


O PROGRAMA

Desde que assumimos as operações dos 

aeroportos de Porto Alegre e Fortaleza, nós, 

da Fraport Brasil, desenvolvemos diversas 

ações de cunho socioambiental.

Além da preservação do meio ambiente, 

valorizamos os aspectos sociais, que 

englobam apoio a causas, entidades e 

projetos que valorizam o bem-estar, a saúde, a 

cultura e a inclusão de cidadãos vulneráveis.

Prezamos por ações e mudanças de 

atitudes que contribuam para uma 

sociedade mais inclusiva, um negócio 

que valorize as pessoas e para a 

utilização consciente dos recursos 

ambientais e financeiros.



POLÍTICA DE 

RESPONSABILIDADE 

SOCIOAMBIENTAL

Na Fraport Brasil, responsabilidade socioambiental é um 

compromisso que se reflete em nossas políticas, em nossa 

cultura, sempre focando na preservação do meio ambiente e 

no mundo que será deixado para as gerações futuras.

Responsabilidade socioambiental empresarial está intimamente 

relacionada à vida. Após o início da atividade industrial no 

mundo, foi possível observar o impacto dos seus resíduos e 

efluentes quando descartados na natureza sem tratamento. 

Impactos sociais e ambientais causados por empresas podem 

afetar vidas e isso é o que queremos evitar. 

Nosso modelo de gestão propõe uma relação ética e 

transparente com a sociedade. Nossas metas incentivam o 

desenvolvimento sustentável, respeitando as diferenças e 

promovendo uma redução nas desigualdades sociais.



POLÍTICA DE RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL

Nossos valores

Competência, comprometimento, inovação, respeito e 

confiabilidade. Acreditamos que a transformação vem 

de dentro para fora e a sociedade em que estamos 

inseridos é reflexo de ações empresariais que 

respeitam e incentivam o desenvolvimento sustentável.

Nossas pessoas e parceiros

Transparência e decisões sólidas relacionadas à 

responsabilidade socioambiental são praticadas 

diariamente pelo time de gestores da Fraport Brasil e 

disseminadas entre as equipes. Valorizamos a 

diversidade, trabalhamos com fornecedores e parceiros 

que abraçam causas sustentáveis e por onde passamos 

tentamos deixar esta marca.

Preocupação com o meio ambiente

Não basta apenas atender às normas ambientais dos 

órgãos responsáveis, mas também verificar se nossas 

atitudes demonstram essa responsabilidade. 

Promoção da comunidade

Praticamos cursos e atividades em conjunto com a 

comunidade em que estamos inseridos. Além disso, 

apoiamos financeiramente projetos e ações que 

levem cultura e façam a comunidade se desenvolver.

O bem comum

Praticamos uma gestão transparente e ética. 

Trabalhamos para o bem comum, buscando 

crescimento, desenvolvimento e sustentabilidade.



▪ Gestão de resíduos

▪ Gestão de energia elétrica

▪ Gestão organizacional

▪ Gestão hídrica

▪ Educação ambiental

▪ Gestão da saúde e bem-estar

▪ Gestão do ruído aeronáutico

▪ Gestão da mudança climática 

e qualidade do ar

▪ Gestão da biodiversidade
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GESTÃO DE 
RESÍDUOS

Fazemos coleta seletiva e segregação nas 

tipologias e cores previstas na Resolução do 

Conselho Nacional do Meio Ambiente 

(CONAMA) nº 275/2001.

Por meio da educação ambiental dos 

colaboradores, comunidade aeroportuária e 

entorno, visamos promover o aumento da 

separação de resíduos orgânicos dos 

recicláveis, reduzindo cada vez mais o 

volume destinado a aterros. 

Ações de 

CONSCIENTIZAÇÃO 

PERMANENTE 

geram mudanças de 

atitude e hábitos 

mais sustentáveis! 



GESTÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA 

Monitoramos o consumo de energia elétrica 

utilizando o BMS (Building Management Systems

ou Sistema de Gestão Predial). 

Monitoramento do consumo de energia via sistema

Nossa Empresa tem uma 

meta anual de redução

do consumo de energia 

elétrica em relação ao 

planejado. 10%
DE REDUÇÃO



GESTÃO 
ORGANIZACIONAL

Temos uma política ambiental documentada “Política de 

Meio Ambiente - Doc No.: FB-EV-GEN-PO20001” para 

atender às atividades aeroportuárias com comprometimento 

à melhoria contínua, prevenção de poluição, atendimento da 

legislação e normas ambientais, visando ações que garantam 

o desenvolvimento econômico e a preservação ambiental.

Possuímos um sistema de gestão ambiental fornecido pela 

IUS Natura, chamado Cal 4.0. O sistema é certificado pelo 

Bureau Veritas Certification e possibilita o atendimento das 

obrigações dentro dos prazos e o controle das não 

conformidades. 



GESTÃO HÍDRICA
Realizamos o gerenciamento hídrico por meio do 

monitoramento de hidrômetros individualizados.

Mensalmente avaliamos o consumo de água e 

fazemos um balanço. 

Monitoramento do consumo de água via sistema

10%
DE REDUÇÃO

Nossa Empresa tem uma 

meta anual de redução

do consumo de água

em relação ao planejado. 



Temos um programa de educação ambiental para 

colaboradores. Divulgamos periodicamente

campanhas de conscientização no jornal mensal de 

comunicação interna, além das ações intensivas 

durante a Semana do Meio Ambiente, que ocorre 

anualmente em junho. Também são realizadas 

campanhas de gestão de resíduos e treinamentos 

vinculados às responsabilidades socioambientais.

A educação do público externo inclui nossos 

cessionários, hangares, empresas aéreas e órgãos 

públicos. Também são realizados treinamentos 

semanais para todos que irão acessar as áreas do 

aeroporto. 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL



GESTÃO DA 
SAÚDE E 
BEM-ESTAR

Valorizamos parceiros que demonstram 

preocupação socioambiental. Exigimos que 

todos os materiais e serviços sejam 

contratados de empresas com licenças 

ambientais vigentes e regulares e que em 

todos os contratos firmados conste a 

obrigatoriedade de cumprimento das 

exigências ambientais.

Nossas políticas incluem a compra de veículos 

que emitem menos Dióxido de Carbono (CO2), 

damos preferência aos materiais recicláveis e 

temos a meta de substituir as empilhadeiras do 

Terminal de Cargas por modelos elétricos.



Realizamos o monitoramento semestral dos ruídos 

aeronáuticos que impactam na comunidade do entorno. As 

avaliações são vinculadas à validação do Plano de Zoneamento 

de Ruídos (PZR), que é elaborado junto ao Plano Diretor do 

município e considera a população da região do aeroporto. 

Nossa Comissão de Gerenciamento de Ruido Aeronáutico 

(CGRA) conta com a participação de órgãos públicos e trata dos 

resultados obtidos nas avaliações semestrais, possíveis 

reclamações de ruídos e sugestões de melhorias.

Trabalhamos com indicadores relacionados à característica de 

zoneamento de cada ponto, conforme planejamento e 

restrição de uso do solo do município e enquadramento na 

Norma Brasileira (NBR) 10.151/19 e RBAC 161. 

GESTÃO DE RUÍDO 
AERONÁUTICO



GESTÃO DA 

MUDANÇA 

CLIMÁTICA E 

QUALIDADE 

DO AR

Chiller: refrigerador de água do ar-condicionado

Anualmente, inventariamos as emissões de gases do efeito estufa: 

Dióxido de Carbono (CO2), Metano (CH4), Óxido Nitroso 

(N2O), Hidrofluorocarbonetos (HFCs) e tCO2. 

Nosso inventário segue o protocolo GHG Protocol, os requisitos 

da norma padrão internacional ISO 14.064-1 e é auditado por 

uma empresa certificada.

Nosso Plano de Resposta à Emergência identifica os potenciais 

impactos das mudanças climáticas sobre a infraestrutura 

aeroportuária e mostra as ações e contingências a serem 

adotadas a fim de garantir a continuidade das operações.



Nosso Plano de Gerenciamento do Risco da Fauna (PGRF)

visa identificar as espécies que podem trazer risco às 

operações aéreas. As ações adotadas visam minimizar o 

estresse dos animais que habitam a área, por meio de 

técnicas de afugentamento nas quais voluntariamente os 

animais procuram por outros ambientes. 

Espécies nativas ou em extinção que passam pelo manejo 

são acompanhadas para verificar sua capacidade de 

adaptação ao local de transferência.

Periodicamente realizamos campanhas conscientização 

sobre o tráfico de animais e vegetação silvestre com a 

comunidade aeroportuária e no entorno do sítio 

aeroportuário. 

GESTÃO DA BIODIVERSIDADE 

Afugentamento de aves




