anual. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES  

Diariamente, em 2010, o Aeroporto de Goiânia consumia 39 litros de água por 

passageiro (Júnior & Ribeiro, 2011). Hoje, o mesmo diminuiu seu consumo para 17 

litros por passageiro, de acordo com visita realizada pelos autores em junho de 2018. 

Quanto ao custo de operação da ETR, que inclui processos e insumos, é menor que 

o custo do volume de água tratado nesse sistema, ou seja, gera grande economia 

para a INFRAERO. 
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