
 

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE AERONÁUTICA 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Taíse Núrian Souza dos Santos 
 
 

AEROPORTOS BRASILEIROS FRENTE À 
SUSTENTABILIDADE DO TPS 

 
 
 
 
 
 

Trabalho de Graduação 
2020 

 
 
 

Curso de Engenharia Civil-Aeronáutica 

 
 
 
 
 

 



 

CDU: 656.7.03  

 
Taíse Núrian Souza dos Santos 

 
 
 

AEROPORTOS BRASILEIROS FRENTE À 
SUSTENTABILIDADE DO TPS 

 
 

 
Orientadora 

Profa. Dra. Giovanna Ronzanni Borille (ITA) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ENGENHARIA CIVIL-AERONÁUTICA 

 
 
 
 

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE AERONÁUTICA 

 

 

2020 

 



 

 
 
 
Dados Internacionais de Catalogação-na-Publicação (CIP) 
Divisão de Informação e Documentação 

Núrian Souza dos Santos, Taíse 
Aeroportos Brasileiros Frente À Sustentabilidade do TPS / Taíse Núrian Souza dos Santos. 

São José dos Campos, 2020. 
56f. 

 
Trabalho de Graduação – Engenharia Civil-Aeronáutica –  Instituto Tecnológico de Aeronáutica, 

2020. Orientadora: Profa. Dra. Giovanna Ronzanni Borille 
 
1. Sustentabilidade Aeroportuária. 2. Análise Multi-Critérios. 3. Aeroportos Brasileiros. 4. DEA. 5. 

Benchmarking. I. Instituto Tecnológico de Aeronáutica. III. Aeroportos Brasileiros Frente À Sustentabilidade 
do TPS 
 

 
 
 
 

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA 
 
NÚRIAN SOUZA DOS SANTOS, Taíse. Aeroportos Brasileiros Frente À Sustentabilidade 
do TPS. 2020. 56f. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Engenharia Civil-
Aeronáutica) – Instituto Tecnológico de Aeronáutica, São José dos Campos. 

 
 
 
CESSÃO DE DIREITOS 
 
NOME DO AUTOR: Taíse Núrian Souza dos Santos 
TÍTULO DO TRABALHO: Aeroportos Brasileiros Frente À Sustentabilidade do TPS 
TIPO DO TRABALHO: Graduação / 2020 
 
 
É concedida ao Instituto Tecnológico de Aeronáutica permissão para reproduzir cópias deste 
trabalho de graduação e para emprestar ou vender cópias somente para propósitos acadêmicos 
e científicos. A autora reserva outros direitos de publicação e nenhuma parte deste trabalho de 
graduação pode ser reproduzida sem a autorização da autora. 

 
 

 
__________________________________
   
Taíse Núrian Souza dos Santos 
Rua Francisco das Mercês, 914 
42709-902, Lauro de Freitas - BA 

__________________________________
   
Nome Completo do Segundo Autor  
Endereço do Segundo Autor 
XXXXX-XXX, Cidade - UF 

 
 



iv 
 

 



v 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho ao bem maior, aos 

meus pais, à minha irmã, à minha tia e à 

mim mesma pela paciência, empenho e 

estímulo em todas as horas necessárias 

para a concretização deste curso. 

 



6 
 
 

Agradecimentos 

Agradeço primeiramente à Deus pela força que tem me dado em todos os meus 

tropeços ao longo do caminho. À minha tia por confiar nas minhas escolhas, por torcer por mim 

e por ter estado ao meu lado nessa longa caminhada até o diploma. À minha irmã por torcer 

pela minha felicidade e pelo jeito espontâneo que me faz ter gratidão e acreditar que a vida vale 

a pena. 

À minha amiga da vida Priscila, que conheço desde que me conheço como gente. Às 

minhas amigas gêmeas Raíssa e Rachel por terem me ensinado o verdadeiro significado da 

amizade. À minha amiga Rafaela por ter me ensinado o mundo e ser sempre meu ombro amigo. 

Aos meus amigos do cursinho, que deixaram o fardo mais leve e suportável. Aos meus 

amigos do fundamental, sem os quais jamais teria chegado até aqui: Lavra, Tadeu e Rodrigo. 

Aos componentes do meu trio muito especial Marcelo e Hudson, pelas risadas, por terem feito 

os trabalhos em grupo maravilhos novamente. Ao meu amigo Breno, pela paciência, dedicação 

e disponibilidade em ser meu eterno motorista. 

Às minhas amigas incríveis que moraram comigo sem as quais os tempos longe da 

família e de Salvador teria sido pesaroso. Meu agradecimento especial a Ana Paula, Gabriela e 

Amanda do apartamento 107 pelo companheirismo e minhas veteranas Jéssica, Giuliana, Sarah 

e Marina integrantes do apartamento 136 que muito me ensinaram, me ajudaram e me 

inspiraram. 

Ao meu grupo querido da Civil 20 por ter trilhado a maior parte dessa jornada pesarosa 

comigo, muito obrigada Ulli e Ygor por serem divertidos e alegres, especialmente Larissa e 

Jaqueline por terem terminado essa etapa comigo, compartilhando os inúmeros baixos e nem 

tantos altos de uma vida iteana. À representante Gabriela da Civil 20, por tornar nossa vida um 

pouco mais agradável e ao meu colega Wallace, sempre solicito nos amparando nas matérias. 

À minha professora Lara Teles que lutou por mim com todas as forças. À minha 

orientadora que acredita no meu potencial. Ao Professor Arraut por ter colaborado como relator. 

A todos que não citei mas que foram muito importantes para o meu crescimento 

pessoal. Agradeço imensamente por nunca estar sozinha, por sempre ter apoio em todos os 

momentos difíceis pelos quais passei. 

  



7 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Fight for things that you care about, 

but do it in a way that will lead others to join you”. 

(Justice Ruth Bader Ginsburg) 

 

 



8 
 
 

Resumo 

 

 

Embora o conceito de sustentabilidade seja constantemente discutido nas últimas décadas e haja 

bastante conhecimento relacionado a alguns dos seus aspectos, principalmente em relação a 

construções sustentáveis, ainda é incipiente estudos que abordam a sustentabilidade 

aeroportuária em uma avaliação multicritério envolvento vários aeroportos. Considerando o 

contexto brasileiro, no ano de 2019, a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) realizou a 

pesquisa Aeródromos Sustentáveis na qual compara aeroportos brasileiros de acordo com o 

método de Análise Hierárquica de Processos (AHP). Entretanto, nem todas as dimensões 

(social, ambiental e econômica) do conceito de sustentabilidade aeroportuária definido pela 

Airport Council International (ACI) são explorados. Este trabalho de graduação re-analisa os 

aeroportos da pesquisa da ANAC (2019) com o método Análide de Envoltória de Dados (DEA) 

de acordo com as cinco dimensões definidas com base na revisão de literatura, a saber: (1) 

Gestão e consumo de energia; (2) Gestão Atmosférica e de Transporte de Baixa Emissão; (3) 

Gestão Hídrica, do Solo, de Fauna e de Flora; (4) Gestão de Resíduos e de Materiais; (5) Gestão 

de Comunidade e da Economia Aeroportuária. Conclui-se que os aeroportos brasileiros devem 

investir principalmente em medidas que melhorem a gestão atmosférica bem como existe a 

necessidade de maior disponibilidade de dados sustentáveis por parte dos aeroportos brasileiros 

para que haja estudos mais refinados no futuro. 
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Abstract 

 

 

Although the concept of sustainability has been constantly discussed in recent decades and there 

is a considerable amount of knowledge related to some of its aspects, mainly concerning 

sustainable buildings, studies that address airport sustainability in a multicriteria assessment 

involving several airports are still incipient. Considering the Brazilian context, in 2019, the 

National Civil Aviation Agency (ANAC) conducted the Sustainable Aerodromes survey in 

which it compares Brazilian airports according to the Hierarchical Process Analysis (AHP) 

method. However, not all dimensions (social, environmental, and economic) of the airport 

sustainability concept defined by the Airport Council International (ACI) are explored. This 

graduation work re-analyzes the airports of the ANAC research (2019) using the Data 

Envelopment Analysis (DEA) method according to the five dimensions defined based on the 

literature review, namely: (1) Management and Consumption Power; (2) Atmospheric 

Management and Low Emission Transport; (3) Water, Soil, Fauna and Flora Management; (4) 

Waste and Materials Management; (5) Community and Airport Economy Management. It is 

concluded that Brazilian airports should invest especially in measures that improve atmospheric 

management, as well as the need for greater availability of sustainable data on the part of 

Brazilian airports to have more refined studies in the future. 



10 
 
 

Lista de Figuras 

Figura 2-1: Pontuação dos aeródromos participantes. Fonte: ANAC (2020). ......................... 29 

 



11 
 
 

Lista de Tabelas 

Tabela 2-1: Estudos de aeroportos na dimensão gestão e consumo de energia. 20 

Tabela 2-2: Estudos de aeroportos na dimensão gestão atmosférica e de transporte de baixa 

emissão. 23 

Tabela 2-3: Estudos de aeroportos na dimensão gestão hídrica, do solo, de fauna e de flora. 25 

Tabela 2-4: Estudos de aeroportos na dimensão gestão de resíduos e de materiais. 26 

Tabela 2-5: Avaliação de aeroportos multicritérios e seus métodos. 37 

Tabela 2-6: Tabela com análise das dimensões multicritério. 38 

Tabela 3-1: Aeródromos participantes da pesquisa Aeródromos Sustentáveis (2019). 43 

Tabela 4-1: Dados de entrada dos aeroportos analisados. 45 

Tabela 4-2: Dados de saída dos aeroportos analisados. 48 

Tabela 4-3: Eficiência dos aeroportos analisados. 49 

Tabela 4-4: Comparação dos estudos de sustentabilidade. 52 

 

 

  



12 
 
 

Sumário 

1 INTRODUÇÃO .............................................................................................................. 13 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA ...................................................................................... 16 

2.1 Certificações de Construções Verdes .................................................................... 16 

2.2 Multicritérios para Aeroportos Sustentáveis ....................................................... 17 

2.3 Características gerais para um aeroporto ser sustentável .................................. 19 

2.3.1 Gestão e Consumo de Energia .................................................................................. 19 

2.3.2 Gestão Atmosférica e de Transporte de Baixa Emissão ........................................... 21 

2.3.3 Gestão Hídrica, do Solo, de Fauna e de Flora .......................................................... 23 

2.3.4 Gestão de Resíduos e de Materiais ........................................................................... 25 

2.3.5 Gestão da Comunidade e da Economia Aeroportuária ............................................. 27 

2.4 Características de sustentabilidade da ANAC ..................................................... 28 

2.4.1 Dimensão Externalidades ......................................................................................... 30 

2.4.2 Dimensão Recursos Naturais .................................................................................... 32 

2.4.3 Dimensão Socio-Ambientais .................................................................................... 34 

2.5 Estudos multicritério de Aeroportos Sustentáveis .............................................. 35 

2.6 Análise Envoltória de Dados .................................................................................. 38 

3 METODOLOGIA ........................................................................................................... 41 

3.1 Definição dos indicadores sustentáveis ................................................................. 41 

3.2 Seleção das entradas e das saídas do método DEA ............................................. 41 

3.3 Coleta dos parâmetros DEA .................................................................................. 42 

3.4 Seleção dos aeroportos ........................................................................................... 42 

3.5 Aplicação do método DEA ..................................................................................... 43 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES ................................................................................. 45 

4.1 Análise dos dados de entrada do DEA .................................................................. 45 

4.2 Análise dos dados de saída do DEA ...................................................................... 47 

4.3 Análise da eficiência DEA ...................................................................................... 49 

4.4 Comparação Metódo DEA e Método AHP .......................................................... 51 

5 CONCLUSÃO ................................................................................................................. 54 

REFERÊNCIAS ..................................................................................................................... 56 



13 
 
 

1 Introdução 

Sustentabilidade é um tema bastante atual, ainda que o conceito tenha inicialmente 

definido em 1987 pela Comissão Brundtland, como reunião das necessidades do presente sem 

comprometer as das gerações futuras, e mais tarde estendido para incluir as ideias de 

sustentabilidade econômica e equidade social (Horton e Horton, 2019). 

A ideia de desenvolvimento sustentável foi formalizada pelas Organização das Nações 

Unidas (ONU), em 2015, com seus 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), os 

quais estabelecem 169 metas integradas para promover o equilíbrio das três dimensões do 

desenvolvimento sustentável: econômica, social e de Meio Ambiente (Santa, 2020). 

A sustentabilidade é intrinsecamente associada à arquitetura e à engenharia civil. 

Ceotto (2008) (citado por Guimarães, 2017) relata que a indústria da construção civil gera 40 % 

de todo resíduo produzido na atividade humana, e consome 40 % da energia mundial produzida, 

e estima-se que 16 % da água potável mundial seja consumida para construção, operação e 

manutenção de edifícios. Ainda, “Dada a importância do setor da construção civil e seu impacto 

na geração de resíduos e consumo de matéria-prima, é primordial a necessidade de o setor se 

desenvolver de maneira sustentável”. (Mendonça,2014; citado por Guimarães, 2017). 

Como a maior parte do consumo dos recursos naturais está relacionada ao setor da 

construção civil, o projeto arquitetônico deve propor soluções que minimizem os impactos 

ambientais. No Brasil, o arquiteto João Filguereiras, conhecido como Lelé, renomado por 

utilizar em seus projetos estratégias de arquitetura bioclimática, destacando-se os hospitais da 

Rede Sarah Kubistchek os quais apresentam um desempenho satisfatório do ponto de vista 

ambiental ao utilizar algumas estratégias, como sheds que favorecem a iluminação e ventilação 

natural. (Lukiantchuki e Caram, 2013). 

Segundo Koç e Durmaz (2015), a aviação comercial se tornou um dos setores com 

crescimento mais rápidos. Hu (2020) acentua que o setor de aviação representa um fator 

pequeno, mas potencialmente significativo e crescente, com impacto negativo nas mudanças 

climáticas. Torna-se, então, de importância fundamental para indústria aeroportuária gerenciar 

esse crescimento de forma que equilibre o impacto social, econômico e social (ACI EUROPE, 

2019), isto é, de maneira sustentável. 

Assim, de acordo com Airport Council International (ACI), 2016 a sustentabilidade 

aeroportuária é definida como “abordagem holística da gestão de um aeroporto, a fim de 

garantir a integridade da viabilidade econômica, eficiência operacional, conservação dos 
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recursos naturais e a responsabilidade social do aeroporto”. No que diz respeito à construção 

de estruturas aeroportuárias, a FAA (Federal Aviation Administration), 2010 define a 

sustentabilidade de um aeroporto como um conceito que abrange uma ampla variedade de 

práticas aplicáveis ao planejamento, projeto, construção e operação aeroportuária com três 

princípios fundamentais: proteger o meio ambiente, manter níveis elevados e estáveis de 

crescimento econômico e progresso social que reconhece as necessidades de todas as partes 

interessadas (Santa, 2020). 

A sustentabilidade engloba não somente a concepção da edificação. Segundo 

Nilashi (2015) (citado por Santa, 2020), a construção sustentável é a prática de projetar, 

construir, operar, manter e remover edifícios de forma a conservar os sistemas de classificação. 

De acordo com Santa (2020), internacionalmente existem várias formas de gerir e avaliar um 

edifício para que possa ser considerado edifício sustentável (visando a sustentabilidade, 

contudo sem certificação) ou green building (visando sustentabilidade, porém com 

certificação). Leadership in Energy and Environmental Design (LEED); Building Research 

Establishment Environmental Assessment Method (BREEAM) e Haute Qualité 

Environnmentale (AQUA-HQE) são algumas dessas certificações de construções. 

Da mesma maneira que as construções sustentáveis, para que os aeroportos se 

desenvolvam holisticamente, deve-se analisar a capacidade dos aeroportos de separar os 

melhores serviços aeroportuários de um maior impacto ambiental por meio de uma abordagem 

integrada em vários aspectos. Entretanto, diferentemente das certificações para construções 

anteriormente mencionadas, há uma falta de métricas unificadas que possam ser usadas para 

orientar especificamente os aeroportos a se tornarem mais sustentáveis (Kilkis & Kilkis, 2015). 

Monsalud, Ho e Rakas (2015) (citados por Santa, 2020) afirmam que para eles, a 

sustentabilidade, dentro de um sistema tão complexo como um aeroporto, diz respeito a 

diferentes áreas como a conservação da água, técnicas de projeto e construção e redução das 

emissões de gases e ruídos. Como a sustentabilidade engloba diversos aspectos, os gestores 

podem ter dificuldade em analisar e planejar a sustentabilidade de forma eficaz visando 

materializar a melhor operação e manutenção de um aeroporto. 

Há relativamente menos estudos que fazem uma abordagem comparativa sustentável 

entre vários critérios para comparar vários aeroportos (Kilkis & Kilkis, 2015). Esse processo 

comparativo que caracteriza o benchmarking, segundo Baltazar (2018) (citado por Bortoletto, 

2020) identifica as melhores práticas e permite a compreensão e adaptação para ajudar a gestão 

das operações aeroportuárias a melhorar seu desempenho. 
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Baltazar e Silva (2020) afirmam que a maioria dos estudos de eficiência relacionados 

aos aeroportos é realizada desde 2000. A razão para isso é que as pessoas se movem muito mais 

do que no passado, o que aumentou a necessidade de melhorar a eficiência e a produtividade. 

Para Budd (2015) (citado por Bortoletto, 2020), os operadores aeroportuários em todo o mundo 

estão cada vez mais implementando práticas sustentáveis para minimizar custos, bem como 

aumentar a eficiência e reduzir os impactos ambientais. 

Neste cenário, a Agencia Nacional de Aviação Civil – ANAC divulgou, no ano vigente 

de 2020, o ‘Aeródromo Sustentável – 2019’, o qual trata-se instrumento de incentivo não 

regulatório para desenvolvimento de um setor aéreo sustentável no Brasil. Essa pesquisa fez 

um benchmarking de 23 aeroportos brasileiros voluntários, analisados em multicritérios, sendo 

eles: (1) gestão organizacional; (2) educação ambiental; (3) Gestão de Energia Elétrica; (4) 

Gestão Hídrica; (5) Gestão de Resíduos; (6) Gestão do Solo, Fauna e Flora; (7) Gestão da 

Mudança Climática; (8) Gestão das Emissões Atmosféricas; e (9) Gestão do Ruído 

Aeronáutico. 

Um dos métodos analíticos mais utilizados para análise de eficiência é a Análise de 

Envoltoria de dados - DEA. De acordo com Iyer (2019), dos 87 artigos avaliando o desempenho 

aeroportuário da sua pesquisa bibliográfica, 61 aplicaram o DEA. Isso indica a popularidade do 

DEA sobre outros meios de desempenho. 

Portanto, o objetivo deste estudo é primeiramente classificar, por meio da identificação 

de fatores que são relevantes para catalogar a sustentabilidade aeroportuária no terminal de 

passageiros de um aeroporto e no seu entorno. Um novo benchmarking é realizado, com a 

ferramenta analítica DEA, entre os “Aerodromos Sustentáveis” da pesquisa proposta pela 

ANAC (2019) de acordo com os multicritérios sustentáveis previamente definidos. Por fim, são 

analisadas quais as principais medidas que um aeroporto brasileiro poderia adotar para 

aumentar seu grau de sustentabilidade. 

É esperado que este trabalho incentive as práticas sustentáveis em aeroportos brasileiros 

estudados nas três dimensões citadas pela OMS: econômica, social e ambiental; bem como que 

sirva de incentivo para que outros aeroportos brasileiros incorporem práticas sustentáveis e 

disponibilizem dados para que possam ser avaliados. 
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2 Revisão Bibliográfica 

Este capítulo trata da revisão bibliográfica com os principais tópicos acerca dos 

aeroportos sustentáveis. A seção 2.1 apresenta certificações de construções verdes a fim de 

ambientação sobre como sustentabilidade é ratificada em edificações. A seção 2.2 faz uma 

abordagem qualitativa de estudos de classificação aeroportuária relacionados com a 

sustentabilidade. A seção 2.3 detalha multicritérios que são relevantes para um aeroporto ser 

considerado sustentável. A seção 2.4 apresenta o detalhamento do estudo Aerodromo 

Sustentáveis realizado pela ANAC (2019). A seção 2.5 é um resumo dos estudos aeroportuários 

sobre sustentabilidade. Por fim, a seção 2.6 trata da metodologia analítica DEA que será 

utilizada neste estudo. 

2.1 Certificações de Construções Verdes 

Segundo Santa (2020), para definir a composição do modelo de aeroporto verde, faz-se 

necessário considerar: a literatura de edificações verdes e sustentáveis; a literatura de aeroportos 

verdes e sustentáveis; e padrões de sustentabilidade aeroportuária. 

A certificação Leadership in Energy and Environmental Design - LEED é um sistema 

de avaliação e certificação americano estabelecido pelo U.S. Green Building Council (USGBC) 

em 2000. Os edifícios são avaliados em cinco critérios principais: (1) locais sustentáveis; (2) 

eficiência hídrica; (3) energia e atmosfera; (4) materiais e recursos; (5) inovação e design. Se o 

edifício atender aos padrões definidos em cada um desses critérios, ele recebe pontuação de 

crédito e, assim, de acordo com a pontuação alcançada, o edifício recebe a certificação prata, 

ouro ou platina (Boschmann & Gabriel, 2013; Santa, 2020). 

A certificação LEED atua no Brasil, bem como a certificação High Environmental 

Quality - AQUA-HQE criada em 2008, com base na francesa Haute Qualité Environnmentale. 

Essa certificação francesa é subdividida em quatorze categorias, são elas: (1) a relação do 

edifício com seu entorno; (2) escolha integrada de produtos, sistemas e processos de construção; 

(3) canteiro de obras com baixo impacto ambiental; (4) gerenciamento de energia; (5) gestão 

da água; (6) gestão de resíduos para uso e operações prediais; (7) manutenção - permanência 

do desempenho ambiental; (8) conforto hidrotécnico; (9) conforto acústico; (10) conforto 

visual; (11) conforto olfativo; (12) qualidade sanitária dos ambientes; (13) qualidade do ar 

sanitário; (14) qualidade da água sanitária (Portal Vanzolini, Brasil Org.). 
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Outra certificação de relevância é o Building Research Establishment Environmental 

Assessment Method - BREEAM a qual trata-se de um programa britânico, que possui os 

seguintes critérios: (1) Eficiência energética; (2) Ambiente interno; (3) Planejamento e gestão 

sustentável do local; (4) Materiais e recursos; (5) Eficiência hídrica; (6) Inovação; (7) 

Transporte; (8) Uso da terra e ecologia; (9) Poluição; (10) Resíduos. 

Conforme supracitado existem regras que podem ser seguidas ao se optar por uma 

construção verde de acordo com a meta sustentável que se deseja alcançar. Logo, ao projetar 

uma edificação verde existem leis e regulamentos que atendem necessidades locais, caso do 

AQUA-HQE, quanto mundiais. Por outro lado, mesmo os aeroportos sendo também edifícios, 

ainda não existe consenso litetário sobre essa classe edificada que abrangem uma vasta área 

construída, envolve várias formas de poluição de aeronaves e influencia a vida de pessoas que 

o frequentam bem como as que residem nas proximidades. Sobre essa falta de unicidade, os 

estudiosos vêm desenvolvendo pesquisas relacionadas à sustentabilidade aeroportuária. 

2.2 Multicritérios para Aeroportos Sustentáveis 

Tendo em vista a necessidade de uma análise qualitativa da sustentabilidade mais focada 

no setor aeroportuário, as classificações de indicadores de diversos trabalhos são abordadas. 

Vale ressaltar que Kılkış e Kılkış (2015) possuíam como objetivo a análise de benchmarking 

dos 9 melhores e mais movimentados aeroportos do mundo. Definiram que o conceito 

multidimensional de um aeroporto sustentável é baseado na interação de múltiplos fatores, 

constituídos por cinco dimensões, que incluem: (1) Serviços aeroportuários e qualidade; (2) 

Consumo e geração de energia; (3) Emissões de CO2 e planejamento de mitigação; (4) Gestão 

ambiental e biodiversidade, e (5)Transporte de baixas emissões atmosféricas. 

Os autores Koç e Durmaz (2015) realizaram uma comparação do desempenho 

sustentável entre os 10 melhores aeroportos do mundo. Seus critérios globais foram os 

determinados pela ACI, porém foram subdivididos em: (1) Economia: (1.a) Perfomance 

Economica, (1.b) Presença de mercado e (1.c) Impactos econômicos indiretos; (2) Meio 

Ambiente: (2.a) Materias, (2.b) Energia, (2.c) Água, (2.d) Biodiversidade, (2.e) Emissões, 

Efluentes e Lixo, (2.f) Impactos ambientais indiretos; (3) Social: (3.a) Praticas trabalhistas e 

trabalho decente, (3.b) Direitos humanos, (3.c) Sociedade. 

Para Asrib, Abduh e Dirawan (2016) (citado por Santa, 2020), o estado de um eco-

aeroporto, pode ser avaliado através de cinco dimensões, a saber: ambiental; sócio cultural; 

econômico; tecnológico e conhecimento. 
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Pautada na necessidade de desenvolvimento de uma estrutura para a avaliação do 

desempenho de sustentabilidade de projetos de aeroportos Ferrulli (2016) criou o método 

GrADE de avaliação de projeto de aeroporto verde. A classificação é composta por sete 

categorias: (1) Redução de ruído; (2) Redução de emissões e qualidade do ar; (3) Uso de 

energia; (4) Uso da água; (5) Gestão de resíduos e materiais;(6) Redução da poluição da água; 

(7) Preservação da biodiversidade e uso do solo. 

Chao et al (2017) (citado por Moraes, 2017) apresentam um modelo que, com base em 

uma série de indicadores analisa o desempenho de um aeroporto em termos de economia de 

energia, redução de emissão de carbono e implementação de medidas ambientais, permitindo 

que os aeroportos identifiquem pontos de melhoria. O referido estudo levanta 16 indicadores 

em 4 áereas distintas, sendo: (1) design sustentável do aeroporto, (2) conservação de energia e 

redução das emissões de carbono, (3) uso de recursos renováveis e (4) gestão sustentável em 

aeroportos. 

Já Lu, Hsu, Liou e Lo (2018) (citado por Santa, 2020) propuseram um modelo de 

avaliação de desempenho sustentável para aeroportos internacionais usando o balanced 

scorecard, como resultado tiveram que a imagem aeroportuária é um fator relevante para a 

avaliação de desempenho. O modelo usa como critérios: (1) perspectivas financeiras; (2) 

processo interno de negócios; (3) aprendizagem; (4) perspectiva ambiental; e (5) perspectiva 

social. 

Ainda, Kumar, Alora e Gupta (2019) (citados por Santa, 2020) têm como objetivo 

estudar os critérios de avaliação do desempenho em aeroportos verdes. Os autores chegaram a 

sete categorias principais, a saber: (1) controle de ar e ruído; (2) construção verde e 

infraestrutura; (3) práticas de gestão de resíduos e reciclagem; (4) monitoramento e controle 

ambiental; (5) operação e transporte verdes; (6) treinamento verde para funcionários; e (7) 

políticas e regulamentos verdes. 

Na pesquisa de Santa (2020), a qual a finalidade é a proposição de um modelo de 

aeroporto verde, foram criados três subtópicos, com o objetivo de abranger múltiplas categorias 

de análise para aeroportos verdes, são eles: (1) Água e Energia em Aeroportos Verdes; (2) 

Operações, Processos e Sistemas; e (3) Materiais e Sistemas de Construção. 

Por fim, Neto et al (2020) vem conduzindo uma pesquisa da experiência da Empresa 

Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) na implementação e avaliação do Índice 

de Desempenho Ambiental da Infraero (IEPI) em 54 aeroportos públicos brasileiros. São 9 

dimensões ambientais: (1) Lixo sólido; (2) Solos e Flora; (3) Licenciamento; (4) Fauna; (5) 



19 
 
 

Recursos hídricos; (6) Energia (7) Ruído; (8) Educação Ambiental; (9) Emissões Atmosféricas; 

e (10) Conformidade ambiental. 

2.3 Características gerais para um aeroporto ser sustentável 

Nesse tópico, são reunidas as características que qualificam um aeroporto como 

sustentável separadas em cinco dimensões que contemplam todas as três necessidades de 

sustentabilidades definidadas pela ACI: social, econômica e ambiental. A divisão qualitativa 

utilizada nessa seção possui embasamento em artigos científicos que tratam da sustentabilidade 

aeroportuária. 

2.3.1 Gestão e Consumo de Energia 

De acordo com Moraes (2017), em um aeroporto há consumo de energia em diversas 

atividades, desde a necessidade de iluminação e aquecimento ou resfriamento até os data 

centers utilizados pela torre de comando para controlar o tráfego no aeroporto. Assim, faz–se 

necessário o uso eficiente da energia elétrica por meio de uma boa gestão do consumo de 

energia no aeroporto. 

Kim (2020) cita que apesar das demandas dos terminais de passageiros com eficiência 

energética, as métricas de desempenho de energia útil não foram propostas. Ferrulli (2016) já 

apresentava meios qualitativos do bom uso de energia com: (i) projeto e constante atualização 

com intuito de reduzir o consumo de energia; (ii) projeto para reduzir o consumo de energia 

externa; e (iii) uso de fontes alternativas e renováveis de energia. 

Citado por Moraes (2017), o ISO 50001 é um padrão internacional de gestão capaz de 

manter a edificação atualizada no aspecto gerenciamento de energia, por meio de ganho de 

eficiência e diminuição de custos. Tal performance pode ser atinginda por meio de metas bem 

definidas e um plano de ação para alcançar esses objetivos. 

O uso de fontes alternativas em aeroportos é amplamente estudado. Silvester (2013) 

(citado por Kilkis & Kilkis, 2015) simulou, no ano de 2013, diversos cenários de implantação 

de veiculos elétricos, visando a integração da sustentabilidade e do conforto no Amsterdam 

Airport Schiphol, localizado na Holanda. Santoli (2015) (citado por Kilkis & Kilkis, 2015) 

analisou a sustentabilidade econômica na cadeia de mantimentos de curta distância com a 

utilização de biocombustivel de três origens: biomassa de resíduos de madeira, oleo 

vegetal/biodiesel e biogas de lixo orgânico no Aeroporto de Bari, situado na Itália. O Aeroporto 
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Santos Dumont, no Rio de Janeiro, foi objeto de estudo de Guimarães (2017) na análise da 

eficiência energética da cobertura tombada do terminal de passageiros do aeroporto. 

Ainda, Sreenath (2020) buscou avaliar o desempenho técnico de uma planta solar 

fotovoltaica proposta nas instalaços do Kuantan Airport localizado na Malasia. Esse estudo 

ainda levou em consideração que as tecnologias fotovoltaicas solares em aeroporto podem levar 

a diferentes tipos de impactos, como penetração física do espaço aéreo, interferência de radar, 

ocorrência de brilho que podem afetar a operação do aeroporto. 

Em 2003, Balaras (2003) (citado por Kilkis & Kilkis, 2015) analisou 29 aeroportos 

gregos e constatou o potencial de salvar até 35% de energia. No ano de 2013, Wybo (2013) 

(citado por Kilkis & Kilkis, 2015) também avaliou a influencia de painel fotovoltálicos de larga 

escala na segurança aeroportuária, porém sem estudo de caso em aeroporto especifico. No 

mesmo ano, três aeroportos brasileiros Aeroporto Internacional de Guarulhos / Cumbica, 

Aeroproto Internacional de Confins/ Trancredo Neves e Aeroporto Internacional de Viracopos, 

foram analisados sobre o impacto do conforto térmico no consumo de energia pelos autores 

Ramis e Santos. Kim et al. (2020) realizou análise ambiental e arquitetônica da performance 

energética de terminais de passageiros utilizando dados coletados e simulados de 30 aeroportos 

no continente americano. 

A Tabela 2-1 a seguir apresenta um resumo com alguns dos estudos que abordaram 

somente a dimensão de gestão e consumo de energia, tanto para somente um aeroporto quanto 

em análise comparativa de diversos aeródromos. 

Tabela 2-1: Estudos de aeroportos na dimensão gestão e consumo de energia. 

 Autor Ano Aeroporto (s) Método 

Aeroportos 

Individuais 

Silvester 2013 Amsterdam Airport 

Schiphol - Holanda 

 - 

Santoli 2015 Bari Airport - Itália DCF (Discounted Cash Flow) 

Method 

Guimarães 2017 Aeroporto Santos Dumont Simulação no software Design 

Builder. 
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 Autor Ano Aeroporto (s) Método 

Sreenath  2020 Kuantan Airport - Malaysia ForgeSolar (impacto do brilho) e 

SolarGis (performance 

energética) software 

Múltiplos 

Aeroportos  

Balaras 2003 29 aeroportos na Grécia - 

Wybo 2013 Sem aeroporto específico - 

Ramis e 

Santos 

2013 Guarulhos, Confins e 

Viracopos 

- 

Kim et al. 2020 30 Aeroportos na America 

do Norte e na America 

Central* 

Regressão Multivariada 

2.3.2 Gestão Atmosférica e de Transporte de Baixa Emissão 

A gestão atmosférica está relacionada com a poluição sonora e a atmosférica, ao passo 

que o transporte de baixa emissão se relaciona com a infraestrutura logística de transporte que 

o aeroporto está inserido. 

De acordo com Grampella (2017) (citado por Moraes, 2017) é considerado poluição 

atmosférica gerada pelas aeronaves, a queima de combustível durante operações nos aeroportos 

que contribui para aumento dos níveis de poluição locais, ao passo que os impactos da fase de 

cruzeiro dos voos, associados às companhias aéreas, estão mais relacionados ao aquecimento 

global. As emissões de poluentes, mesmo que pequenas, resultado de ambas as operações 

realizadas pelas aeronaves serão mais um fator para o aquecimento global. Saravanamuttoo et 

al. (2001) (citado por Hu et al, 2020) relata que uma aeronave bimotora moderna operando em 

um alcance de 800 km de voo, cerca de 25% das emissões são produzidas durante o ciclo de 

pouso e decolagem. Conforme Intergovernmental Panelon Climate Change – IPCC (1999) 

(citado por Hu et al, 2020) estimou que o setor de aviação pode contribuir com cerca de 5 % 

para as emissões antropogênicas globais de CO2. 

Entre os fatores que Grampella (2017) (citado por Moraes, 2017) destaca que ampliam 

os impactos ambientais, alguns estão relacionados mais diretamente com as operações das 

companhias aéreas e podem variar entre elas (como a idade e o tamanho das aeronaves que 
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compõem a frota), e outros estão mais relacionados com a capacidade do aeroporto em si (como 

a configuração de taxiways e o tempo que se leva entre um finger e a pista de decolagem). 

De acordo com Hu et al (2020), quando se trata de emissões de CO2 existem fortes 

diferenças de distribuição espacial entre os aeroportos devido aos padrões de desenvolvimento 

econômico, tamanho do aeroporto e aeronaves utilizadas, bem como a maioria dos aeroportos 

apresenta alto potencial de redução de emissão de CO2, sem perda de desempenho econômico. 

O autor supracitado ainda relaciona a qualidade do ar com a infraestrutura local ao afirmar que 

o tamanho do aeroporto, a ligação com a economia local e a localização do aeroporto estão 

intimamente relacionados às emissões de CO2 das aeronaves. 

Wessel (2019) (citado por Bortoletto, 2020) considera que se o aeroporto for servido 

por transporte público (trens e ônibus), rodovias e ferrovias, a chegada e saída de passageiros e 

cargas será melhorada. Assim, faz-se importante considerar se a localização é atrativa em 

termos econômicos, estratégicos e turísticos, como se integrará às rodovias, ferrovias e 

transportes públicos em geral e negociar com as companhias aéreas que buscam tornar o 

aeroporto um hub. Todos esses elementos podem aumentar a atratividade e melhorar o fluxo de 

passageiros e cargas, tornando os aeroportos mais eficientes (Bortoletto, 2020). 

O impacto positivo do sistema logístico de transporte também pode ser notado no 

impacto do ruído aeronáutico. Segundo Santa (2020), o barulho de um aeroporto é causado não 

só por aviões, mas também por automóveis, porque geralmente ocorre uma grande 

movimentação de pessoas chegando e saindo do aeroporto. 

Ferrulli (2016) apresenta formas qualitativas de redução do ruído principalmente de 

aeronaves com projeto com layout do lado ar para minimizar o impacto do ruído e fornecimento 

de barreiras físicas de mitigação entre as áreas operacionais e arredores. Santa (2020) expande 

ao indicar os sub-indicadores monitoramento e ações de prevenção, bem como 

acompanhamento de casas expostas à ruídos devido a operações de aeronaves. 

Quanto a redução de emissões, qualidade do ar e transporte de baixa emissão, Ferrulli 

(2016) cita: (1) Projetar com o layout do lado ar para minimizar as emissões da aeronave; (2) 

Reduzir a emissão dos estacionamento de veículos; (3) Desenvolver infraestrutura logística para 

aumento do transporte público; (4) Projetar infraestruturas e edifícios que minimizem emissões 

de carbono e dos gases de efeito estufa. 

Em 2014, o Aeroporto di Bologna, na Itália, foi analisado, pelos autores Posterino e 

Mantecchini (2014) (citados por Kilkis & Kilkis, 2015), quanto ao desenvolvimento e aplicação 

de método de pegada de carbono para veículos e aeronaves. No mesmo ano, Kilkis&Kilkis 
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(2014) (citados por Kilkis & Kilkis, 2015) verificaram o impacto de emissões de CO2 devido a 

área desmatada no Aeroporto de Instanbul, situado na Turquia. 

No ano de 2011, as emissões de CO2 em ciclos de pouso e decolagens de aeroportos do 

Reino Unido foram modeladas por Stettler (2011) (citado por Kilkis & Kilkis, 2015). Barrett 

(2013) (citado por Kilkis & Kilkis, 2015) estudou o impacto individual de aeroportos na 

qualidade do ar; ao passo que Monsalud (citado por Kilkis & Kilkis, 2015), examinou, em 2014, 

estratégias de mitigação de CO2 em aeroportos americanos. Estudos de como características 

espaciais do aeroporto influenciam a emissão de CO2 durante pouso e decolagem de nove 

aeroportos chineses foi objeto de estudo de Hu (2020). 

A Tabela 2-2 a seguir apresenta um resumo com alguns dos estudos que abordaram 

somente a dimensão de gestão atmosférica e de transporte de baixa emissão, tanto para somente 

um aeroporto quanto em análise comparativa de diversos aeródromos. 

Tabela 2-2: Estudos de aeroportos na dimensão gestão atmosférica e de transporte de baixa 

emissão. 

 Autor Ano Aeroporto (s) Método 

Aeroportos 

Individuais 

Posterino e 

Mantecchini 

2014 Bologna Airport - 

Kilkis&Kilkis 2014 Instanbul Airport - 

Múltiplos 

Aeroportos  

Stettler 2011 UK Airports - 

Barrett 2013 Sem Aeroporto Específico - 

Monsalud 2014 US Airports - 

Hu  2020 9 aeroportos na provincia 

Jiangsu - China 

Métodos de estimação de 

IPCC e de ICAO 

 

2.3.3 Gestão Hídrica, do Solo, de Fauna e de Flora 

A gestão hídrica é citada por Ferrulli (2016) por meio do paisagismo para reduzir o uso 

de água, projeto voltado para uso eficiente de água e idealizar o aeroporto de forma a maximizar 
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a captação de água, bem como reciclar e reutilizar. A autora supracitada ainda completa que, 

visando a redução da poluição da água, ao indicar o aeroporto para se desenvolver 

sustentavelmente ele atente para redução da quantidade de águas pluviais bem como para a 

melhora da qualidade das águas que precisarem serem descartadas. 

Quanto à preservação da biodiversidade e do uso do solo, é importante investir, segundo 

Ferrulli (2016) em projetos que preservem ambientes naturais para evitar a destruição de 

habitats sensíveis; deve-se prever infraestrutura e edifícios que não atraiam ou com proteção 

contra inovação de espécies animais, principalmente pássaros; elevar o aproveitamento do 

espaço territorial de forma a minimizar o uso da terra e permitir a permeabilidade do solo e 

assim reduzir o efeito da ilha de calor. Santa (2020) acrescenta que o projeto arquitetônico do 

aeroporto deve priorizar a iluminação natural bem como os terminais do aeroporto devem ter 

relatórios e planos de gestão da área de cobertura do aeroporto. Ainda é importante salientar a 

gestão hídrica, do solo, de fauna e de flora no momento de concepção do aeroporto. Como Santa 

(2020) menciona em seus estudos, a seleção do local bem como os potenciais conflitos no 

espaço aéreo de edifícios altos perto do aeroporto. 

Na literatura existem vários estudos que buscam analisar alguns desses tópicos 

anteriormente mencionados. Por exemplo, Neto (2012) (citado por Kilkis & Kilkis, 2015) 

realizou uma investigação do perfil do consumo de água para prever a demanda de água não 

potável no Aeroporto Internacional Tancredo Neves, tendo como resultado a indicação de uma 

economia de ao menos 66 % de água potável baseado no uso de água de chuva. No ano de 2015, 

Couto (2015), (citado por Kilkis & Kilkis, 2015), realizaram um estudo de caso também no 

Aeroporto Internacional Tancredo Neves para analisar tratamento de reutilização de águas 

cinzas por meio de um filtro anaerobio seguido de desinfecção ultravioleta. Kougher (2018) 

investigou os efeitos da paisagem dos arredores de 98 aeroportos dos Estados Unidos sobre a 

taxa de impacto de pássaros de efeito adverso. 

Carvalho (2013) (Kilkis, 2015; Moraes, 2017; Santa, 2020) fez uma ampla revisão da 

literatura sobre práticas do uso e conservação da água em diversos aeroportos com intuito de 

formar base para tomadas de decisões sustentáveis. 

A Tabela 2-3 a seguir apresenta um resumo com alguns dos estudos que abordaram 

somente a dimensão de gestão hídrica, do solo, de fauna e de flora, tanto para somente um 

aeroporto quanto em análise comparativa de diversos aeródromos. 
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Tabela 2-3: Estudos de aeroportos na dimensão gestão hídrica, do solo, de fauna e de flora. 

 Autor Ano Aeroporto (s) Método 

Aeroportos 

Individuais 

Neto 2012 Aeroporto Internacional 

Tancredo Neves 

Método de análise de 

simulação 

Couto 2015 Aeroporto Internacional 

Tancredo Neves 

- 

Kougher 2018 98 aeroportos dos Estados 

Unidos 

- 

Múltiplos 

Aeroportos  

Carvalho 2013 Aeroportos Globais - 

2.3.4 Gestão de Resíduos e de Materiais 

Fornecimento de armazenamento e coleta de recicláveis; projeto também visando a 

desconstrução, reutilização e reciclagem; seleção de materiais de base biológica os quais são 

renováveis rapidamente; uso de materiais de alta vida útil para que haja menor necessidade de 

ciclos de substituição são aspectos básicos que Ferrulli (2016) cita serem necessários para uma 

gestão eficiente de resíduos e materiais de um aeroporto verde. 

Santa (2020) complementa que para as obras do aeroporto, deve ser dada prioridade à 

compra de materiais reciclados, biodisponíveis e materiais renováveis; bem como terminais 

aeroportuarios devem ter sistemas de geração de energia a partir de resíduos incineração. Os 

autores também incentivam a implementação de politicas por parte dos gestores aeroportuários 

de forma a: reduzir a geração de resíduos sólidos, como embalagens; possuir contratos de gestão 

de resíduos adequados com todos os prestadores de serviços; dispor um manual operacional 

para gestão de resíduos. 

Política de gestão operacional de aeroporto pode ser visualizada no continente asiático. 

Lam (2018) cita que para alcançar a sustentabilidade, o Aeroporto Internacional de Hong Kong, 

localizado na China, estabeleceu estratégias para reduzir o descarte de resíduos de alimentos 

em aterros. As estratégias incluem a meta de atingir uma taxa de reciclagem de 50% do total de 

resíduos gerados no terminal até 2021. Em 2016, aproximadamente 46% do total de resíduos 
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gerados no aeroporto foi composto por resíduos recicláveis, principalmente por disperdício de 

alimentos e de papel. 

White (2018) realizou um estudo de caso em Whitsunday Coast Airport, localizado na 

Australia, para melhoria da resistência da pista de pouso e de decolagem. Foi comparado 

economicamente projetos sem reutilização de material, com reutilização parcial e com 

reciclagem total. Em 2018, Lam et al. (2018) avaliou seis possibilidades de cenário de 

destinação de resíduos alimentares do Aeroporto Internacional de Hong Kong, obtendo como 

opção mais sustentável a incineração local com geração de energia. No Brasil, Santos (2020) 

realizou um estudo de gestão de resíduos aeroportuários para avaliar melhoriaa da 

conscientização aeroportuária ao longo dos anos, bem como auxiliar futuras tomadas de decisão 

de gestores aeroportuários, teve um estudo aprofundado no Aeroporto de Congonhas. 

Em 2001, Upham (2001) (citado por Kilkis & Kilkis, 2015) compara o aumento na 

tendência de passageiros e lixo em quatro aeroportos europeus. Em 2003, Pitt e Smith (2003) 

(citado por Kilkis & Kilkis, 2015) analisou o gerenciamento de lixo em aeroportos do Reino 

Unido. Giustozzi (2012) (citado por Kilkis & Kilkis, 2015), pesquisou sobre o uso de matérias 

reciclados em pavimentos de aeroportos italianos. 

A Tabela 2-4 a seguir apresenta um resumo com alguns dos estudos que abordaram 

somente a dimensão de gestão de resíduos e de materiais, tanto para somente um aeroporto 

quanto em análise comparativa de diversos aeródromos. 

Tabela 2-4: Estudos de aeroportos na dimensão gestão de resíduos e de materiais. 

 Autor Ano Aeroporto (s) Método 

Aeroportos 

Individuais 

White 2018 Whitsunday Coast 

Airport - Australia 

Avaliação Econômica 

Lam et al. 2018 Hong Kong 

International 

Airport - China 

Life-Cycle Cost-Benefit 

Analysis (LC-CBA) 

framework desenvolvido 

no estudo. 

Santos 2020 Aeroporto de 

Congonhas 

Modelo Matemático 

Difuso. 
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 Autor Ano Aeroporto (s) Método 

Múltiplos 

Aeroportos  

Upham 2001 4 European 

Airports 

- 

Pitt e Smith 2003 UK Airports - 

Giustozzi 2012 Italian Airports - 

2.3.5 Gestão da Comunidade e da Economia Aeroportuária 

Embora amplamente abordada nas questões de eficiência aeroportuária, a economia 

ainda aparece singela em relação à sustentabilidade. O estudo de Aeródromos Sustentáveis – 

ANAC (2019) não cita questões econômicas como um dos seus fatores. O estudo desenvolvido 

por Ferrulli (2016) não incorpora especificamente questões econômicas nem sociais em suas 

sete categorias mencionadas. 

Tendo em vista que “para sobreviver ao futuro, as empresas precisam incorporar a 

sustentabilidade junto com seus objetivos de longo prazo – o que permitirá que a empresa tenha 

um crescimento sustentável” (Koç & Durmaz, 2015) e que sustentabilidade seja pautada no 

tripé ambiental, social e econômico mencionado anteriormente –, faz-se necessária a 

comparação métrica entre os níveis sociais e ambientais e seus resultados econômicos. 

Para Santa (2020) custos e economia aeroportuários podem ser traduzidos de acordo 

com os seguintes subindicadores: (1) O aeroporto deve ter controle dos custos dos impactos 

ambientais e determinar a compensação necessária a ser aplicada pela aviação política 

ambiental; (2) O aeroporto deve tornar público os resultados financeiros de sua operação; (3) A 

política de gestão do aeroporto deve estimular a qualificação e treinamento de seus 

colaboradores. 

Ainda, Santa (2020) incentiva politicas de gestão aeroportuárias que visem qualidade 

dos processos aeroportuários e como consequência a melhoria da economia, a saber: (1): 

garantir o ambiente de trabalho dos colaboradores está dentro dos padrões de qualidade 

garantindo bem-estar e segurança; (2): incentivar o profissionalismo por meio do treinamento 

de funcionários; (3): valorizar a qualidade do atendimento ao cliente, seja ele usuário ou 

locatário; (4): promover a economia crescer e perpetuar a evolução socioambiental da região; 
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(5): estimular lojistas e concessionárias a operar de forma sustentável; (6): penalizar empresas 

e entidades que violar a política de sustentabilidade. 

Quanto a comunidade, Santa (2020) aborda tanto o ambiente interno do aeroporto 

ressaltando o conforto térmico, acústico e luminoso de forma a atender aos requisitos e padrões 

de conforto e segurança nas operações em todos os ambientes; quanto os aspectos sociais e 

culturais, pautando em contribuições para instituições beneficentes, atividades culturais, 

transporte acessível e promoção de amenidades para os bairros. 

2.4 Características de sustentabilidade da ANAC 

Com intuito de promover a sustentabilidade no setor aéreo brasileiro, a ANAC 

desenvolveu o projeto “Aeródromos Sustentáveis”, o qual teve sua primeira edição lançada em 

dezembro de 2019, por meio de um edital que convidou aeródromos para participarem 

voluntariamente. Tal projeto se caracteriza como um instrumento de incentivo não-regulatório 

que visa a disseminação de boas práticas de gestão ambiental em aeródromos e o 

reconhecimento de iniciativas proativas ligadas à sustentabilidade das operações aéreas. 

(Aeródromos Sustentáveis – anac.gov.br) 

Nesta primeira edição, os 23 aerodromos participantes poderiam ser classificados de 

acodo com o seu nível de sustentabilidade em três níveis: (1) Avançado: pontuação atingida 

maior que 75 %; (2) Intermediário: pontuação atingida entre 50 % e e 75 %; e (3) Inicial: 

pontuação atingida menor que 50 %. Na Figura 2-1 a seguir é possível visualizar a classificação 

resultada do estudo com pontuação associada aos códigos dos aeródromos segundo a 

Organização da Aviação Civil Internacional (OACI), bem como associação das cores com o 

nível de sustentabilidade. (Aeródromos Sustentáveis – anac.gov.br) 
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Figura 2-1: Pontuação dos aeródromos participantes. Fonte: ANAC (2020). 

O método adotado pela pesquisa Aerodromos Sustentáveis da ANAC (2019) é Análise 

Hierárquica de Processo (AHP), uma metodologia para medição relativa que consiste na 

decomposição e síntese das relações entre os critérios até que se chegue a uma priorização dos 

seus indicadores, aproximando-se de uma melhor resposta de medição única de desempenho 

(Saaty, 1991; Anexo 3- Metodologia de cálculo AHP – ANAC; 2020). Após a aplicação do 

método, este foi validado por meio de uma avaliação do o grau de consistência pois segundo 

Saaty (1991) (citado por Anexo 3- Metodologia de cálculo AHP – ANAC, 2020) caso haja 

problemas de inconsistências o método AHP não poderá ser utilizado. 

O Aeroporto Internacional de Salvador (SBSV) se destacou atingindo a maior pontuação 

entre os participantes, tendo atingindo 88,85 % e atendimento de 33 dos 36 subcritérios de 

avaliação. (Aeródromos Sustentáveis – anac.gov.br). O aeroporto da capital baiana foi 

concessionado pelo VINCI Airports em janeiro de 2018 e desde de então tem adotado medidas 

em prol da sustentabilidade. Algumas dessas iniciativas desenvolvidas são: (1): Gestão de 

Água: reuso de água em vasos sanitários, torres de resfriamento e outros usos não nobres, 

reduzindo 37% do consumo de água potável, também, as torneiras receberam bicos arejadores, 
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que reduzem 70% da vazão sem afetar a percepção do usuário; (2) Eficiência Energética: 

substituição de 100 % das lâmpadas por LED e troca de equipamentos antigos por outros mais 

eficientes e instalação de usina solar; (3) Redução na emissão de carbono: conquista o nível 2 

da certificação ACA (Airport Carbon Accreditation) pela redução de 6,12 % da pegada de 

carbono e meta de reduzir em 50 % até 2030; (4) Gestão de efluentes: todo efluente gerado é 

tratado em uma Estação de Tratamento de Efluentes e 100% é reaproveitado como água de 

reuso. (Sustentabilidade – salvador-airport.com.br). 

Além de receber título de aeródromo mais sustentável do Brasil segundo a 

ANAC (2019), o Aeroporto de Salvador já vinha acumulando prémios devido a sua estratégia 

ambiental global da rede de aeroportos VINCI airports. Tais esforços levaram o Salvador Bahia 

Airport a ser reconhecido como um “Aeroporto Verde” pelo Conselho Internacional de 

Aeroportos – América Latina e Caribe (ACI – LAC) e a receber Certificações de Acreditação 

em Carbono (ACA Certifcation) em primeiro e segundo níveis, bem como a ser o primeiro 

aeroporto Zero Efluentes do Brasil. Recentemente, recebeu indicação para integrar o Comitê 

Permanente de Meio Ambiente do Conselho Internacional dos Aeroportos (ACI Global), o 

mandato possui duração de 3 anos e o aeroporto baiano será um dos 25 membros de todas as 

regiões em que a ACI está presente. 

Cada uma das três dimensões que os aeródromos voluntários foram analisados são 

apresentadas nas seções 2.4.1, 2.4.2 e 2.4.3. 

2.4.1 Dimensão Externalidades 

A dimensão Externalidades do Estudo da ANAC (2019) aborda indicadores 

relacionados à qualidade do ar e o ruído aeronáutico, é subdividida em Gestão da Mudança 

Climática, Gestão das Emissões Atmosféricas e Gestão do Ruido Aeronáutico. 

Gestão da Mudança Climática 

Este tópico trata de sub-indicadores relacionados à emissão de gases do efeito estufa 

(GEE), são eles: 

 Indicador de GEE: aeródromo elabora indicador de emissões de gases do efeito 

estufa (tonCO2/pax, por exemplo) com base no inventárário de GEE e faz o 

acompanhamento da evolução do indicador; 

 Inventário de emissões de gases do efeito estufa (GEE): aeródromo inventaria 

as emissões atmosféricas de gases do efeito estufa do aeródromo; 



31 
 
 

 Plano de adaptação às mudanças climáticas: aeródromo possui estudos sobre 

necessidade de adaptação às futuras mudanças climática (aumento número de 

eventos climáticos extremos, aumento do nível do mar, aumento das 

temperaturas mínimas, máximas e médias, chuvas mais intensas, etc.) para 

garantia da continuidade das operações e da disponibilidade dos serviços aéreos 

no futuro. 

 Plano de mitigação de emissões de GEE: aeródromo possui um plano com metas 

estabelecidas para a redução das emissões de gases do efeito estufa, podendo ser 

relacionadas ao valor absoluto ou ao indicador; 

Gestão das Emissões Atmosféricas 

Este tópico trata de sub-indicadores relacionados à emissão de poluentes e qualidade do 

ar, são eles: 

 Indicador de qualidade do ar: aeródromo elabora indicador de poluentes 

(gCO/movimento de aeronave, por exemplo) com base no inventário de 

emissões de poluentes e faz o acompanhamento da evolução do indicador; 

 Iniciativas de redução de emissão de poluentes: aeródromo utiliza combustíveis 

renováveis em proporção acima da exigida por regulação específica em sua frota 

terrestre (biodiesel acima do estabelecido como mistura mínima pela ANP, por 

exemplo), ou possui frota elétrica ou híbrida, ou disponibiliza energia elétrica e 

ar condicionado advindos de energias renováveis para as aeronaves (GPU 

elétrico e PCA); 

 Inventário de emissões de poluentes: aeródromo inventaria as emissões 

atmosféricas de poluentes das operações dos equipamentos de apoio (tratores, 

GPU, etc.) e/ou as operações aéreas (ciclo LTO, APU, cruzeiro); 

 Monitoramento de qualidade do ar: aeródromo possui em operação um sistema 

de monitoramento da qualidade do ar (concentração de CO, MP, etc) dentro do 

contorno do aeródromo; 

 Plano de mitigação de emissões de poluentes: aeródromo possui um plano com 

metas estabelecidas para a redução das emissões de poluentes, podendo ser 

relacionadas ao valor absoluto ou ao indicador. 

Gestão do Ruído Aeronáutico 

Este tópico trata de sub-indicadores relacionados a medidas que um aeródromo adota 

para mitigar o seu ruído aeronáutico, são eles: 
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 Análise prévia de impacto de ruído: aeródromo possui um processo de análise 

prévia de possíveis impactos do ruído causado por alterações nas operações 

(frequências ou rotas, por exemplo); 

 Indicador de ruído: aeródromo elabora indicador de ruído com base no 

inventário de ruído (n° de habitantes ou área afetada por faixa de dB, por 

exemplo) e faz o acompanhamento da evolução do indicador; 

 Inventário de ruído: aeródromo inventaria, com base nas operações aéreas atuais, 

a área ou a população afetada pelo ruído decorrente das operações aéreas atuais; 

 Plano de redução de ruído: aeródromo possui um plano documentado com metas 

de redução do impacto do ruído no aeródromo e nos seus entornos. 

2.4.2 Dimensão Recursos Naturais 

A dimensão Recursos Naturais do Estudo da ANAC (2019) aborda indicadores 

relacionados à energia elétrica, resíduos, biodiversidade e água; é subdividida em Gestão de 

Energia Elétrica; Gestão de Resíduos; Gestão do Solo, Fauna e Flora; e Gestão Hídrica. 

Gestão de Energia Elétrica 

Este tópico trata de sub-indicadores relacionados ao uso e consumo da energia elétrica, 

são eles: 

 Gerenciamento do consumo de energia elétrica: aeródromo possui um processo 

documentado ou um sistema de acompanhamento do consumo de energia 

elétrica que permite identificar o consumo de grandes usuários; 

 Indicador de consumo de energia elétrica: aeródromo elabora indicador de 

consumo de energia elétrica (kWh/pax, por exemplo) e faz o acompanhamento 

da evolução do indicador; 

 Plano de redução do consumo de energia elétrica: aeródromo possui um plano 

com metas estabelecidas para redução do consumo de energia, podendo ser 

relacionadas ao valor absoluto ou ao indicador; 

 Uso eficiente de energia elétrica: aeródromo possui projeto de eficientização de 

consumo de energia, ou a considerou na construção do aeródromo, como 

cogeração, arquitetura bioclimática, iluminação zenital, por exemplo. 

Gestão de Resíduos 

Este tópico trata de sub-indicadores relacionados a destinação dos resíduos gerados, são 

eles: 
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 Coleta seletiva: aeródromo realiza a coleta seletiva no aeródromo, segregando 

os resíduos por classes; 

 Destinação final de resíduos: aeródromo possui implantado processo de 

destinação final adequada dos resíduos do aeródromo; 

 Indicador de resíduos: aeródromo elabora indicador de resíduos gerados (kg/pax, 

por exemplo) e faz o acompanhamento da evolução do indicador; 

 Pesagem dos resíduos: aeródromo possui implantado processo de pesagem de 

resíduos; 

 Plano de redução de resíduos: aeródromo possui um plano com metas 

estabelecidas para redução da geração de resíduos, podendo ser relacionadas ao 

valor absoluto ou ao indicador. 

Gestão do Solo, Fauna e Flora 

Este tópico trata de sub-indicadores relacionados preservação da biodiversidade, são 

eles: 

 Controle da flora: aeródromo possui estudos de possíveis impactos na flora na 

área dentro ou no entorno do aeródromo; 

 Controle de contaminação do solo: aeródromo possui implantado um processo 

de controle e prevenção de contaminação do solo; 

 Controle de processos erosivos: aeródromo possui implantado um processo de 

controle e prevenção de erosão do solo; 

 Gerenciamento da fauna: aeródromo possui estudos documentados relacionados 

à compatibilização da segurança operacional com a preservação da fauna. 

Gestão Hídrica 

Este tópico trata de sub-indicadores relacionados a uso, consumo e reuso de água, são 

eles: 

 Destinação adequada de efluentes: aeródromo possui sistema de coleta e 

destinação adequada dos efluentes (entrega dos efluentes a uma estação de 

tratamento de efluentes - ETE, por exemplo); 

 Gerenciamento do consumo de água: aeródromo possui implantado um processo 

de monitoramento de consumo de água (hidrômetros em diversas localidades do 

aeródromo, por exemplo); 
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 Indicador de uso de recursos hídricos: aeródromo elabora indicador de uso de 

recursos hídricos (m3/pax, por exemplo) e faz o acompanhamento da evolução 

do indicador; 

 Plano de redução de uso de recursos hídricos: aeródromo possui um plano com 

metas estabelecidas para a redução do uso de recursos hídricos, podendo ser 

relacionadas ao valor absoluto ou ao indicador; 

 Sistema de drenagem: aeródromo possui sistema de coleta e destinação 

adequada de águas pluviais; 

 Sistema de reuso da água: aeródromo possui implantado um sistema de 

reutilização da água (pluvial, por exemplo). 

2.4.3 Dimensão Socio-Ambientais 

A dimensão Sócio-Ambientais do Estudo da ANAC (2019) aborda indicadores 

relacionados a medidas educativas e organizacional, é subdividida em Educação Ambiental e 

Gestão Organizacional. 

Educação Ambiental 

Este tópico trata de sub-indicadores relacionados a medidas educativas voltadas para a 

sustentabilidade, são eles: 

 Programa de educação ambiental externo: aeródromo possui um processo 

documentado com objetivos estabelecidos para conscientização do público 

externo do aeródromo sobre os impactos ambientais do aeródromo (incluindo 

operações aéreas) e das mitigações implantadas; 

 Programa de educação ambiental interno: aeródromo possui um processo 

documentado com objetivos estabelecidos para conscientização do público 

interno do aeródromo sobre os impactos ambientais do aeródromo (incluindo 

operações aéreas) e das mitigações implantadas. 

Gestão Organizacional 

Este tópico trata de sub-indicadores relacionados a medidas organizacionais dos 

gestores aeroportuários, são eles: 

 Comunicação com autoridades locais: aeródromo possui um canal de 

comunicação com autoridades locais para atuação e gestão de crises nos temas 

ambientais (fauna, ruído, resíduos, por exemplo); 
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 Controle de licenças e autorizações ambientais: aeródromo possui processo 

documentado ou um sistema de registro e controle de licenças e autorizações 

ambientais. 

2.5 Estudos multicritério de Aeroportos Sustentáveis 

Conforme afirma Kilkis & Kilkis (2015) estudos de comparação de aeroportos com base 

em múltiplos critérios não são tão comuns, apesar de terem grandes potenciais de análise e de 

terem grande relevância. Estudos dessa variedade envolvendo aeroportos brasileiros não eram 

regulares, Moraes (2017) cita que há amplo potencial de exploração da sustentabilidade para a 

realidade brasileira em análises múltiplos critérios. Tal fato é realidade brasileira, no ano de 

2020, ainda que de forma incipiente, e será retratado nesta seção além de outros estudos 

multicritérios de multi aeroportos mundiais. 

Koç e Durmaz (2015) realizou o benchmarking com os 10 melhores aeroportos 

mundiais com base na pesquisa referente ao ano 2012 da empresa Skytrax e do programa de 

benchmarking Airport Service Quality (AQS) da Airport Council Internationals (ACI) 

realizado também no ano de 2012. Os aeroporotos estudados pelos autores Koç e Durmaz 

(2015) são distribuídos pela Asia, Europa e Oceania; o desempenho sustentável bem como as 

diferenças ao longo dos indicadores de sustentabilidade são baseados no Global Report Index 

(GRI) divulgados entre os anos de 2010 e ano de 2012. Seus doze indicadores sustentáveis 

foram detalhados na seção 2.2 e como resultado do estudo é identificado que o Aeroporto de 

Zurique, localizado na Suíça, é o melhor em termos ambientais, porém o Aeroporto de Incheon, 

na Coréia do Sul, destaca-se em termos sociais e econômico; quando se analisa os três aspectos 

o destaque é dado para o Aeroporto de Munique, na Alemanha.  

No mesmo ano, Kilkis & Kilkis (2015) também se baseou na classificação da ACI 

(2014) bem como na pesquisa da Skytrax (2013) e obteve os dados sustentáveis da GRI (2009), 

formando uma amostra de nove aeroportos, distribuídos pela Asia, Europa, Oceania e América 

do Norte. O Aeroporto de Amsterdã, localizado na Holanda é o considerado mais sustentável, 

segundo Kilkis & Kilkis, todavia, o Aeroporto de Frankfurt e o Aeroporto de Munique, ambos 

situados na Alemanha também se destacaram entre os analisados na amostra. 

A pesquisa de Moraes (2017) baseia-se no método adotado por Kilkis & Kilkis (2015) 

e busca incorporar a análise multicritério de vários aeroportos para o contexto brasileiro ao 

fazer incluir na análise o Aeroporto de Viracopos, o único brasileiro que possuía publicado o 

relatório sustentável GRI, os outros aeroportos avaliados foram selecionados de modo a terem 
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faixa semelhante de numero de passageiros anuais com o aeroporto brasileiro. De acordo com 

Moraes (2017) o Aeroporto de Austin, localizado nos Estados Unidos, recebeu o melhor 

desempenho global de sustentabilidade, ao passo que o Aeroporto de Viracopos ocupou a 

penúltima posição dentre os aeroportos analisados. Nessa pesquisa desenvolvida o Aeroporto 

de Austin destaca-se por ter o maior volume de passageiros, menor consumo de água, a menor 

emissão de CO2 total quanto por passageiro. Ao passo que o aeroporto brasileiro possui o maior 

consumo de água e o maior consumo energético, entretanto o Viracopos recebe relevância por 

ter a maior área de preservação de biodiversidade dentre todos os aeroportos estudados na 

pesquisa. 

Neto et al (2020) avalia 54 aeroportos brasileiros com uma metodologia ligeiramente 

diferente das supracitadas. Os índices sustentáveis são aplicados aos aeroportos ministrados 

pela Infraero entre os anos de 2017 e 2019 e não há avaliação do desempenho individual de 

cada aeroporto, contudo como a amostra evoluiu no contexto sustentável ao longo desses anos. 

Assim, como resultado Neto et al (2020) mostra que o conjunto de aeroportos apresenta uma 

evolução média anual de 5 % da qualidade ambiental e encerra o período analisado com Índice 

de Desempenho Ambiental da Infraero (IEPI) em 74,8 %. 

A Tabela 2-5 a seguir apresenta um resumo com alguns dos estudos que abordam 

avaliação de aeroportos multicritérios citados neste trabalho de graduação. 
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Tabela 2-5: Avaliação de aeroportos multicritérios e seus métodos. 

Autor Ano Aeroporto (s) Método 
Quantidade de Sub -

Indicadores analisados 

Koç & 

Durmaz 
2015 

10 Melhores 

Aeroporotos Mundiais 

Indicadores do relatório 

GRI 
12 

Kilkis & 

Kilkis 
2015 

9 aeroportos mundiais 

mais movimentados 

SRA Index (Sustainability 

Ranking of Airports) 
25 

Moraes 2017 
5 aeroportos do Brasil e 

do mundo 

SRA Index (Sustainability 

Ranking of Airports) 
25 

Aeroportos 

Sustentáveis 

- ANAC 

2019 
23 aeroportos 

Brasileiros 

AHP – Análise Hierárquica 

de Processo 36 

Neto et al 2020 

54 aeroportos brasileiros 

administrados pela 

INFRAERO 

IPEI - Índice de 

Desempenho Ambiental da 

Infraero 

25 

 

Conforme abordado por Ferrulli (2016), inúmeros esforços foram feitos para definir 

sustentabilidade e identificar práticas sustentáveis em aeroportos, entretando, não existe um 

sistema amplamente utilizado pela indústria para ranquear um projeto de sustentabilidade. A 

Tabela 2-6 corrobora com tal afirmação ao apresentar de forma detalhada a análise das 

dimensões sustentáveis que foram explicadas neste capítulo de revisão bibliográfica e também 

abordadas nos estudos multicritérios abortados nesta seção. 
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Tabela 2-6: Tabela com análise das dimensões multicritério. 

 
Koç & 

Durmaz 

Kilkis & 

Kilkis 
Moraes 

Aeródromos 

Sustentaveis - 

ANAC 

Neto et al 

Dimensões Energia sim sim sim sim sim 

Ruído 

Aeronáutico 

- sim sim sim sim 

Qualidade do 

Ar 

sim sim sim sim sim 

Transporte 

Sustentável 

- sim sim  -  - 

Hídrica sim sim sim sim sim 

Fauna sim sim sim sim sim 

Flora sim sim sim sim sim 

Resíduos sim sim sim sim sim 

Materiais sim  -  -  -  - 

Comunidade sim  -  - sim sim 

Economia sim sim sim -  - 

2.6 Análise Envoltória de Dados 

A indústria aeroportuária é heterogênea, com um alto grau de diferenciação de 

qualidade, propriedade e estruturas regulatórias heterogêneas, diferentes combinações de 

serviços e características operacionais, portanto, avaliar e comparar o desempenho dos 

aeroportos é uma tarefa complexa (Graham, 2013; Carlucci, 2018). Lai et al. (2015) destacam 

que a avaliação da eficiência aeroportuária tem sido uma área de pesquisa de grande interesse 

nos últimos anos e que essas análises são importantes para aeroportos, agências reguladoras, 

governos, passageiros e companhias aéreas. 

Além disso, Bezzerra e Gomes (2016) (citados por Bortoletto, 2020) afirmam que 

aeroportos em todo o mundo não são mais considerados apenas como grandes instalações e 
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serviços públicos, mas complexas organizações de serviços que operam de forma comercial e, 

consequentemente, é necessária uma perspectiva mais ampla do desempenho aeroportuário, 

bem como o desenvolvimento de práticas confiáveis de medição de desempenho. 

Neste cenário, a Análise Envoltória de Dados trata de um método básico, porém com 

desempenho satisfatório em avaliar o desempenho da gestão da infraestrutura de transporte. De 

acordo com Carlucci (2018), houve o trabalho pioneiro de Gillen e Lall (1997), e a partir de 

2008 existe um crescimento constante do método DEA na indústria aeroportuária. Segundo 

Liebert e Niemeier (citado por Bortoletto, 2020), DEA é a técnica mais aplicada na literatura 

científica para avaliar a eficiência de aeroportos e estabelecer benchmarking. 

Bortoletto et al (2020) cita que o método DEA foi inicialmente proposto por Charnes, 

Cooper e Rhodes, em 1978, tendo com premissa o retorno constante de escala na relação entre 

entradas e saídas. Originalmente, o desenvolvimento do DEA visava resolver problemas que 

eram difíceis de lidar com outras abordagens. Esta dificuldade foi devido à natureza complexa 

(frequentemente desconhecida) das relações entre as múltiplas entradas e saídas envolvidas 

(Carlucci, 2018). 

O método DEA é uma abordagem não-paramétrica que usa programação linear para 

definir a fronteira eficiente de um conjunto de unidades de tomada de decisão (DMUs), como 

aeroportos em consideração, e o escore de eficiência tem um valor entre zero e um (Charnes et 

al., 1978; Huynh et at, 2020). Tal eficiência é uma medida relativa das unidades de tomada de 

decisão, a qual é definida como a soma ponderada de suas saídas dividida pela soma ponderada 

de suas entradas. Conforme destaca Despotis (citado por Carlucci, 2018), os pesos das entradas 

e saídas são estimados por uma programação linear de modo a maximizar a eficiência relativa 

de cada unidade. A pontuação de cada DMU é otimizada individualmente por meio de 

programação linear mono-objetivo, comparando os recursos usados (entradas) e as quantidades 

produzidas (saídas) aos níveis de outras unidades. O resultado é a construção de uma fronteira 

eficiente (Carlucci, 2018). 

Dependendo das características da indústria, existem diferentes modelos de linearização 

do DEA: orientado para entrada, orientado para saída ou ambos. De acordo com Carlucci 

(2018), no setor de transporte aéreo, o modelo orientado ao output tem sido considerado o mais 

adequado. O modelo CCR orientado ao output na forma dos multiplicadores com retorno 

constante de escala consiste em minimizar o inverso da eficiência da DMU em análise de modo 

que o resultado final da função objetivo é o inverso da eficiência. 

Assim, nessa variação do DEA, deve-se minimizar a função objetivo a qual é o 

somatório das entradas multiplicada pelo peso correspondente: 



40 
 
 

 min∑𝑥𝑗0 ∙ 𝑣𝑗

𝑛

𝑗=1

 
( 2-1) 

Em que (i): 𝑥𝑗0 é a entrada 𝑗 da DMU em análise; (ii): 𝑛 é o número de entradas do 

modelo; e (iii): 𝑣𝑗  é o peso correspendente à entrada 𝑗. A função objetivo deve estar sujeita as 

restrições: 

 ∑𝑦𝑖0 ∙ 𝑢𝑖

𝑚

𝑖=1

= 1 
( 2-2) 

 ∑𝑦𝑖0 ∙ 𝑢𝑖

𝑚

𝑖=1

−∑𝑥𝑗0 ∙ 𝑣𝑗

𝑛

𝑗=1

≤ 0 
( 2-3) 

Onde (iv): 𝑦𝑖0 é a saída 𝑖 da DMU em análise; (v): 𝑚 é o número de saídas do modelo; 

e (vi): 𝑢𝑖 é o peso correspendente à entrada 𝑖. 

A avaliação de múltiplos critérios por meio do DEA necessita da identificação dos 

resultados que um aeroporto produz bem como dos insumos utilizados na produção desses 

produtos. De acordo com Carlucci (2018), na análise estatística, a medida de saída do aeroporto 

mais comum usada é o número de passageiros atendidos, uma vez que a maioria dos aeroportos 

atende principalmente ao tráfego de passageiros. A carga aérea também foi considerada no 

estudo do autor pois está se tornando cada vez mais importante para muitos aeroportos. Embora 

tenha considerado os movimentos de aeronaves como terceira saída para o modelo DEA, o 

autor cita que somente manuseio de carga e passageiros também são considerados como 

resultados finais de um aeroporto. 

É o caso do estudo de Uluda˘g (citado por Bortoletto, 2020) o qual analisou a eficiência 

de 18 aeroportos turcos no período de 2014 a 2018 com um modelo DEA com retorno constante 

de escala onde as entradas eram os custos totais, o número de pistas, a área total do terminal, o 

número de funcionários e as saídas eram o número de passageiros e o tráfego total de carga. 

O estudo realizado por Bortoltto (2020) é uma análise DEA em fases proposta por 

Wanke (2013): (1): na primeira fase, relacionada ao uso da infraestrutura, a área do terminal, o 

número de vagas para aeronaves, o número de pistas e o total de pessoas trabalhando são 

entradas e o número de pousos e decolagens são saídas; (2) na segunda etapa, relacionada à 

consolidação de pousos e decolagens por ano, o número de pousos e decolagens são as entradas, 

e o número de passageiros e o trânsito de cargas são as saídas. 
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3 Metodologia 

Com base na revisão bibliográfica, conclui-se que a necessidade de estudo aprofundado 

dos aeroportos brasileiros de acordo com uma avaliação multicritérios que seja ampla o 

suficiente para englobar todos os critérios que definem a sustentabilidade aeroportuária nas suas 

três dimensões principais: social, ambiental e econômica. Assim, esse trabalho consiste em 

fazer um novo benchmarking dos aeroportos participantes da pesquisa ‘Aeródromos 

Sustentáveis – ANAC’ (2019) com base em método DEA. A metodologia para a realização 

desse estudo pode ser resumida nos passos, a saber: 

 Definição dos indicadores sustentáveis; 

 Seleção das entradas e das saídas do método DEA; 

 Coleta dos parâmetros DEA; 

 Seleção dos aeroportos; 

 Aplicação do método DEA. 

3.1 Definição dos indicadores sustentáveis 

Com base no estudo da ANAC e na revisão bibliográfica os aeroportos escolhidos são 

analisados de acordo com a definição de sustentabilidade aeroportuária da ACI. Portanto, a 

primeira etapa da metodologia busca preencher uma das lacunas deixadas pelo estudo da ANAC 

ao adicionar a dimensão econômica ao benchmarking. Assim, os aeroportos são sondados de 

acordo com as 5 caracteristicas gerais expostas no item 2.3 da revisão bibliográfica, são eles: 

(1) Gestão e consumo de energia; (2) Gestão Atmosférica e de Transporte de Baixa Emissão; 

(3) Gestão Hídrica, do Solo, de Fauna e de Flora; (4) Gestão de Resíduos e de Materiais; (5) 

Gestão de Comunidade e da Economia Aeroportuária. 

3.2 Seleção das entradas e das saídas do método DEA 

A segunda etapa da metodologia envolve a escolha das entradas e das saídas necessárias 

para a aplicação do método DEA. Como citado na revisão bibliográfica, a avaliação de 

múltiplos critérios do DEA para ser consistente precisa de uma relação dos insumos utilizados 

para produção de produtos pela DMU, pois esta trata-se de um sistema que transforma um 

conjunto de entradas em um conjunto de saídas. Tendo em vista a necessidade dessa relação, 
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nota-se que todos os indicadores fornecidos pela ANAC (2019) e detalhados nos itens 2.4.1, 

2.4.2 e 2.4.3 são entradas no modelo estudado pois tratam de políticas, planos ou medidas 

sustentáveis que podem ser feitas tendo em vista algum efeito. 

Para as saídas pelo método DEA, é empregado mesmo output que Botetto (2020) na 

fase de consolidação citado no item 2.6. Assim, são adotados o fluxo de passageiros e a 

movimentação das cargas os quais são os resultados de medidas adotadas pelos operadores 

aeroportuários bem como reflexo de variações do ambiente em que o aeroporto está inserido. 

3.3 Coleta dos parâmetros DEA 

A coleta de dados baseou-se majoritariamente nos dados da ANAC (2019), devido à 

baixa disponibilidade de dados necessários referentes a sustententabilidade dos aeroportos 

brasileiros, bem como à falta de dados de outro órgão que possua informações unificadas. 

Assim, todos os dados dos 36 indicadores disponibilidados da pesquisa de Aeródromos 

Sustentáveis do ano de 2019, são utilizados. Adicionalmente, obteve-se o fluxo anual de 

passageiros de cada aeroporto bem como a movimentação de cargas, como indicadores de 

economia aeroportuária, obtidos da base de dados estatística da ANAC para o ano de 2019. 

3.4 Seleção dos aeroportos 

A etapa de seleção de aeroportos baseou-se nos aeródromos participantes da pesquisa 

‘Aeródromos Sustentáveis – ANAC’ (2019). Para garantir a homogeneidade requerida pelo 

método DEA, reduziu-se o número total de aeródromos da amostra de acordo com o fluxo total 

de passageiros anuais, mesmo critério de seleção utilizado por Moraes (2017). O aeroporto 

parâmetro de limitação em relação ao número de passageiros foi o Aeroporto de Salvador, dado 

que este foi o que obteve maior pontuação segundo a pesquisa da ANAC (2019). 

Adicionalmente, foram retirados da lista dois aeroportos que possuíam movimentação de cargas 

muito acima dos demais aeroportos, são eles Aeroporto de Manaus e Aeroporto de Viracopos. 

Assim, são estudados os 11 aeroportos listados na  Tabela 3-1 a seguir: 
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 Tabela 3-1: Aeródromos participantes da pesquisa Aeródromos Sustentáveis (2019).  

  Aeroportos Participantes Código 
OACI 

Região UF 

1 Aeroporto Internacional de Belém SBBE Norte Pará 

3 Aeroporto Internacional de Curitiba SBCT Sul Paraná 

4 Aeroporto Internacional de Florianópolis SBFL Sul Santa Catarina 

5 Aeroporto de Goiânia SBGO Centro- Oeste Goiás 

6 Aeroporto Internacional de Maceió SBMO Nordeste Alagoas 

7 Aeroporto Internacional de Navegantes SBNF Sul Santa Catarina 

8 Aeroporto Internacional de 
Recife/Guararapes 

SBRF Nordeste Pernambuco 

9 Aeroporto do Rio de Janeiro – Santos 
Dumont 

SBRJ Sudeste Rio de Janeiro 

10 Aeroporto Internacional de Salvador SBSV Nordeste Bahia 

11 Aeroporto de Vitória SBVT Sudeste Espírito Santo 

3.5 Aplicação do método DEA 

Para a aplicação do método DEA, faz-se necessário a agregação dos 36 indicadores da 

ANAC nas 5 dimensões definida na primeira etapa dessa metodologia. Tal agregação é 

plausível e corroborada por Kilkis & Kilkis (2015) que utiliza um indicie agregador de todos 

os indicadores aconselhando o peso unitário. Ainda, Santa et al (2020) discorre sobre inúmeros 

subindicadores sustentáveis e também indica o peso unitário na união de subindicadores.  

Portanto, a dimensão (1) Gestão e Consumo de Energia é composta pela soma dos 

critérios específicos da ANAC do critério global gestão de energia elétrica. A dimensão (2) 

Gestão Atmosférica e de Transporte de Baixa Emissão, agrega os critérios globais da ANAC 

gestão da mudança climática, gestão das emissões atmosféricas e gestão do ruído aeronáutico. 

Ao passo que dimensão (3) Gestão Hídrica, do Solo, de Fauna e de Flora engloba gestão hídrica 

e gestão do solo, fauna e flora. A dimensão (4) Gestão de Resíduos e de Materiais recebe o 

critério global da ANAC gestão de resíduos. Por fim, a dimensão (5) Gestão da Comunidade e 
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da Economia Aeroportuária, é composta pelos critérios da ANAC: gestão organizacional e 

educação ambiental. 

A programação do DEA ocorreu no software Excel, a ferramenta Solver foi utilizada 

para encontrar a eficiência no quesito sustabilidade de cada uma das DMUs, que no caso do 

estudo, são os 11 aeroportos. 
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4 Resultados e Discussões 

Os dados coletados bem como os resultado obtidos do modelo DEA por meio do Excel 

são apresentados nos itens 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4. 

4.1 Análise dos dados de entrada do DEA 

Os dados coletados correspondentes aos valores de entrada para o método DEA estão 

representados na Tabela 4-1, a qual é organizada com suas linhas sendo cada aeroporto estudado 

e suas colunas os indicadores definidos no item 3.1, com os valores máximos de cada indicador 

sendo destacado na última linha. Adicionalmente, os aeroportos foram agrupados conforme a 

região brasileira a qual pertencem, e os valores em negrito correspondem aos valores que 

atingiram valor máximo para aquele indicador. Os dados numéricos mostrados na Tabela 4-1 

são resultado dos cálculos referidos no item 3.5 da metodologia, e são adimensionais pois são 

oriundos da estrutura de classificação do método AHP realizado pela ANAC. 

Tabela 4-1: Dados de entrada dos aeroportos analisados. 

Região Código 
OACI 

1 Gestão de 
Energia 
Elétrica 

2 
Atmosférica 

 3 Hidrica, Solo e 
Biodiversidade 

4 Gestão de 
Resíduos 

5 
Comunidade 

Centro-
Oeste 

SBGO 8,51 0,00 16,42 8,95 14,09 

Nordeste SBRF 8,51 16,97 21,20 8,95 17,31 

SBSV 11,03 27,12 22,61 10,80 17,31 

SBMO 8,51 0,00 17,37 8,95 17,31 
Norte SBBE 8,51 16,97 21,20 8,95 17,31 

Sudeste SBCF 11,03 24,78 22,61 10,80 17,31 

SBVT 9,06 4,91 21,13 8,95 14,09 

SBRJ 8,51 13,68 21,20 10,80 17,31 
Sul SBFL 11,03 3,29 22,61 10,80 17,31 

SBCT 8,51 13,68 21,20 8,95 17,31 
SBNF 8,51 8,77 19,33 8,95 17,31 

Máximo dos 
Indicadores 

11,03 38,25 22,61 10,80 17,31 

 

Podem ser feitas algumas observações a respeito da Tabela 4-1 em relação aos 

aeroportos e aos valores dos seus indicadores. Na dimensão (1) Gestão e Consumo de Energia 
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Elétrica, o Aeroporto de Salvador – SBSV, Aeroporto de Belo Horizonte – SBCF, e o Aeroporto 

de Florianópolis – SBFL possuem a nota máxima de 11,03, seguidos pelo Aeroporto de Vitória- 

SBVT com valor de 9,06, sendo que todos os outros aeródromos possuem valores bem 

próximos; mostrando que é um dos indicadores mais investidos por parte dos gestores 

aeroportuários. 

Diferentemente do que ocorre com a dimensão (2) Gestão Atmosférica, a qual é a única 

que nenhum dos aeroportos estudados consegue atingir a nota máxima e ainda existe o 

Aeroporto de Maceió – SBMO e o Aeroporto de Goiania - SBGO, que não possuem nenhuma 

medida sustentável em prol de reduzir quer seja o ruído aeronáutico, quer seja poluente, 

recebendo então o valor zero para esse indicador. Sendo essa dimensão uma que possui a maior 

nota a ser atingida, nota-se um déficit dos aeroportos brasileiros em medidas que diminuam os 

efeitos nocivos decorrentes do impacto do ruído aeronáutico, emissão de gases do efeito estufa 

e outro poluentes. Aeroportos com a dimensão (2) bem abaixo do esperado, porém diferente de 

zero, são Aeroporto de Vitória – SBVT e Aeroporto de Florianópolis – SBFL, seguidos pelo 

Aeroporto de Navegantes – SBNF que possui o indicador com valor levemente acima. Vale 

ressaltar que os melhores aeroportos nessa dimensão foram o Aeroporto de Salvador – SBSV e 

o Aeroporto de Confins – SBCF, entretanto, ainda têm muito a melhorar. A exemplo, ambos 

aeródromos necessitam melhorar em termos de ruído aeronáutico, o Aeroporto de Salvador – 

SBSV necessita analisar o impacto do seu ruído e após traçar um plano de redução de ruído; 

enquanto o Aeroporot de Confins – SBCF precisa realizar um inventário dos ruídos 

aeronáuticos que produz bem como acompanhar os habitantes da área afetada pelas suas 

operações. 

A dimensão (3) Gestão Hídríca, do Solo e Biodiversidade também possui os três 

aeroportos SBSV, SBCF e SBFL com a maior pontuação possível para o indicador. Os 

próximos aeródromos possuem o valor de 21,20 o qual é bem próximo ao máximo e são 

Aeroporto de Recife – SBRF, Aeroporto de Belém – SBBE, Aeroporto Santos Dumont – SBRJ 

e Aeroporto de Curitiba – SBCT; a seguir tem-se o Aeroporto de Vitória com 21,13. Os três 

últimos aeroporto também possuem valores altos, dado que o valor mais baixo desta categoria 

é do Aeroporto de Goiania com 16,43; assim, de acordo com a Tabela 4-1 a dimensão (3) é 

bastante investida pelas autoridades que governam um aeroporto. 

O Aeroporto de Salvador – SBSV, Aeroporto de Belo Horizonte – SBCF, Aeroporto 

Santos Dumont – SBRJ e Aeroporto de Florianópolis – SBFL foram os que obtiveram 10,80, 

valor máximo, na dimensão (4) Gestão de resíduos. Dentre esses aeródromos, o Aeroporto de 

Confins se destaca com o Programa de Coleta Seletiva solidária, no qual existe a doação de 
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todos os resíduos recicláveis – como papel, plástico, vidro e metal – gerados no aeroporto para 

uma associação de catadores, iniciativa essa que consegue unir o quesito sustentável ambiental 

social e ambiental.Todos os outros aeroportos obtiveram nota de 8,95, observa-se então, de 

acordo com a Tabela 4-1, uma homogeneidade entre os aeroportos nessa dimensão, pois todos 

eles necessitam de um plano de redução de resíduos para atingir a pontuação máxima na 

dimensão gestão de resíduos. 

A dimensão (5) comunidade é a que possui melhor aderência por parte dos aeródromos, 

apenas o Aeroporto de Goiânia – SBGO e o Aeroporto de Vitória – SBVT não têm a pontuação 

máxima, podendo ser uma opção de investimento inicial sustentável para esses aeroportos. 

A dimensão (5) comunidade é a que possui melhor aderência por parte dos aeródromos 

pois é a que consiste de basicamente de autorizações ambientais obrigatórias na construção e 

manutenção de um aeroporto. Apenas o Aeroporto de Goiânia – SBGO e o Aeroporto de 

Vitória – SBVT não têm a pontuação máxima, dado que carecem de um processo documentado 

de conscientização do público externo do aeródromo; pode, então, ser uma opção de 

investimento inicial sustentável para esses aeroportos. 

Por fim, nota-se na Tabela 4-1 que entre os aeródromos o Aeroporto de Salvador – 

SBSV, o vencedor da pesquisa ‘Aeródromos Sustentáveis – ANAC’ (2019), se destaca em todas 

as dimensões, obtendo nota máxima em quatro delas e na dimensão (4) têm a maior pontuação 

dentre os aeroportos estudados. A dimensão (4) é a que deveria receber maior atenção dos 

gestores aeroportuários, dados os valores observados na Tabela 4-1 e ao valor máximo a ela 

atribuído na mesma tabela, mostrando a sua importância. Na Tabela 4-1, também é possível 

notar destaques negativos para o Aeroporto de Goiânia – SBGO que obteve a menor nota em 

todas as dimensões. 

4.2 Análise dos dados de saída do DEA 

As informações obtidas dos dados estatísticos da ANAC para o ano de 2019 

correspondentes aos valores de saída para o método DEA estão representados na Tabela 4-2. 

Tal tabela possui suas linhas organizadas conforme a Tabela 4-1, porém as ultimas linhas estão 

descritas a média, a mediana e o desvio padrão de cada coluna, as quais são os outputs fluxo de 

passageiros e movimento de cargas. As unidades numéricas da Tabela 4-2, quando necessária 

a representação, estão representadas nos cabeçalhos das colunas. 
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Tabela 4-2: Dados de saída dos aeroportos analisados. 

Região Código OACI 1 Tráfego de passageiros 
(em mil) 

2 Carga (ton) 

Centro-Oeste SBGO 3.170,56 10.469,85 

Nordeste SBRF 8.783,08 53.969,81 

SBSV 7.435,46 33.243,08 

SBMO 2.129,98 3.307,86 

Norte SBBE 3.596,91 22.618,27 

Sudeste SBCF 11.027,77 36.031,50 

SBVT 3.289,29 20.598,10 

SBRJ 9.141,26 7.334,18 
Sul SBFL 3.822,83 6.569,19 

SBCT 6.464,80 26.879,13 
SBNF 1.930,73 4.152,04 

Média 5.526,61 20.470,27 

Mediana 3.822,83 20.598,10 

Desvio Padrão 3.163,98 16.124,07 
 

De acordo com a Tabela 4-2, o Aeroporto de Belo Horizonte – SBCF é o que possui o 

maior fluxo de passageiros anual, seguido pelo Aeroporto Santos Dumont – SBRJ, Aeroporto 

de Recife – SBRF e na quarta posição o Aeroporto de Salvador – SBSV, logo depois o 

Aeroporto de Curitiba. Os próximos aeroportos possuem fluxo de passageiros na casa dos três 

milhões, ou seja, abaixo da média, sendo que o Aeroporto de Maceió – SBMO possui por volta 

de 2 milhões de passageiros anuais e o Aeroporto de Navegantes – SBNF que é o possui o 

menor fluxo de passageiros na amostra, com 1 milhão de passageiros. Nota-se, que a 

distribuição da amostra ficou com o número de passageiros mais concentrado nos quatro 

primeiros aeroportos e mais homogeneio nos outros sete. 

Quanto à movimentação anual de cargas, conforme indica a Tabela 4-2, o Aeroporto de 

Recife – SBRF possui a maior movimentação de cargas com valor muito maior que o segundo 

colocado, o Aeroporto de Belo Horizonte – SBCF, e o terceiro colocado, o Aeroporto de 

Salvador – SBSV, os quais possuem valores bem próximos em torno de 30 mil toneladas. A 

seguir, encontram-se os aeródromos com valores na casa das 20 mil toneladas que são, em 

ordem decrescente de carga Aeroporto de Curitiba – SBCT, Aeroporto de Belém – SBBE e 

Aeroporto de Vitória – SBVT. Os próximos aeroportos possuem valores comparativamente 

bem menores, sendo o Aeroporto de Navegantes – SBNF e o Aeroporto de Maceió – SBMO os 

que possuem os menores movimentos de carga. Diferentemente do que ocorre com o tráfego 
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de passageiros, nota-se que para movimentação de cargas existem mais aeroportos que estão 

acima da média demonstrando assim uma amostra mais homogênea. 

Vale salientar que é possível notar na Tabela 4-2 a manutenção dos dois aeroportos 

menores SBMO e SBNF em ambas as saídas mesmo que mude a ordem, os dois sempre têm os 

valores mais baixos. A cidade Navegantes é pequena e o fluxo de passageiros do Aeroporto de 

Navegantes – SBNF é composto em sua maioria de turistas para a cidade litorânea Balneário 

Camburiú e seus arredores, ao passo que Maceio é uma capital nordestina com um dos piores 

Produto Interno Bruto (PIB), somente é maior que a capital Teresina localizada no estado do 

Piauí de acordo com o IBGE (2014). Já para os maiores valores não houve fenômeno parecido, 

mas vale o destaque para os aeroportos de Belo Horizonte e de Recife os quais possuem, 

respectivamente, o maior fluxo de passageiros e a maior movimentação de carga. 

4.3 Análise da eficiência DEA 

Com base nos valores de entrada e saída de cada aeroporto mostrados na Tabela 4-1 e 

na Tabela 4-2, respectivamente, obteve-se os resultados de eficiência do DEA mostrados na 

Tabela 4-3. Nessa tabela as linhas também são organizadas conforme a Tabela 4-1, enquanto 

nas colunas estão representados o operador aeroportuário e a eficiência DEA. As unidades 

numéricas da Tabela 4-3, quando necessárias, estão representadas ao lado do valor numérico. 

Tabela 4-3: Eficiência dos aeroportos analisados. 

Região Código OACI Operador Aeroportuário Eficiência DEA 

Centro-Oeste SBGO Infraero 57,40% 

Nordeste SBRF Infraero 100,00% 

SBSV Salvador Bahia Airport 74,63% 

SBMO Infraero 34,73% 

Norte SBBE Infraero 41,91% 

Sudeste SBCF BH Airport 100,00% 

SBVT ASeB 100,00% 

SBRJ Infraero 100,00% 
Sul SBCT Infraero 82,41% 

SBFL Floripa Airport 100,00% 
SBNF Infraero 32,11% 

 

Conforme mostrado na Tabela 4-3, cinco dos onze aeroportos avaliados receberam 

eficiência máxima, dada a amostra analisados, são eles: Aeroporto de Recife – SBRF, 
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Aeroporto de Belo Horizonte – SBCF, Aeroporto de Vitória – SBVT e Aeroporto Santos 

Dumont – SBRJ. Vale lembrar que sendo o DEA um método de eficiência relativa, tais valores 

poderiam ser outros, caso o conjunto de aeroportos analisados fosse diferente. De acordo com 

o item 4.2, os aeroportos SBRF e SBCF possuem os maiores de output, sendo que SBRF não 

se destaca negativamente quanto aos valores de entrada; SBCF, por sua vez, possui quase todos 

valores máximos dos indicadores, exceto na dimensão (2) Gestão Atmosférica. 

O Aeroporto de Vitória – SBVT não possui nota máxima em nenhuma das dimensões, 

entretanto consegue ficar acima da média dos outros aeroportos em algumas dimensões tal 

como: (1) Gestão de energia, de acordo com a Tabela 4-1, o valor numérico é de 9,06, a qual é 

a segunda maior nota da categoria e maior que todos os outros aeroportos que ficaram em 

terceiro lugar; (3) Gestão Hídrica, de Solo e Biodiversidade: a pontuação de 21,13 ainda é a 

terceira melhor da categoria; no output movimentação de cargas possui valor numérico em 

torno de 20 mil enquanto o próximo colocado possui metade desse valor. Todos esses 

parâmetros são entendidos pelo método DEA como uma gestão eficiente, na qual, a utilização 

dos recursos é condizente com o resultado esperado. Algo semelhante pode ser notado nos 

dados obtidos do Aeroporto Santos Dumont – SBRJ, para tal aeródromo os insumos mais 

eficientes são (3) Gestão Hídrica, de Solo e Biodiversidade, o qual ocupa a segunda posição 

com 21,20; e possui nota máxima para as dimensões (4) Gestão de Resíduos e (5) Comunidade; 

para output, possui o segundo maior valor numérico de fluxo de passageiros. 

O Aeroporto de Florianópolis – SBFL, semelhante ao SBCF, teve pontuação máxima 

em todas as dimensões das entradas exceto na dimensão (2) Atmosférica no qual teve um valor 

bem baixo, sendo que, em relação aos outputs, não teve nenhum destaque significativo. É 

importante frisar novamente a análise comparativa do DEA, pois mesmo que gestão atmosférica 

seja uma dimensão sustentável que deva ser investida, o método não prejudica uma DMU que 

teve desempenho abaixo do esperado nessa categoria pois o DEA analisa o desempenho de 

todos os aeroportos e conclui que esta não é uma categoria que é essencial para um desempenho 

eficiente de um aeroporto, já que a maiorida dos aeroportos possui valores baixos. Da mesma 

forma, um aeroporto com valor alto da dimensão (2) Atmosférica pode não ser considerado 

eficiente a depender da amostra em que está inserido e dos valores das suas outras dimensões. 

Portanto, SBFL mesmo com valor 3,29 dos 38,25 possíveis é considerado uma DMU eficiente 

segundo o método DEA. Ainda assim, existem programas ambientais vigentes no Aeroporto de 

Florianópolis que condizem com a sua pontuação obtida, de acordo com Floripa Airport (2020) 

existem: monitoramento de água, controle de processos erosivos, educação ambiental da 

comunidade e recuperação ambiental. O controle do ruído, contudo, somente é referente ao 
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canteiro de obra em andamento e não às operações das aeronaves justificanto a baixa pontuação 

do aeroporto na dimensão (2) Atmosférica. 

O Aeroporto de Curitiba – SBCT, trata-se do caso supracitado, no qual tem um valor 

mais alto na dimensão (2) Atmosférica que o Aeroporto de Florianópolis, porém todas as outras 

dimensões, exceto a dimensão (5) Comunidade, estão aquém do valor máximo; quanto aos 

valores de output, SBCT está acima da média para ambos; assim, o DEA supõe que a eficiência 

do Aeroporto de Curitiba é pior do que o de Florianópolis pois SBCT está investindo em algo 

que dá menos retorno. O Aeroporto de Salvador também pode ser analisado como caso parecido 

pois, mesmo tendo os valores máximos nas outras dimensões sem ser a (2) Atmosférica, possui 

um valor numérico para essa dimensão mais alto que o aeroporto de Curitiba, sendo assim 

menos eficiente que este. Da mesma forma, o aeroporto de Salvador é menos eficiente que o de 

Belo Horizonte pela dimensão (2) Atmosférica, além de ter ambos os outputs menores que 

SBCF. 

Seguindo em ordem decrescente, o próximo aeródromo é o Aeroporto de Goiânia – 

SBGO, o qual tem o pior desempenho em todas as dimensões de entrada, porém o mesmo não 

se repete no output, do que o método DEA conclui que existe alguma forma de eficiência de 

gerar resultados. O Aeroporto de Belém – SBBE, também recai no caso em que há alto 

investimento na dimensão (2) Atmosférica e o método DEA o considera menos eficiente que 

aeroportos adjacentes que não investem tanto em tal dimensão. Por fim, os dois últimos 

aeroportos menos eficientes segundo o método analisado neste estudo, o Aeroporto de 

Navegantes – SBNF recebe a pior eficiência, também com maior valor observado para a 

dimensão (2) Atmosférica que o Aeroporto de Maceió – SBMO imediatamente acima.  

Vale ressaltar que o método DEA, no quesito output, no geral atribui mais importância 

para o fluxo de passageiros que para a movimentação de cargas, bem como o excelente 

desempenho da região sudeste que teve todos os aeroportos avaliados como eficientes. Quanto 

ao operador aeroportuário, a Tabela 4-3 mostra que, receberam os três piores desempenhos são 

de aeródromos públicos, porém não se pode inferir que as privatizações de aeroportos melhoram 

o uso eficiente das infraestruturas, aumentando a sustentabilidade a longo prazo, pois o 

Aeroporto de Santos Dumont – SBRJ e o Aeroporto de Recife – SBRF são públicos e eficientes. 

4.4 Comparação Metódo DEA e Método AHP 

Nesta seção são comparados os estudos de sustentabilidade dos aeroportos brasileiros 

de acordo com o método DEA e com o método AHP, o qual foi utilizado no estudo Aeródromos 
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Sustentáveis – ANAC (2019). Tal comparação é organizada por meio da Tabela 4-4, a qual 

possui suas linhas organizadas conforme a Tabela 4-1 e suas coluna são os resultados do método 

AHP e a eficiência DEA. As unidades numéricas da Tabela 4-4, quando necessária a 

representação, estão representadas nos cabeçalhos das colunas. 

Tabela 4-4: Comparação dos estudos de sustentabilidade. 

Região Código OACI Aeródromos Sustentáveis 
– ANAC (2019) 

Eficiência DEA 

Centro-Oeste SBGO 64,16% 57,40% 

Nordeste SBRF 72,93% 100,00% 

SBSV 88,85% 74,63% 

SBMO 52,74% 34,73% 

Norte SBBE 72,93% 41,91% 

Sudeste SBCF 86,52% 100,00% 

SBVT 58,13% 100,00% 

SBRJ 71,49% 100,00% 
Sul SBCT 69,64% 82,41% 

SBFL 65,03% 100,00% 
SBNF 62,86% 32,11% 

 

É importante ressaltar da análise da Tabela 4-4 a diferença entre os métodos, o DEA vai 

gerar um ou mais aeroporto mais eficiente de uma dada amostra enquanto o AHP prioriza as 

categorias e não necessariamente tem como resultado um aeroporto com pontuação máxima. O 

que conduz a próxima ressalva, de que um aeroporto eficiente do DEA não significa que não 

precise melhorar. Adicionalmente, o método DEA avaliado neste estudo possui forte viés 

econômico, devido as escolhas dos outputs, indicie de sustentabilidade que a pesquisa de 

Aerodromos Sustentáveis – ANAC (2019) não possui. 

Assim, de acordo com a Tabela 4-4, o Aeroporto de Goiânia – SBGO, Aeroporto de 

Salvador – SBSV, Aeroporto de Maceió- SBMO, o Aeroporto de Navegantes – SBNF e o 

Aeroporto de Belém – SBBE são negativamente influenciados quando a dimensão econômica 

é adicionada. De forma ampla, exceto o aeródromo baiano, todos os outros estão inseridos em 

uma região econômica menos intensa, refletindo assim no método. Quanto ao Aeroporto de 

Salvador, a redução comparada dos valores conforme explicado nos itens anteriores é resultado 

da amostra em que está inserido: no qual há quantidade excessiva de insumos para saídas não 

tão elevadas, quando existem outras DMUs que dosam essas entradas e saídas de forma mais 

apropriada. 
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Dentre os outros aeroportos influenciados positivamente pela dimensão econômica e 

receberam máxima eficiência, pode-se mencionar o Aeroporto de Recife – SBRF, o qual é hub 

da companhia aérea Azul, portanto serve como ponto final ou ponto intermediário para o 

destino dos passageiros produzindo uma taxa maior de ocupação e tendo maior volume de 

produção gerando assim maior eficiência. O impacto do hub é tão acentuado que, focando a 

região nordeste, Salvador possui maior população e maior PIB que Recife segundo o Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (2017), entretanto, de acordo com a Tabela 4-2 a 

movimentação do Aeroporto de Recife é maior. O Aeroporto de Belo Horizonte – SBCF, o 

Aeroporto de Vitória – SBVT e o Aeroporto Santos Dumont – SBRJ, pertencentes à região 

Sudeste a qual têm maior força econômica no Brasil, renda mais elevada costuma refletir em 

maior fluxo de bens e serviço exigindo uso mais intensivo dos aeroportos afetando a eficiência 

de produção do aeroporto. Mesmo não tendo alcançado, eficiência máxima, o Aeroporto de 

Curitiba – SBCT fica em uma região bem desenvolvida economicamente o que reflete no seu 

fluxo de passageiros, tendo assim aumentado o seu valor numérico em relação à pesquisa da 

ANAC (2019). Tais aeroportos ratificam a associação do DEA com eficiência econômica. 
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5 Conclusão 

Esse trabalho de graduação continua os estudos dos autores Koç &Durmaz (2015), 

Kilkis & Kilkis (2015), Moraes (2017), os quais realizam análise multicritério em 

sustentabilidade de aeroportos de múltiplos aeroportos, entretanto engloba apenas aeroportos 

brasileiros a fim de agregar novas informações ao panorama nacional. Dessa forma, o presente 

estudo re-analisa a pesquisa multicritério da ANAC (2019) visando a eficiência e adicionando 

a dimensão econômica para assim incluir os três pilares da sustentabilidade aeroportuária: 

social, ambiental e econômico. 

O decorrer do presente estudo mostrou que não existe um consenso da literatura quanto 

aos indicadores que devem ser utilizados para avaliação da sustentabilidade de um aeroporto, 

embora indicadores voltados para energia elétrica, qualidade do ar atmosférico, uso da água, 

biodiversidade e resíduos sejam utilizados em todos os benchmarkings abordados nesse 

trabalho de graduação. A vista disso, a avaliação multicritério de aeródromos, não somente 

voltada para ambiental, enriquece o estudo permitindo novas formas de comparação e de 

medição de eficiência. Adicionalmente, com enfoque no panorama brasileiro, tanto a gestão de 

energia elétrica quanto a hídrica são cenários que deveriam receber atenção dado o privilégio 

do nosso clima tropical que favorece o uso de recursos renováveis como energia solar ou 

captação de água de chuva que além da dimensão ambiental contempla também a econômica a 

longo prazo. 

Existem alguns aspectos da metodologia adotada que podem ser revistos em trabalhos 

futuros: apesar das iniciativas de sustentabilidade em aeroportos brasileiros, ainda há 

dificuldade em obtenção de dados padronizados relativos a índices sustentáveis. Dessa forma, 

a comparação adotada para o método DEA é de como medidas de sustentabilidade são 

convertidas em economia, quando poderiam ter dados para aeroportos brasileiros tais como: 

consumo de energia, emissões de CO2 por passageiro; reuso de água; porcentagem de lixo 

reciclado; ruído aeronáutico abaixo de 60 decibéis. 

A adição desses novos outputs no método poderia minimizar o baixo peso que o método 

atribuiu à dimensão (2) Atmosférica do modelo descrito neste trabalho, dimensão esta que é 

descrita de maneira bastante exaustiva pela pesquisa ANAC (2019) tamanha a importância. O 

baixo desempenho dos aeroportos estudados nesta dimensão mostra que implementações que 

visem a gestão da mudança climática, a gestão das emissões atmosféricas e a gestão do ruído 

aeronáutico devem ser as principais medidas que um aeroporto brasileiro poderia adotar para 
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aumentar seu grau de sustentabilidade. Assim, todos os onze aeroportos estudados poderiam 

possuir estudos sobre necessidade de adaptação as futuras mudanças climáticas; dispor de um 

plano com metas estabelecidas para a redução das emissões de gases do efeito estufa e 

poluentes; elaborar indicador de poluentes; utilizar combustíveis renováveis em proporção 

acima da exigida por regulação especifica em sua frota terreste; inventariar as emissões de 

poluentes das operações aéreas; possuir monitoramento da qualidade do ar dentro do limite do 

aeródromo; dispor de plano documentado com metas de redução do impacto do ruído no 

aeródromo e nos seus entornos. 

O investimento na dimensão (2) Atmosférica, por parte dos aeroportos, melhora não 

somente essa dimensão como também a social ao ser associada com a qualidade de vida de 

indivíduos que trafegam tanto internamente ao aeroporto quanto externamente. O transporte de 

baixa emissão, indicador apenas tratado qualitivamente nesse estudo por falta de dados 

disponíveis, também é relacionado com a dimensão social pois quando o aeroporto é bem 

servido com transporte publico é mais comodo para funcionários e passageiros o deslocamento 

para o aeroporto. 

Ainda, faz-se importante fazer sugestões para trabalhos futuros em relação ao método 

adotado para expandir a compreensão sobre o tema. A primeira sugestão é a utilização de 

métodos variados do DEA, como a linerização orientada ao output com retorno variável de 

escala, ou na forma de envelope. Outra sugestão de novas pesquisas é a aplicação de análise de 

eficiência, como a Slack-Based Measure (SBM), Super Efficiency ou Stochastic Frontier 

Analysis (SFA), a fim de verificar se a classificação de eficiência permanece a mesma ou se 

surgem diferenças significativas entre essas técnicas. Seguindo a mesma linha, pode-se 

combinar o uso do modelo DEA utilizado nesta pesquisa com técnicas estatísticas, por exemplo, 

modelos Tobit. 

A presente pesquisa desenvolvida, então, trata de mais uma contribuição para a meta de 

desenvolvimento sustentável de aeroportos, em especial de aeroportos brasileiros, pois 

identifica fatores que são relevantes para a classificação da sustentabilidade no terminal de 

passageiros, bem com identifica quais aeroportos são mais eficientes sustentavelmente frente a 

economia além de mostrar qual é a dimensão sustentável que mais carece de investimento por 

parte dos aeroportos brasileiros. 
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