Anexo 1- Tabela dos critérios do projeto
"Aeródromos Sustentáveis"
Critério global
Gestão
organizacional

Educação
ambiental

Gestão de
energia elétrica

Gestão hídrica

Gestão de
resíduos

Peso
global
9,43%

7,88%

11,03%

11,80%

10,80%

Critério específico
Controle de licenças
e autorizações
ambientais
Comunicação com
autoridades locais

Peso
específico
4,43%
5,00%

Programa de
educação ambiental
interno

4,66%

Programa de
educação ambiental
externo

3,22%

Gerenciamento do
consumo de energia
elétrica
Indicador de
consumo de energia
elétrica
Plano de redução do
consumo de energia
elétrica
Uso eficiente de
energia elétrica

2,24%

Gerenciamento do
consumo de água

1,57%

Sistema de
drenagem
Sistema de reuso da
água
Destinação
adequada de
efluentes
Indicador de uso de
recursos hídricos

1,71%

Plano de redução de
uso de recursos
hídricos
Coleta seletiva

1,41%

Pesagem dos
resíduos
Indicador de
resíduos

0,79%

Plano de redução de
resíduos

1,85%

Destinação final de
resíduos

4,42%

1,97%
2,52%
4,30%

1,87%
3,76%
1,48%

2,33%

1,41%

Descrição do que é esperado do aeródromo
Possui um processo documentado ou um sistema de
registro e controle de licenças e autorizações ambientais.
Possui um canal de comunicação com autoridades locais
para atuação e gestão de crises nos temas ambientais
(fauna, ruído, resíduos, por exemplo).
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.
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.
Possui um processo documentado ou um sistema de
acompanhamento do consumo de energia elétrica que
permite identificar o consumo de grandes usuários.
Elabora indicador de consumo de energia elétrica
(kWh/pax, por exemplo) e faz o acompanhamento da
evolução do indicador
Possui um plano com metas estabelecidas para redução
do consumo de energia, podendo ser relacionadas ao
valor absoluto ou ao indicador.
Possui projeto de eficientização de consumo de energia,
ou a considerou na construção do aeródromo, como
cogeração, arquitetura bioclimática, iluminação zenital,
por exemplo.
Possui implantado um processo de monitoramento de
consumo de água (hidrômetros em diversas localidades do
aeródromo, por exemplo).
Possui sistema de coleta e destinação adequada de águas
pluviais.
Possui implantado um sistema de reutilização da água
(pluvial, por exemplo).
Possui sistema de coleta e destinação adequada dos
efluentes (entrega dos efluentes a uma estação de
tratamento de efluentes - ETE, por exemplo).
Elabora indicador de uso de recursos hídricos (m3/pax,
por exemplo) e faz o acompanhamento da evolução do
indicador.
Possui um plano com metas estabelecidas para a redução
do uso de recursos hídricos, podendo ser relacionadas ao
valor absoluto ou ao indicador.
Realiza a coleta seletiva no aeródromo, segregando os
resíduos por classes.
Possui implantado processo de pesagem de resíduos.
Elabora indicador de resíduos gerados (kg/pax, por
exemplo) e faz o acompanhamento da evolução do
indicador.
Possui um plano com metas estabelecidas para redução
da geração de resíduos, podendo ser relacionadas ao valor
absoluto ou ao indicador.
Possui implantado processo de destinação final adequada
dos resíduos do aeródromo.

Critério global
Gestão do solo,
fauna e flora

Gestão da
mudança
climática

Gestão das
emissões
atmosféricas

Gestão do ruído
aeronáutico

Peso
global
10,81%

12,68%

11,13%

14,45%

Critério específico
Controle de
contaminação do
solo
Controle de
processos erosivos
Gerenciamento da
fauna

Peso
específico
4,07%
1,96%
3,38%

Controle da flora

1,40%

Inventário de
emissões de gases
do efeito estufa
(GEE)
Indicador de GEE

3,10%

Plano de mitigação
de emissões de GEE

5,04%

Plano de adaptação
às mudanças
climáticas

2,34%

Inventário de
emissões de
poluentes
Monitoramento de
qualidade do ar

1,61%

Indicador de
qualidade do ar

1,86%

Plano de mitigação
de emissões de
poluentes
Iniciativas de
redução de emissão
de poluentes

2,66%

Inventário de ruído

2,78%

Indicador de ruído

2,13%

Plano de redução de
ruído
Análise prévia de
impacto de ruído

4,96%

2,20%

1,72%

3,29%

4,58%

Descrição do que é esperado do aeródromo
Possui implantado um processo de controle e prevenção
de contaminação do solo.
Possui implantado um processo de controle e prevenção
de erosão do solo.
Possui estudos documentados relacionados à
compatibilização da segurança operacional com a
preservação da fauna.
Possui estudos de possíveis impactos na flora na área
dentro ou no entorno do aeródromo.
Inventaria as emissões atmosféricas de gases do efeito
estufa do 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.
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.
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.
Inventaria as emissões atmosféricas de poluentes das
operações dos equipamentos de apoio (tratores, GPU,
etc.) e/ou as operações aéreas (ciclo LTO, APU, cruzeiro).
Possui em operação um sistema de monitoramento da
qualidade do ar (concentração de CO, MP, etc) dentro do
contorno do 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.
Possui um plano com metas estabelecidas para a redução
das emissões de poluentes, podendo ser relacionadas ao
valor absoluto ou ao indicador.
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).
Inventaria, com base nas operações aéreas atuais, a área
ou a população afetada pelo ruído decorrente das
operações aéreas atuais.
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.
Possui um plano documentado com metas de redução do
impacto do ruído no aeródromo e nos seus entornos.
Possui um processo de análise prévia de possíveis
impactos do ruído causado por alterações nas operações
(frequências ou rotas, por exemplo).

