
Aeroporto Internacional de BH é o primeiro do 
país a ser reconhecido por reduzir as emissões 

de gases de efeito estufa 

Após auditoria, Airports Council International (ACI) concedeu à BH Airport 
acreditação de emissões de carbono no nível 2 

  

Belo Horizonte, outubro de 2019 - Mais uma vez, o Aeroporto Internacional de 

Belo Horizonte, em Confins, saiu na frente e acaba de receber a acreditação de 
emissões de carbono, no nível 2, pelo programa do Airport Council International 

(ACI). Com isso, o Aeroporto é o primeiro do país a ser reconhecido pelo esforço 
de colocar em prática ações para reduzir as fontes de emissão de gases de efeito 
estufa, considerados os principais responsáveis pelo aquecimento global.  

Para alcançar a acreditação, a BH Airport, concessionária do Aeroporto, 
desenvolveu alguns projetos que envolveram as áreas de Qualidade, 
Segurança, Meio Ambiente, Manutenção, Terminal de Cargas e Administrativo -

Financeiro da empresa. Iniciativas simples, com baixo custo, mas com resultados 
relevantes.  

Uma das ações foi a mudança de uma rotatória na via de serviço, que diminuiu 

o trajeto dos ônibus e veículos em área operacional. O projeto que, inicialmente, 
tinha o intuito de aumentar a eficiência dos ônibus, reduziu em mais de 6% o 
consumo de diesel desses veículos. Outro projeto foi a mudança do layout do 

Terminal de Cargas, projeto elaborado para reduzir a área de movimentação das 
empilhadeiras para realizar o armazenamento das cargas. A redução desse 

trajeto refletiu em queda de 15% no consumo de Gás Liquefeito de Petróleo 
(GLP) pelas empilhadeiras.  

A partir dessas ações, a BH Airport registrou redução de 13,79% do índice de 
toneladas de carbono equivalente relativo por passageiro. A pegada de carbono 

do Aeroporto passou de 2.480 toneladas em 2017 para 2.138 toneladas no ano 
passado.  

Em 2018, o Aeroporto já havia conquistado a acreditação de emissões de 

carbono, no nível 1, sendo o primeiro do Brasil a ser reconhecido pelo 
mapeamento das emissões de gases de efeito estufa. Após a conquista do nível 
2, o próximo passo é preparar o Aeroporto para receber o nível 3, que trata do 

engajamento da comunidade aeroportuária nesse sentido.  

Para atender as exigências da acreditação, as equipes da BH Airport precisaram 
de aproximadamente um ano. Durante a auditoria externa, realizada em 

setembro deste ano, por uma empresa independente e reconhecida pela ACI, foi 
possível comprovar as reduções oriundas das atividades do Aeroporto.  

"A conquista da acreditação nível 2 demonstra o compromisso da BH Airport em 

seguir evoluindo no atendimento ao cliente, levando sempre em conta ações a 



favor da sustentabilidade. Demos mais um passo a favor da excelência dos 

processos”, conclui Douglas Gameiro, gestor de Segurança e Processos 
Integrados da BH Airport. 

O programa da ACI 

O programa Airport Carbon Accreditation do ACI é o único no mundo aprovado 

institucionalmente para aeroportos. As etapas da acreditação seguem o 
Protocolo GHG (Greenhouse Gases) e foram elaboradas para avaliar e 

reconhecer as iniciativas adotadas pelos aeroportos para contribuir com a 
preservação do meio ambiente.  

O ACI é o único representante comercial global dos aeroportos mundiais. 
Fundado em 1991, o organismo representa os interesses dos aeroportos junto a 

governos e organizações como a ICAO (sigla em inglês para Organização da 
Aviação Civil Internacional) e desenvolve normas, políticas e práticas 

recomendadas para os aeroportos, além de fornecer informações e 
oportunidades de treinamento para aumentar os padrões em todo o mundo.  

 

Sobre a BH Airport 

A BH Airport, concessionária do Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, é uma Sociedade de 

Propósito Específico (SPE) formada pelo Grupo CCR, uma das maiores companhias de 

concessão de infraestrutura da América Latina, e por Zurich Airport, operador do Aeroporto de 

Zurich, o principal hub aéreo da Suíça e considerado um dos melhores aeroportos do mundo,  

além da Infraero, estatal com experiência de mais de 40 anos na gestão de aeroportos no Brasil, 

que tem 49% de participação.  

 

BH Airport 

Acompanhe as novidades do Aeroporto no Facebook, Twitter e Instagram: 

BH Airport - Aeroporto Internacional de Belo Horizonte 

(31) 3689-6849/ (11) 3054-3320 

(31) 9-9134-3988/(31) 9-9707-7592 (plantão) 

imprensa@bh-airport.com.br 

www.bh-airport.com.br 
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