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RESUMO 

A temática da mudança climática está entre os principais temas de discussão na agenda do 

século XXI, é comprovado pela ciência que o planeta está aquecendo de forma acelerada por 

ações humanas, e os cientistas apontam o aquecimento global como um fato inequívoco.  

As emissões de CO2 estão contribuindo diretamente para o desequilíbrio climático e o setor 

da aviação está entre os emissores. Esta pesquisa teve como objetivo geral analisar o impacto 

da emissão de CO2 por aeronaves na mudança climática e os avanços na redução da emissão 

de gases de efeito estufa. Para o seu desenvolvimento, foram feitas pesquisas exploratórias 

bibliográficas e documentais, com abordagem qualitativa e quantitativa, e também, foi citado 

importantes autores e instituições nacionais e internacionais como referência, trazendo 

informações atualizadas a respeito do cenário climático atual. A projeção do aumento no 

número de voos para os próximos anos é expressiva e para que o crescimento da aviação 

acompanhe as metas globais de sustentabilidade mudanças complexas acontecerão nas 

próximas décadas, desde a forma de operar a aeronave, até o modelo de aeronave que será 

usado. Novos combustíveis, modelos de aeronaves e motores vem sendo estudados e testados, 

ou seja, medidas de mercado vêm sendo gradualmente implementadas. O espaço aéreo está 

passando por reestruturação juntamente com novas tecnologias que estão chegando ao setor. 

A problemática e gravidade da mudança climática estão lentamente sendo reconhecidas, e 

mudanças e melhorias nas práticas da indústria podem ser observadas, mas os processos de 

adaptação e mitigação desse desafio ainda precisam ser intensificados. 
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ABSTRACT 

The theme of climate change is among the main topics of discussion on the XXI century 

agenda, it is verified by science that the planet warming is accelerating due to human actions 

and scientists point to global warming as an unequivocal fact. CO2 emissions are directly 

contributing to the climate imbalance and aviation is among the emitters. This research aimed 

to analyze the impact of CO2 emissions by aircraft on climate change and the advances in 

reducing the emission of greenhouse gases. For its development, exploratory bibliographical 

and documentary research was used, with a qualitative and quantitative approach. Important 

authors and national and international institutions were used as a reference, bringing updated 

information about the current climate scenario. The projection of an increase in the number of 

flights for the coming years is expressive. For aviation growth to keep pace with global 

sustainability goals, complex changes will take place over the next few decades, from the way 

the aircraft is operated to the model of aircraft that will be used. New fuels, aircraft models 

and engines have been studied and tested. Market measures have been gradually 

implemented. Airspace is being restructured along with new technologies that are arriving in 

the sector. The problematic and seriousness of climate change is slowly being recognized, 

changes and improvements in industry practices can be observed, but the adaptation and 

mitigation processes of this challenge still need to be intensified. 

 

Keywords: Climate Change; Global Warming; Emission; Aviation. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A mudança climática relacionada ao efeito estufa vem aumentando 

significativamente nas últimas décadas pela grande emissão de dióxido de carbono 

proveniente da queima de combustíveis fósseis. Esses gases aumentam a retenção de calor na 

atmosfera terrestre ocasionando aumento da temperatura média global. 

O IPCC (2021), através de seu último relatório, apresentou dados que nos 

mostram a gravidade da situação em que o planeta se encontra. Segundo o relatório, a 

temperatura global em 2081-2100 muito provavelmente será 1°C a 1,8ºC mais alta do que 

entre 1850 e 1900 no melhor cenário de emissões e de 3,3°C a 5,7°C mais alta no pior 

cenário. Essa alteração de temperatura causaria inúmeros desastres ambientais afetando a 

estrutura da economia global e principalmente a vida em todas as suas formas no planeta.  

Diversos setores da economia global têm contribuído direta e indiretamente para o 

aquecimento global através da emissão de gases de efeito estufa. A aviação civil, segundo a 

IATA (2021), contribui com aproximadamente 2% do total de emissões de CO2, embora 

pareça uma parcela pequena, as projeções indicam que as emissões podem chegar à 3% nas 

próximas décadas e cada esforço para conter esse aumento é necessário. A partir disso, a 

finalidade desta pesquisa é analisar os impactos da emissão de CO2 por aeronaves, os avanços 

globais e metas de redução de emissão de gases de efeito estufa e abordar as formas de 

adaptação e mitigação à mudança climática que vem sendo utilizadas atualmente no setor.  

Alguns princípios e fenômenos da física serão explicados para facilitar a 

compreensão do tema, também abordaremos outros aspetos importantes, como por exemplo, 

os acordos climáticos, quais seus objetivos e por que alguns países não aderem a esse esforço 

global, em casos por postura negacionista. No final do estudo conseguiremos esclarecer 

alguns de seus motivos e finalidades. 

O fato importante é que a comunidade aeronáutica reconhece o problema, assim 

como sua gravidade, e seus operadores/órgãos reguladores vêm tomando iniciativas. As 

fabricantes da mesma forma trabalham em projetos de aeronaves e motores, porém nem todas 

as ações são viáveis hoje. Importante também é saber quais dessas ações são viáveis no curto 

prazo e quais são promissoras, para que seja dada a devida atenção e esforço no combate ao 

aquecimento global.  
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1.1 PROBLEMA DA PESQUISA 

Qual é o impacto da emissão de CO2 por aeronaves na mudança climática? 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo Geral 

Analisar o impacto da emissão de CO2 por aeronaves na mudança climática e os 

avanços globais na redução de gases de efeito estufa. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

• Analisar quais os riscos da emissão de gases de efeito estufa; 

• Apresentar os índices globais de emissão de CO2 na aviação; 

• Apresentar as metas globais na redução da emissão de CO2; 

• Descrever as ações mitigatórias possíveis para redução de GEE. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 

A mudança climática está entre as principais preocupações da humanidade, essa 

preocupação não é mais apenas sobre as possíveis consequências de nossas ações para o futuro, 

mas sobre as consequências que já estamos vivenciando. O planeta está aquecendo 

aceleradamente. As emissões de dióxido de carbono estão contribuindo massivamente para a 

mudança do clima e estamos à beira do colapso ambiental.  

Segundo Angelo e Marengo (2021), o Painel Intergovernamental sobre Mudanças 

Climáticas, criado em 1988 no âmbito das Nações Unidas, é conhecido no meio científico por 

ser um Painel muito conservador em suas estimativas, e segundo seu último relatório, suas 

projeções não são nada animadoras. A partir deste panorama, surgiu a necessidade de analisar 

como a aviação contribui para a mudança climática e como o setor atua no esforço global de 

redução da emissão de CO2.  

As operações de aeronaves, que serão o foco dessa pesquisa, contribuem, segundo 

a IATA (2021), com aproximadamente 2% das emissões globais de dióxido de carbono na 

atmosfera terrestre, podendo chegar facilmente a 3% nas próximas décadas. Com mais pessoas 
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voando, precisamos neutralizar a emissão de CO2 e achar o mais rápido possível fontes limpas 

e renováveis de energia para que a aviação possa acompanhar o aumento da demanda aérea de 

forma sustentável e acompanhar o esforço global na luta contra o aquecimento global. 

 

1.4 METODOLOGIA 

 

1.4.1 Natureza e Tipo da Pesquisa 

Esta será uma pesquisa exploratória com procedimentos documentais e 

bibliográficos, com abordagem qualitativa e quantitativa. 

 

1.4.2 Materiais e Métodos 

Materiais Bibliográficos: livros, sites governamentais e artigos científicos que descrevem os 

impactos da emissão de CO2. 

Documentais: entre os principais, podemos destacar os últimos relatórios do IPCC, 

inventários da ANAC sobre a emissão de CO2, publicações governamentais, acordos 

internacionais que envolvem proteção ambiental e documentos dos órgãos reguladores de 

aviação civil. 

 

1.4.3 Procedimentos de Coleta de Dados   

O procedimento de coleta de dados da pesquisa foi bibliográfico e documental. 

Bibliográfico por ter sido resultado da contribuição de diversos autores através de diversos 

artigos científicos e livros, que forneceram a direção para o desenvolvimento do trabalho e 

documental pela obtenção de dados oficiais através de entidades nacionais e internacionais. 

 

1.4.4 Procedimentos de Análise dos Dados   

A análise de dados foi feita baseada na leitura, interpretação e transcrição de 

livros, artigos científicos, documentos oficiais e sites relacionados ao tema. 
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1.5 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO   

 

Este trabalho foi dividido da seguinte forma: o capítulo 1 apresenta a introdução, 

problematização, os objetivos, a justificativa e a metodologia. O capítulo 2 trata do 

aquecimento global e seus mecanismos, fornecendo base para os capítulos subsequentes. O 

capítulo 3 aborda alguns temas relevantes ao estudo do aquecimento global, apresentando 

entidades importantes, acordos internacionais e as projeções do clima. O capítulo 4 apresenta 

números e projeções relativas às atividades áreas e seu impacto na emissão de CO2. O 

capítulo 5 aborda algumas formas para reduzir a emissão de CO2, e por fim, o capítulo 6 

apresenta as conclusões finais, seguido pelas referências da pesquisa.  
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2 AQUECIMENTO GLOBAL, EFEITO ESTUFA E SEU HISTÓRICO 

Segundo Lacerda e Nobre (2010), o aquecimento global é o aumento da 

temperatura do planeta, originado pela intensificação do efeito estufa. O início do 

aquecimento global, de origem antropogênica, está diretamente ligado ao acúmulo excessivo 

de gases de efeito estufa na atmosfera terrestre, dos quais o dióxido de carbono -CO2- é o que 

está presente em maior quantidade, gerado principalmente por atividades humanas.  

O efeito de estufa, que será explicado a seguir, é um fenômeno atmosférico 

natural que mantém o planeta terra em uma temperatura habitável e sem a presença desse 

fenômeno as temperaturas médias seriam negativas. 

 Dados do IPCC nos mostram os seguintes fatos históricos: 

 
Já em 1824, o físico francês Joseph Fourier foi o primeiro a descrever o "efeito 

estufa" natural da Terra. Em 1861, o físico irlandês John Tyndall mostrou que CO2 e 

H2O podem causar alterações no clima. Em 1895, o químico sueco Svante 

Arrhenius concluiu que a queima de carvão na era industrial iria aumentar o efeito 

estufa natural. Em 1938, o engenheiro britânico Guy Callendar demonstrou que as 

temperaturas haviam aumentado ao longo do século anterior, devido ao aumento das 

concentrações de CO2. O "efeito Callendar" foi amplamente rejeitado. Em 1958, o 

geoquímico Charles David Keeling foi contratado para monitorar continuamente os 

níveis de CO2 na atmosfera, com aumento visível na Antártida após apenas dois 

anos. Durante a década de 1970, outros gases de efeito estufa – CH4, N2O e CFCs – 

foram amplamente reconhecidos como importantes gases de efeito estufa antrópicos 

e, em 1979, a Primeira Conferência Mundial do Clima foi realizada em Genebra, o 

que levou à criação do Programa Mundial do Clima. Em 1988, o Painel 

Intergovernamental sobre Mudança do Clima (Intergovernmental Panel on Climate 

Change – IPCC) foi criado pela Organização Meteorológica Mundial (OMM, ou 

WMO em inglês) e pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente 

(PNUMA, ou UNEP em inglês). Em 1990, o IPCC apresentou o Primeiro Relatório 

de Avaliação sobre o estado da mudança climática, prevendo um aumento de 0,3°C 

por década no século XXI. (IPCC, 2007, p.18) 
 

A partir desses estudos e descobertas ao longo das últimas décadas, vemos que a 

mudança climática do planeta Terra precisa ser melhor entendida. Segundo a NASA (2019), 

nos últimos 150 anos é fato que o planeta aqueceu, portanto, a questão a ser respondida é: o 

aquecimento observado é natural ou antropogênico?     

Sabendo que a principal fonte de energia da Terra é o Sol, Feurier (1824 apud 

Junges et al. 2018), raciocinou que se a Terra recebe energia solar, ela também deve refletir 

energia de volta para o espaço, pois caso contrário, o planeta se tornaria cada vez mais quente. 

Concluiu-se, pois, que nem toda energia incidente sobre o planeta é absorvida, em geral, boa 

parte dessa energia é refletida de volta para o espaço pela atmosfera (incluindo as nuvens) e 

pela superfície do planeta. Essa taxa de reflexão é conhecida como albedo. 
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O curioso é que caso toda a energia fosse refletida, a temperatura média do 

planeta seria de -18 ºC, um valor muito baixo que não permitiria a vida como conhecemos na 

Terra. Felizmente a temperatura média da Terra é 15 ºC, mas por qual motivo? Segundo 

Junges et al. (2018), o planeta possui uma atmosfera consideravelmente espessa com diversos 

gases, que absorvem a radiação refletida pela superfície antes que ela alcance o espaço 

exterior, esse fenômeno é conhecido como efeito estufa. 

 

Olhando para a Terra, é algo surpreendente que as características físicas e químicas 

da atmosfera terrestre sejam tão distintas das de seus vizinhos Marte e Vênus. 

Podemos ver que a concentração de gases atmosféricos é dominada por nitrogênio 

(78%) e oxigênio (21%). Entre os demais gases estão o argônio (0,9%) e gases de 

efeito estufa como o dióxido de carbono (0,037%). Embora possa parecer uma 

concentração baixa, o dióxido de carbono junto com outros gases estufa como o 

vapor d’água, metano e óxido nitroso, são responsáveis por elevar a temperatura da 

Terra em cerca de 30 ºC acima da temperatura de equilíbrio. (JUNGES et al., 2018, 

p. 131) 

 

 

 O vapor d'água é o gás principal de efeito-estufa (GEE) e sua concentração é 

extremamente variável de acordo com o espaço e tempo. Em regiões polares, e em regiões 

tropicais a uma altura acima de 4 km, existe pouco vapor d'água e o efeito-estufa é menos 

intenso. “O vapor d’água também é um poderoso gás de efeito estufa. Seu aumento é uma 

decorrência de uma atmosfera mais aquecida e, por sua vez, contribui para seu maior 

aquecimento” (LACERDA e NOBRE, 2010, p. 14). 

Em concordância com a afirmação anterior, Junges et al. (2018) nos mostra, em 

números arredondados que o vapor d’água é responsável por 50% do efeito estufa da Terra, as 

nuvens contribuem com 25%, o CO2 com 20% e os demais gases estufa com 5%. Diante 

disso, por que deveríamos nos preocupar tanto com o CO2 quando sabemos que o vapor 

d’água é o gás que mais contribui para o efeito estufa da Terra? 

 

 Para responder essa questão é preciso atentar para algumas diferenças importantes 

entre o CO2 e o vapor d’água. Em primeiro lugar, o CO2 é um gás estufa não 

condensável, podendo permanecer um longo período de tempo, centenas de anos, na 

atmosfera. Em segundo lugar, evidências provenientes de testemunhos de gelo 

(cilindros de gelo obtidos através da perfuração dos mantos de gelo) da Antártica e 

da Groenlândia têm revelado que o CO2 está diretamente correlacionado com as 

idas e vindas das eras do gelo do passado. (JUNGES et al., 2018, p. 144) 
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Figura 1 - Variação de Temperatura x CO2 nos Últimos 400 mil Anos 

 

 Fonte: PETIT (1999) 

 

Os dados do gráfico nos permitem voltar 400 mil anos no tempo e fazer a relação 

de temperatura com CO2 presente na atmosfera através de dados coletados na estação de 

Vostok localizada na Antártida. Segundo Junges et al. (2018), esse período cobriu quatro eras 

glaciais. O gráfico ainda mostra que um nível de CO2 alto está acompanhado de uma 

temperatura alta (período interglacial), já um nível de CO2 baixo, está acompanhado de uma 

temperatura baixa (período glacial, era do gelo). Esses números evidenciam que o CO2 faz 

parte da história climática da Terra, é possível observar também, que em todos os períodos os 

níveis mais altos nunca passaram de 300 ppm (partes por milhão), um valor muito abaixo dos 

atuais 400 ppm, resultantes das ações humanas após a revolução industrial. 

 

Diferente do CO2, o vapor d’água é um gás estufa condensável, assim a sua 

quantidade na atmosfera é regulada pela temperatura e não o contrário. Ou seja, dada 

uma temperatura atmosférica existe uma quantidade máxima de vapor d’água 

comportado pela atmosfera, qualquer quantidade adicional de vapor d’água colocado 

na atmosfera irá condensar, podendo levar a formação de nuvens e da chuva. Isso 

significa que o vapor d’água não pode iniciar um processo de aquecimento como 

numa saída de uma era do gelo. Apenas um gás não condensável como o CO2 e 

outros gases estufa, não condensáveis, ou alguma outra forçante climática como o 

Sol e os ciclos de Milankowitch, podem fazê-lo. O papel importante do vapor 

d’água é funcionar como um mecanismo de retroalimentação, pois uma vez iniciado 

um aquecimento causado por uma outra forçante externa, como o CO2, o vapor 

d’água entra em ação ampliando o efeito do aquecimento. (JUNGE et al., 2018, p. 

145). 
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O autor conclui que dessa forma, um pequeno aumento na temperatura, causado 

pelo aumento de emissão de GEE faz com que a atmosfera comporte mais vapor d’agua, o 

que intensifica ainda mais o efeito estufa e o aumento de temperatura. O processo inverso de 

resfriamento ocorreria com o sequestro de CO2 da atmosfera. 

A Organização Meteorológica Mundial (2013) enfatiza a relevância do CO2 como 

GEE e que o mesmo é responsável por cerca de 64% da diferença entre a radiação solar 

absorvida pela Terra e a energia radiada de retorno, devido aos gases de efeito estufa de longa 

vida. O dióxido de carbono não tem um tempo de vida especifico, pois integra um ciclo 

contínuo entre a atmosfera, os oceanos e a biosfera terrestre, já sua remoção líquida da 

atmosfera envolve uma série de processos com diferentes escalas de tempo. Vale saber que 

oceanos e florestas são os principais sequestradores de carbono da atmosfera. 

 O CO2 é o gás com o qual todos os outros gases são comparados quando se fala 

de potencial de aquecimento global, outros GEE são convertidos em emissões equivalentes a 

CO2 para comparações e estudos. Desde o início da revolução industrial, a concentração de 

CO2 na atmosfera aumentou expressivamente e a NASA (2019) apresenta no gráfico a seguir 

a variação de temperatura desde o ano de 1880 até 2020. 

 

Figura 2 - Temperatura Global Terra-Oceano 

 

Fonte: NASA (2019) 
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De acordo com o IPCC (2007), ao adicionar mais gases de efeito estufa (GEE) na 

atmosfera, como o dióxido de carbono (CO2), o efeito estufa será intensificado e a Terra 

aquecerá. A quantidade de aquecimento depende de diversos mecanismos de 

retroalimentação, por exemplo, quanto mais o planeta aquece pelo aumento de GEE, maior é a 

concentração de vapor de água na atmosfera, o que intensifica ainda mais o efeito estufa. Esse 

ciclo de retroalimentação causa mais aquecimento, provoca um aumento adicional de vapor 

de água e pode ser forte o suficiente para dobrar o aumento do efeito estufa devido CO2 

adicional. 

Segundo Junges et al. (2018), atualmente é amplamente reconhecido pela 

comunidade científica que a humanidade, desde a revolução industrial vem modificando 

expressivamente a composição química da atmosfera, especialmente a concentração de GEE. 

Essas alterações são advindas de processos como a queima de combustíveis fósseis (petróleo, 

carvão), desmatamento e uso de terras para agricultura e pastagens. As alterações 

antropogênicas são evidentes a partir da revolução industrial. Os principais gases de efeito 

estufa que aumentaram em quantidade na atmosfera nos últimos anos são: dióxido de carbono 

(CO2), metano (CH4), óxido nitroso (N2O), clorofluorcarbonetos (CFCs) e halocarbonetos 

hidrogenados (HFC e HCFC) e ozônio (O3). 
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3 CONSEQUÊNCIAS DO AQUECIMENTO GLOBAL 

3.1 IPCC 

Segundo dados da própria instituição, IPCC (2021), o Painel Intergovernamental 

sobre Mudanças Climáticas foi criado em 1988 pelo Programa das Nações Unidas para o 

Meio Ambiente e pela Organização Meteorológica Mundial (OMM). O objetivo da instituição 

é revisar a produção científica mundial para fornecer aos líderes políticos ao redor do mundo 

parâmetros científicos regulares sobre a mudança do clima, os riscos associados e as melhores 

ações de adaptação e mitigação para que novas políticas públicas sejam incorporadas. 

Segundo o Painel (2021), o IPCC é composto por milhares de voluntários 

espalhados pelo mundo, cientistas voluntários avaliam as principais publicações científicas e 

fazem um compilado em relatórios periódicos. Por meio do gerenciamento dos artigos, os 

cientistas identificam os pontos fortes encontrados nos trabalhos e em quais áreas mais 

pesquisas ainda devem ser feitas.  

O principal órgão deliberativo do IPCC é o Painel, que possui hoje representantes 

do governo de 195 países membros, incluindo o Brasil. Aproximadamente uma vez por ano o 

Painel se reúne em sessões para tomar decisões a respeito das atividades, os cargos são eleitos 

e os trabalhos não são remunerados. O principal trabalho do IPCC é preparar um relatório 

unindo o conhecimento científico global de forma organizada a respeito das mudanças 

climática. 

O IPCC é dividido em três grupos. O grupo I cuida da base de ciência física da 

mudança climática, monitora os elementos do sistema climático, efetua estudos do passado 

climático da terra e analisa modelos climáticos; o grupo II lida com os impactos da mudança 

climática, adaptação e vulnerabilidades; o grupo III lida com a mitigação dos efeitos 

negativos, indica opções para reduzir a emissão de gases de efeito estufa, atividades e 

tecnologias que sequestram CO2 da atmosfera e também avalia o custo benefício dessas 

opções abrangendo diversos setores da economia como energia, agricultura e transporte.  

 Ao longo de sua existência o IPCC publicou cinco grandes relatórios de avaliação 

climática, sendo o primeiro em 1990, o segundo em 1995, o terceiro em 2001, o quarto em 

2007 e o quinto em 2013, além de diversos outros documentos publicados nesse período. No 

ano de 2021 foi publicado o primeiro documento de uma série que virão nos próximos meses, 

compondo o sexto ciclo de avaliação (AR6). De acordo com Ângelo e Marengo: 
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Como o objetivo principal do IPCC é informar políticas públicas para combater 

a mudança do clima, cada Relatório de Avaliação tem um sumário executivo 

para tomadores de decisão, conhecidos pela sigla SPM (“Summary for 

Policymakers”). Os sumários são documentos dirigidos para políticos e 

tomadores de decisões, que resumem as principais conclusões técnicas dos 

relatórios. (2021, p.8). 

 

Conforme Ângelo e Marengo (2021), o IPCC não é alarmista, pelo contrário, 

como reflete o consenso científico e os estudos mais aceitos da literatura, o IPCC tende a ser 

conservador em suas publicações e avaliações. Um bom exemplo disso aconteceu no AR4 de 

2007, com os dados sobre o nível do mar: embora já houvesse estudos mostrando que o 

degelo de Antártida e da Groenlândia poderia ser mais rápido do que o previsto e o mar 

poderia subir mais de 1 metro até 2100, o relatório considerou a estimativa mais baixa, 88cm. 

 

3.2 PROJEÇÕES DO CLIMA 

           Segundo Hawking (2018), a mudança climática foi uma trágica dádiva humana ao 

nosso planeta, as temperaturas estão cada vez mais elevadas e esse problema já poderia ter 

sido resolvido. O aquecimento global está sendo causado por nós. Estamos mantendo um 

estilo de vida insustentável, queremos andar de carro, viajar e alcançar um padrão de vida 

melhor, mas quando as pessoas enxergarem o que está acontecendo, pode ser tarde demais. 

 
Estamos no limiar de uma Segunda Era Nuclear e de um período de mudança 

climática sem precedentes; os cientistas têm a responsabilidade, mais uma vez, de 

informar o público e aconselhar os líderes sobre os perigos enfrentados pela 

humanidade. Enquanto cientistas, compreendemos os perigos das armas nucleares e 

seus efeitos devastadores, e estamos aprendendo como as atividades e tecnologias 

humanas afetam os sistemas climáticos de maneiras que podem transformar para 

sempre a vida na Terra. Enquanto cidadãos do mundo, temos o dever de partilhar esse 

conhecimento e alertar o público sobre os riscos desnecessários com os quais 

convivemos atualmente. Um grande perigo nos espreita se governos e sociedades não 

tomarem uma atitude imediata para tornar as armas nucleares obsoletas e impedir a 

continuidade da mudança climática.  (HAWKING, 2018, p. 99) 

 

           O relatório AR6 do grupo de trabalho I, apresentado pelo IPCC sobre os impactos da 

mudança climática, teve grande repercussão na mídia ao redor do mundo ao mostrar como 

estamos expostos a desastres ambientais, caso não tomemos ações urgentes. Segundo o 

relatório do IPCC (2021, p.6, tradução nossa), “É inequívoco que a influência humana 

aqueceu a atmosfera, os oceanos e a superfície terrestre. Mudanças rápidas e disseminadas na 

atmosfera, oceano, criosfera e biosfera ocorreram”. 
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É com essa frase forte que o grupo de 800 cientistas reunidos em prol do planeta 

dá início ao alerta mais completo até hoje elaborado sobre as causas, os efeitos e o caminho 

para combater a crise do clima. O documento, destinado à leitura por tomadores de decisão 

política, é uma síntese da revisão do conhecimento científico sobre a base física das mudanças 

do clima. Ele ainda será acompanhado nos próximos meses de outros relatórios que abordarão 

mais aspectos do aquecimento global. 

             O observatório do clima (2021), uma rede composta por mais de 50 instituições 

brasileiras que tem como objetivo discutir a mudança climática no contexto do Brasil, 

produziu um resumo comentado em português do sumário do IPCC. Entre as principais 

conclusões do sumário, temos: 

 

É inequívoco que a influência humana aqueceu a atmosfera, os oceanos e a 

superfície terrestre. Mudanças rápidas e disseminadas ocorreram. Do aquecimento 

de 1,09°C observado atualmente (2011-2020) em comparação com o período pré-

industrial (1850-1900), 1,07°C provavelmente deriva de ações humanas, como a 

queima de combustíveis fósseis e o desmatamento. (p. 1)  

 

Cada uma das quatro últimas décadas foi mais quente que todas as anteriores desde 

1850. Entre 2011-2020, o aquecimento da temperatura sobre os continentes é de 

1,59°C em média, contra 0,88°C sobre o oceano. (p. 1) 

 

O nível do mar subiu 20 cm entre 1901 e 2018. A taxa de elevação saltou de 1,35 

mm por ano entre 1901 e 1990 para 3,7 mm por ano entre 2006 e 2018. Desde 1900, 

o nível do mar subiu mais rápido do que em qualquer outro período nos últimos 

3.000 anos. (p. 1)  

 

As concentrações de CO2 (gás carbônico), CH4 (metano) e N2O (óxido nitroso), os 

três principais gases de efeito estufa em mistura na atmosfera1, são as maiores em 

800 mil anos, e as concentrações atuais de CO2 não são vistas desde 2 milhões de 

anos atrás pelo menos. (p. 2) 

 

Na última década a cobertura de gelo marinho no Ártico chegou a sua menor 

extensão desde 1850 e, no verão, ela é a menor em mil anos. O derretimento de 

geleiras atual, com quase todos os glaciares do mundo recuando ao mesmo tempo 

desde os anos 1950, é o mais acelerado em 2.000 anos. (p. 2) 

 

O AR6 tem uma nova série de cenários de emissões, o CMIP6 (sigla em inglês para 

“Projeto de Inter comparação de Modelos Climáticos Versão 6). São cinco cenários, 

dois de baixas emissões (SSP1-1.9 e SSP1-2.6), um de médias emissões (SSP2-4.5) 

e dois de altas emissões (SSP3-7 e SSP5-8.5). (p .4) 

 

A temperatura global em 2081-2100 muito provavelmente será 1°C a 1,8ºC mais alta 

do que entre 1850 e 1900 no melhor cenário de emissões e de 3,3°C a 5,7°C mais 

alta no pior cenário. (p. 4)   
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Figura 3 - Projeções de Temperatura de Acordo com o Cenário, em Graus Celsius 

 
Fonte: IPCC (2021) 

 

 
Cada aumento adicional do aquecimento global acarreta mudanças maiores nos 

eventos extremos. Cada meio grau a mais de aquecimento aumenta a frequência de 

ondas de calor, tempestades e secas que afetam a agricultura. Mesmo com o 

aquecimento global estabilizado em 1,5°C, eventos extremos sem precedentes no 

registro histórico deverão acontecer. (p.4) 

 

 

 

Figura 4 - Frequência Projetada de Eventos Extremos com Aumento de Temperatura 

 
Fonte: IPCC (2021) 

              O relatório do IPCC foi revisado e aprovado por 196 governos do mundo inteiro. É 

alarmante a situação em que chegamos, mas ainda temos saída, precisamos cortar 

imediatamente a emissão de carbono. Segundo Hawking (2018), nós temos tecnologia, porém 

precisamos de vontade política. Quando a humanidade passou por crises parecidas no 

passado, em geral havia algum outro lugar para colonizar. Colombo fez isso em 1492, ao 
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descobrir um Novo Mundo, o problema é que agora não existe um novo mundo. Estamos 

ficando sem espaço e o único lugar que podemos ir são para outros mundos. 

 

3.3 ACORDOS E TRATADOS CLIMÁTICOS  

              O pontapé inicial nas negociações internacionais sobre a mudança climática ocorreu 

com a criação da convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC, 

na sigla em inglês), no ano de 1992, originando as reuniões da Conferência das Partes (COP, 

na sigla em inglês). Anualmente os representantes dos países participantes reúnem-se para 

discutir e tomar decisões sobre a temática da mudança do clima. No ano de 1997 foi criado o 

primeiro grande acordo das COPs e entrou em vigor em 2005: o Protocolo de Quioto. Este 

tratado definiu metas para reduzir os gases de efeito estufa nos países desenvolvidos, no 

entanto, entre os principais emissores de gases de efeito estufa, os Estados Unidos não 

ratificou o Protocolo. Na 21ª reunião da Conferência das Partes (COP 21), em 2015, foi 

aprovado um novo acordo global, o Acordo de Paris, que contempla metas de redução de 

emissões de GEE para todos os países, desenvolvidos e em desenvolvimento, definidos 

nacionalmente conforme as prioridades e possibilidades de cada um. (ADAPTA CLIMA, 

2017). 

               Diversos países se comprometeram a definir metas individuais de redução de CO2, a 

fim de evitar que a temperatura da Terra se eleve mais de 2°C, em relação aos níveis pré-

industriais, até 2050. Do acordo de Paris, resultaram diversos documentos nacionais 

denominados NDCs, estes que definiram as metas de redução de emissão de CO2 até 2030. O 

Brasil apresentou sua proposta de redução oficial em setembro de 2016. (BNDES, 2018) 

 

O Acordo de Paris é um tratado no âmbito da UNFCCC que rege medidas de redução 

de emissão de CO2 a partir de 2020. O acordo entrou em vigor em 4 de novembro de 

2016, com a ratificação de 126 países, de um total de 197. Depois do prazo final para 

ratificação,4 em 21 de abril de 2017, 195 países haviam assinado o acordo, exceto os 

Estados Unidos da América (EUA) – que têm elevado peso nas emissões (17,9% do 

total emitido em 2017), conforme seção “Emissões de CO2 no mundo e no Brasil” – e 

a Rússia, quinto maior emissor mundial. (BNDES, 2018, p. 172) 

 

Os objetivos do Acordo de Paris estão descritos em seu artigo 2º, conforme transcrito a 

seguir:  
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(a) Manter o aumento da temperatura média global bem abaixo dos 2°C acima dos 

níveis pré-industriais e buscar esforços para limitar o aumento da temperatura a 

1,5°C acima dos níveis pré-industriais, reconhecendo que isso reduziria 

significativamente os riscos e impactos das mudanças climáticas; 

 

(b) Aumentar a capacidade de adaptar-se aos impactos adversos das mudanças 

climáticas e fomentar a resiliência ao clima e o desenvolvimento de emissões de 

gases de efeito estufa, de uma forma que não ameace a produção de alimentos; 

 

(c) Promover fluxos financeiros consistentes, com um caminho de baixas emissões 

de gases de efeito estufa e de desenvolvimento resiliente ao clima (ONU, 2015, p. 

26).  

 

3.4 NEGACIONISMO CLIMÁTICO  

Sobre o negacionismo, Henry Rousso (2008 apud Siebert e Daltoé, 2021), diz que 

é um movimento que nega os fatos históricos, nega as evidências do mundo, pautado em 

crenças pessoais. Baseados nessa afirmação bem comentam que o negacionismo na Ciência 

não é algo novo para nós, como Galileu Galilei no século XVII foi levado ao Tribunal da 

Inquisição por defender a teoria de que a Terra não era o centro do universo, o astrônomo 

italiano precisou negar a teoria para não ser condenado à fogueira.  

Mesmo não sendo este um fenômeno recente, na era digital, as conclusões 

baseadas em evidências estão cada vez mais ameaçadas pelas crenças baseadas nas 

experiencias pessoais. Nesse contexto, segundo Miguel (2020), as redes anticientíficas, como 

as de antivacina e terraplanistas, estão cada vez maiores na internet, formando grupos para 

defender teorias que se opõem a fatos consolidados como o de que vacinas combatem doenças 

e de que a Terra é redonda. Nesse mesmo sentido, o negacionismo climático tem se 

disseminado pela internet. 

Antes de falar sobre o verdadeiro formato da terra, a eficácia das vacinas, ou as 

consequências da mudança climática, vamos buscar a origem de muitos debates nos tempos 

modernos. Segundo Pivaro e Girotto (2020), o discurso negacionista científico teve como alvo 

inicial a relação entre o consumo de cigarro, câncer e doenças respiratórias. O roteiro sobre 

como deslegitimar a ciência e introduzir a dúvida foi introduzida pela indústria do tabaco nos 

Estado Unidos e replicada a partir de então. No início de década de 1950 surgiram pesquisas 

que reforçaram a relação entre consumo de cigarros e câncer de pulmão, além de outras 

doenças respiratórias. A partir disso, diferentes companhias de tabaco se uniram para defender 

a indústria como um todo, criando uma comissão de investigação financiada pela própria 

indústria para convencer o público de que não havia provas que relacionavam o uso de 

cigarros e câncer. 
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Conforme discorre Pivaro e Girotto (2020), somou-se a essa estratégia angariar 

um grupo de supostos especialistas que contradiziam o conhecimento cientifico e diziam que 

precisavam de mais pesquisas, atacando a credibilidade da ciência. Os mesmos argumentos 

eram repetidos exaustivamente até criar a dúvida a cerca de um consenso cientifico e a mídia 

acabou por divulgar a ideia de que havia dois lados de uma mesma história e que ambos 

possuíam a mesma importância na discussão. No final da década de 1990, as evidências de 

que o cigarro era prejudicial à saúde foram torrenciais, a comissão de investigação das 

empresas do tabaco foi desmanchada, mas foi de grande utilidade para moldar a opinião 

pública pela dúvida e servir de exemplo para outros casos de negacionismo, como o climático, 

propagado com a ideia de causar confusão e dúvida.  

A partir da confusão posta propositalmente, o trabalho científico passa a ser mais 

importante e árduo do que nunca, pois além de lidar com fatos, passa a lidar com opiniões. 

Conforme bem coloca Siebert e Daltoé (2021, p.184) sobre o fazer científico “ele é testado, 

observado, analisado, refutado, aprovado, refeito. Mas, por uma comunidade, por um grupo, 

que trabalha em conjunto. Não é um saber individual, não é opinião, é conhecimento, é 

coletivo”. 

Segundo Oreskes e Conway (2010 apud Pivaro e Girotto, 2020), da mesma 

maneira que a indústria do tabaco fez, a do petróleo financiou suas próprias pesquisas para 

tirar o foco da relação entre a própria indústria e a emissão de CO2 como principal 

responsável pelo aquecimento global antropogênico, mesmo tendo conhecimento prévio das 

pesquisas científicas alertavam sobre o uso de combustíveis fósseis desde a década de 1970. 

 

As máquinas de desinformação, por outro lado, viram nessas tentativas uma 

oportunidade de usar os meios midiáticos como forma de propagação de seus 

discursos. Diferentemente da indústria do tabaco, não era mais necessário gastar-se 

milhões em propagandas para difundir declarações negacionistas uma vez que, 

soltando-se a isca da controvérsia, a própria mídia se encarrega de cobrir o assunto. 

O interesse econômico em negar as mudanças climáticas se relaciona com a 

manutenção do sistema capitalista, uma vez que a preservação ambiental vai contra 

os princípios de produção e consumo de recursos desenfreados que objetivam o 

lucro acima de tudo. (PIVARO E GIROTTO, 2020, p. 1079). 

 

Diante disso vemos de tempos e tempos regressões políticas nos países mais 

desenvolvidos. Segundo Miguel (2020), essa negação acaba por se tornar um artifício, 

inclusive para as autoridades que tem como objetivo não cumprir os acordos e metas 

internacionais, sendo uma maneira cômoda de permitir que atividades econômicas que 

impactam o meio ambiente continuem sem qualquer regulação ou compromisso público. 
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A situação atual é crítica e tempo é um recurso valioso que não pode ser perdido. 

Diversos alertas já nos foram dados, segundo Hawkings: 

 
Ao mesmo tempo, muitos políticos negam a mudança climática provocada pelo 

homem, ou ao menos a capacidade do homem de revertê-la, no momento em que 

nosso mundo enfrenta uma série de crises ambientais. O perigo é que o aquecimento 

global possa se tornar autossuficiente, caso já não seja. (2018, p. 99). 

 

No sentido mais amplo dessa importante questão, para Miguel (2020), até mesmo 

os que creem nas mudanças climáticas podem negar em alguma medida a urgência que esta 

implica para poder continuar vivendo suas vidas da mesma maneira. Assim, abstém-se das 

responsabilidades individuais e delegam-nas para que as autoridades encontrem a solução. 

Essa é uma forma sutil de negacionismo com os mesmos efeitos paralisadores, em que as 

pessoas compreendem a relevância da questão, mas não tomam qualquer ação. Essa pode ser 

a forma de negacionismo que mais tem contribuído para que questões relevantes sejam 

tratadas com descaso. 
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4 EMISSÃO DE CO2 POR AERONAVES  

4.1 CRESCIMENTO DA OPERAÇÃO AÉREA NO BRASIL 

A aviação é um modal de transporte estratégico e tem sido um importante fator 

para a globalização e a integração dos países no âmbito global. O desenvolvimento das 

cidades está intimamente ligado ao crescimento do transporte aéreo e sua capilaridade de rotas 

que “encurtam” distâncias. Segundo o Ministério da Infraestrutura (2019), nos últimos 30 

anos a aviação civil brasileira passou por um processo gradual de desregulamentação que 

contribuiu para uma nítida mudança de perfil socioeconômico do país. Mais de 80 milhões de 

usuários foram inclusos ao modal graças ao movimento de liberalização. Este movimento 

contribuiu aos mais relevantes aspectos estruturais de uma aviação sólida e promissora: 

 

(...) livre determinação de preços e oferta; acordos internacionais amplos e flexíveis; 

infraestrutura aeroportuária adequada; e diversificação das fontes de financiamento 

para as empresas aéreas. Esse arcabouço regulatório transformou o Brasil em um 

dos países mais abertos do mundo para investimentos estrangeiros em transporte 

aéreo. Hoje o Brasil detém um dos maiores mercados domésticos de transporte aéreo 

do mundo com mais de 93,6 milhões de passageiros transportados em 2018. Estudos 

de projeção de demanda indicam que em 2033 o número de passageiros 

transportados pode mais que dobrar. (MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA, 

2019, p.10) 

 

A facilitação do transporte aéreo nas últimas décadas, juntamente com um cenário 

de maior estabilidade econômica resultou em um aumento significativo da quantidade de 

passageiros. Segundo dados da ANAC (2019), entre 2000 e 2018, houve resultados 

expressivos, a quantidade de passageiros pagos que voaram por empresas aéreas brasileiras 

em voos domésticos passou de 29,0 milhões para 93,6 milhões – um crescimento de 222,8% 

no período em destaque. Entre 2003 e 2014 houve um crescimento na demanda por passagens 

aéreas chegando a 259,2% no acumulado do período. No período de 2004 a 2006 e de 2009 a 

2011 o crescimento foi constante e sempre superior ao ano anterior. De 2012 a 2018 o 

crescimento continuou, mas em ritmo menos intenso aos anos anteriores. Podemos ver essa 

representação no gráfico a seguir: 
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Figura 5 - Quantidade de Passageiros Pagos Transportados  

 

Fonte: ANAC (2019) 

Hoje, segundo o Ministério da Infraestrutura (2019), a quantidade de passageiros 

transportados por aeronaves em viagens interestaduais é maior que o de pessoas transportadas 

em ônibus conforme demonstrado abaixo: 

 

Figura 6 - Quantidade de Passageiros Interestaduais de Longa Distância Transportados 

 

Fonte: ANAC (2019) 
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Através dessa rápida expansão aérea e da emergência climática global que 

vivemos, as emissões de GEE nas operações aéreas devem ser tratadas com prioridade, sendo 

monitoradas e controladas. É essencial que as operações sejam sustentáveis em longo prazo. 

Segundo a ANAC (2019), desde 2004, o Brasil tem elaborado estudos que são utilizados para 

definição de diretrizes de mitigação dos impactos do setor de transportes ao meio ambiente.  

Esses estudos compõe a base de dados utilizados nas comunicações nacionais ao 

Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima (UNFCCC, em inglês), exemplificando 

esses estudos, temos o Inventário Nacional de Emissões Atmosféricas da Aviação Civil 

(2019), mais recente inventário publicado, que será utilizado como base neste capítulo. O 

inventário oferece acesso às informações sobre emissões de GEE oriundas do setor de aviação 

civil, já os dados servem de base para os posicionamentos brasileiros em fóruns nacionais e 

internacionais e para a elaboração de políticas públicas relacionadas ao meio ambiente no 

âmbito da aviação civil brasileira. 

 

4.2 EMISSAO DE CO2 POR AERONAVES NO BRASIL 

De acordo com a IATA (2021, tradução nossa), a aviação civil emitiu 

aproximadamente 915 milhões de tonelada de CO2, o que representa mais de 2% de todas as 

emissões provocadas pela ação antrópica pelo planeta. A indústria reconhece que essas 

emissões contribuem para a mudança climática e assume a responsabilidade para minimizar 

seriamente o impacto. Segundo o Plano de Voo para Biocombustíveis de Aviação no Brasil 

(2013), estudos apontam que os níveis de emissão de dióxido de carbono atingirão 3% até 

2030. 

Diante desse cenário, serão expostos a seguir os gráficos do último inventário 

publicado pela ANAC (2019), o estudo foi conduzido baseado na metodologia Tier 1 

(abordagem top-down) e na Tier 3A (abordagem bottom-up) definidas pelo IPCC. A 

metodologia Tier 1 conduz uma abordagem simplificada, baseando-se em dados de 

combustíveis de aviação informados pelo Balanço Energético Nacional, já a metodologia Tier 

3A utiliza informações detalhadas de cada voo, como aeródromos de origem e destino, 

tempos de taxi e modelo da aeronave. 

As estimativas de GEE feitas através da metodologia Tier 3A incluem além das 

emissões provenientes das unidades auxiliares de potência (APU), as fases de 

decolagem/pouso e a fase de cruzeiro das movimentações. As estimativas contemplam apenas 
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os voos com partida de território brasileiro, tanto para voos domésticos quanto para voos 

internacionais. Para contemplar as emissões de gases como metano e óxido nitroso juntamente 

com o dióxido de carbono, foram utilizados uma métrica capaz de sintetizar a emissão em 

uma única medida, denominada CO2 equivalente (CO2e). Essa conversão é feita conforme os 

padrões internacionais seguindo as diretrizes da UNFCCC. 

 

Figura 7 - Emissões de CO2, por Tipo de Movimentação 

 

Fonte: ANAC (2019) 

 

Segundo a ANAC 2019, o gráfico a seguir apresenta a evolução dessas emissões, 

de 2005 até 2018, para as metodologias Tier 1 e Tier 3A. As curvas com maiores diferenças 

são vistas entre 2005 e 2008, a partir de então, as diferenças se tornam menores em virtude 

dos avanços tecnológicos incorporados nos sistemas de transmissão de dados em aeroportos, 

melhorando a qualidade das informações. 
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Figura 8 - Estimativas de Emissões CO2e pelas Metodologias Tier 1 e Tier 3A 

 

Fonte: ANAC (2019) 

 

Pode-se observar nitidamente que emissão de CO2e aumentou desde 2005, tem 

forte tendência de aumento para os próximos anos e não deixa de ser preocupante, porém, a 

indústria mundial de aviação demonstra forte desejo de participar do esforço global para 

reduzir as emissões CO2. O crescimento da atividade aérea, bem como as emissões de GEE é 

uma realidade que deve caminhar junto com as diretrizes ambientais acordadas 

internacionalmente e de maneira ambientalmente responsável. Segundo o Ministério da 

Infraestrutura: 

No âmbito nacional, conforme Contribuição Nacionalmente Determinada (NDC) 

apresentada às Nações Unidas, o Brasil se comprometeu a reduzir as emissões de 

gases de efeito estufa em 37%, em 2025, e indicou subsequente redução de 43%, em 

2030. Trata-se de metas absolutas, em relação ao ano-base 2005, que revelam a 

dimensão do desafio de mitigação à frente: ao mesmo tempo em que representam 

uma progressão em relação às ações atuais, se reconhece que as emissões crescerão 

com vistas a atender necessidades sociais e de desenvolvimento. (2019, p. 10) 

 

Segundo o Ministério da Infraestrutura (2019), enquanto as emissões da aviação 

doméstica são tratadas no âmbito do Acordo de Paris, as emissões internacionais estão a cargo 

da Organização Internacional de Aviação Civil (ICAO, em inglês). Assim, em 2010, a ICAO 

definiu como metas globais a melhoria de eficiência energética em 2% ao ano e crescimento 

neutro de carbono a partir de 2020. Uma série de medidas foi estabelecida para alcançar essa 

meta, entre elas: combustíveis sustentáveis, melhorias tecnológicas, melhorias operacionais, 

entre outras que serão abordadas no capítulo seguinte desta pesquisa. 
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5 FORMAS DE REDUZIR A EMISSÃO DE CO2 

A IATA (2021) indica quatro pilares fundamentais como forma de estratégia para 

alcançar as metas climáticas no âmbito da aviação: Tecnologia, Combustível Sustentável, 

Operação/Infraestrutura e Compensação de Carbono.  

 

5.1 TECNOLOGIA 

Segundo a IATA (2021, tradução nossa), o desenvolvimento de novas aeronaves e 

motores mais eficientes podem diminuir substancialmente as emissões de CO2, incluindo 

motores elétricos e movidos a hidrogênio. A nova geração de aeronaves é na média, entre 15 e 

20% mais eficientes que os modelos anteriores. De acordo com a AIRBUS (2019, apud 

OLIVEIRA e HENKES, 2021), o motor elétrico tem seu funcionamento parecido com o 

motor convencional de combustão interna, porém ao invés de utilizar combustível para a 

combustão e produção de energia, o motor elétrico usa o campo magnético ao redor do estator 

e do rotor, o qual é acionado por dispositivo eletrônico de potência sendo alimentado por 

baterias de íons de lítio ou hidrogênio. Essa forma de funcionamento os torna mais eficientes 

e silenciosos, além não emitir CO2. 

A AIRBUS (2021, tradução nossa), acredita que o uso do hidrogênio é umas das 

mais promissoras tecnologias para reduzir o impacto climático da aviação e existe a ambição 

de através dele, trazer uma nova aeronave comercial com emissão zero de CO2 até o ano de 

2035. Com relação ao modelo de aeronave, pelo fato de o hidrogênio possuir um volume de 

densidade energética menor, o visual das futuras aeronaves será significativamente 

modificado para poder acomodar o combustível que será mais volumoso que o atual. 

Dentre vários projetos em andamento de diferentes empresas, a BOEING (2021), 

vem trabalhando no projeto da aeronave híbrida chamada SUGAR Volt, que combina a 

potência dos motores da aviação comercial ao uso da energia elétrica. A intenção é que as 

inovações em estudo possam ser incorporadas aos novos modelos de aeronaves entre os anos 

de 2030 e 2050. Para chegar à redução do consumo de combustível desejada, os engenheiros 

da Boeing trabalham para que as próximas gerações de jatos comerciais sejam recarregadas 

com energia elétrica ao chegar ao aeroporto de destino. Com a energia armazenada, partes do 

voo poderão ser feitas sem o auxílio dos motores, dentro deste conceito, os motores seriam 
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usados nas fases do voo que exigem maior potência e consumo de energia, como na 

decolagem e eventual arremetida, reduzindo as emissões de gases poluentes.  

Os estudos da Boeing (2021), também preveem asas mais longas nos aviões do 

futuro, assim, a aeronave terá menor resistência ao ar, o que resultará em menor consumo de 

combustível e em decolagens mais curtas, resultando em menor exposição das comunidades 

próximas a aeroportos ao ruído dos motores. O desafio da nova proposta de asa seria o espaço 

nos aeroportos para estacionar aeronaves de maior envergadura, para isso a proposta da 

Boeing é trabalhar com asas dobráveis que economizem espaço, permitindo uso dos portões 

de embarque da forma como são utilizados hoje. 

O problema principal na transição do motor convencional para o elétrico, segundo 

Hepperle (2012, apud OLIVEIRA e HENKES, 2021) se deve no armazenamento de energia 

elétrica na aeronave. O conceito de potência calorífica por unidade de massa é 

importantíssimo e o querosene é um dos comburentes mais eficientes por possuir baixa 

densidade. Mesmo os mais avançados processos de armazenamento de energia em baterias 

ainda são pouco eficientes quando comparados ao uso do querosene de aviação.  

O autor ainda afirma que, a implementação de motores que utilizam energia 

elétrica ao invés da energia calorífica resultante da combustão, irá acarretar em grande adição 

de peso e possivelmente, aumento da própria estrutura da aeronave, pelo fato de as baterias 

ainda possuírem muita massa. Concluímos que o grande desafio em relação às baterias é 

repensar todo o projeto aerodinâmico e estrutural de uma aeronave e não somente modificar o 

sistema de alimentação. A utilização de hidrogênio como combustível traz em suas 

peculiaridades o desafio do armazenamento sob alta pressão e baixíssima temperatura, 

aproximadamente -250 graus Celsius, contribuindo para o aumento da complexidade dos 

sistemas da aeronave. 

 

5.2 COMBUSTÍVEL SUSTENTÁVEL 

De acordo com o Ministério da Infraestrutura (2019), a preocupação global a 

respeito das mudanças climáticas, os elevados preços e incertezas acerca do petróleo vem 

trazendo prioridade para o desenvolvimento de novas tecnologias de energia renovável. A 

produção de biocombustíveis está se desenvolvendo nas últimas décadas e seu uso vem sendo 

incorporado como parte dos objetivos estratégicos nacionais. Atualmente o Brasil é o segundo 

maior produtor mundial de biocombustíveis, ficando atrás somente dos Estados Unidos. O 
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etanol é o principal biocombustível produzido e consumido em todo território brasileiro, 

contando com uma cadeia de suprimento bem estruturada que teve início da década de 70 por 

meio do programa Proálcool. Atualmente todos os postos do Brasil são obrigados a fornecer 

mistura de gasolina-etanol, e a maioria também comercializa etanol puro. 

Apesar das melhorias tecnológicas em veículos terrestres, o Ministério da 

Infraestrutura (2019), mostra que a aviação e os motores aeronáuticos ainda se encontram 

atrasados nessa comparação. Mesmo com avanços em eficiência através de melhorias de 

infraestrutura, operacionais e tecnológicas, estudos projetam que o aumento das emissões de 

CO2 mais que dobrarão até 2050, tornando imprescindível o crescimento neutro da indústria 

da aviação a partir de 2020, através do uso de combustíveis sustentáveis. 

Segundo Cortez et al. (2014 apud Ribeiro, 2019), a indústria aeronáutica 

provavelmente exigirá uma certificação de sustentabilidade para a produção de 

biocombustíveis com o objetivo de garantir que tais combustíveis sejam produzidos em 

conformidade com os requisitos ambientais. Estas certificações serão focadas principalmente 

da redução de GEE, manutenção da biodiversidade e minimização dos impactos 

socioeconômicos. 

Ainda que longe do ideal, a indústria aeronáutica está caminhando e segundo 

Ribeiro (2019), durante a conferência RIO+20 em 2012, duas empresas aéreas brasileiras 

voaram em caráter demonstrativo utilizando biocombustível. A empresa aérea Azul Linhas 

Aéreas voou um Embraer E-195, e no mesmo dia, a Gol linhas aéreas voou um Boeing 737-

800. Ambas utilizaram biocombustível “drop-in”, que é uma mistura de combustível 

convencional com biocombustível em uma proporção especificada que não exige qualquer 

adaptação dos motores aeronáuticos. As empresas mostraram ao mundo nestas 

demonstrações, o futuro da aviação comercial. 

Conforme veremos nos gráficos a seguir, o Ministério da Infraestrutura (2019) 

mostra que ainda há desafios industriais e econômicos a serem superados para que os 

biocombustíveis possam ser competitivos em relação ao de origem fóssil. A ponderação de 

custo/benefício é importantíssima na mudança de matriz energética, ainda mais se tratando de 

empresa aérea, que tem o custo operacional intimamente relacionado com o valor do 

combustível. Segundo a IATA (2021), o valor atual do biocombustível é três vezes maior que 

o combustível convencional. 

No gráfico a seguir, pode-se observar que a projeção de demanda por combustível 

de aviação duplicará até o ano de 2050 enquanto as importações aumentarão em uma taxa de 
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7,3% ao ano e a produção permanecerá praticamente estagnada caso não tenha investimento 

no setor de produção de combustível. Esse “gap” criado mostra que existe oportunidade para 

o Brasil crescer em produção, mas também que caso não cresça, o alcance das metas de 

redução de emissão de CO2 se distanciarão e a crise climática se agravará ainda mais.  

Figura 9 - Produção, Demanda e Importações de Querosene de Aviação (Bilhões de Litros) 

 

Fonte: Ministério da Infraestrutura (2019) 

A seguir, vemos dados históricos de produção global de biocombustível até 2017 

e a previsão global de produção até 2023. Observa-se a produção bem abaixo da meta 

sustentável para o ano de 2025 e 2030. 

Figura 10 - Produção Global de Biocombustíveis (Histórica e Previsão) 

 

Fonte: Ministério da Infraestrutura (2019) 
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Apesar das dificuldades e atraso até o momento, existe muito espaço para o 

crescimento do Brasil, que já tem estrutura e experiência para liderar a produção de 

combustíveis sustentáveis. 

 

Além dos benefícios de sustentabilidade, a implementação de biocombustíveis na 

aviação comercial Brasileira, pode desenvolver economicamente cidades com 

potencial de produção de matéria prima, criando diversos empregos na área e 

lucrando com a venda dos mesmos. O Brasil possuindo grande área territorial 

poderá ser o maior produtor e fornecedor desta energia renovável que é considerada 

a energia do Futuro. (RIBEIRO, 2019, p. 54) 

 

 

Segundo a IATA (2021), biocombustíveis já foram usados em mais de 350 mil 

voos e esses combustíveis podem cortar as emissões de poluentes em até 80% sobre o ciclo do 

combustível desde a produção até sua queima. Esse é o futuro, mas para que o futuro verde 

seja praticável, investimentos precisarão ser feitos juntamente com planejamentos sérios. 

Ribeiro (2019) conclui que para o Brasil implementar realmente o biocombustível de aviação, 

o governo precisará investir, através de políticas públicas, para desenvolver tecnologias de 

refino adequadas, produção em larga escala e logística de distribuição. Essas tecnologias 

precisarão de tempo para possuir o preço oportuno de produção em grandes quantidades e 

competir de igual pra igual economicamente com o combustível fóssil.  

 

5.3 OPERAÇÃO/INFRAESTRUTURA  

Segunda a IATA (2021, tradução nossa), operações incluem utilizar menos peso 

nas aeronaves, taxiamento de aeronaves no solo com um motor desligado, reverso em marcha 

lenta, procedimentos de controle de tráfego aéreo com descidas contínuas, e gerenciamento de 

tráfego que previnam esperas desnecessárias em voo. As medidas de infraestrutura estão 

relacionadas, por exemplo, às melhorias nos meios de navegação aérea com melhor uso do 

espaço aéreo, otimização do layout de aeroportos que diminuam esperas em solo, entre outras. 

O termo taxiamento se refere ao deslocamento de aeronaves em solo. Visando 

diminuir o consumo de combustível e emissão de CO2, empresas aéreas e operadoras ao redor 

do mundo vêm utilizando a técnica de taxiar com um ou mais motores desligados em 

aeronaves que possuam dois motores ou mais, até um ponto próximo da decolagem em que 

todos os motores são acionados e a aeronave efetua o procedimento de decolagem 

normalmente. Após o pouso, o taxiamento também pode ser efetuado da mesma forma, até o 
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ponto de parada da aeronave. Esse procedimento é utilizado com mais frequência em 

aeroportos movimentados e com grandes distâncias de taxiamento. 

De acordo com Oliveira (2019), o procedimento de descida contínua, é uma 

técnica que envolve a operação da aeronave e o gerenciamento de tráfego aéreo por parte dos 

controladores de voo. Esta técnica permite que as aeronaves voem no nível de cruzeiro até um 

ponto em que a descida é feita com os motores em marcha lenta, em um perfil ideal de voo. 

Eventuais modificações no perfil de descida ocasionam ajustes de potência que 

consequentemente geram maior consumo de combustível e emissão de gases poluentes. 

Oliveira (2019), ainda nos mostra novas formas de navegação aérea, como por 

exemplo, Navegação Baseada em Performance (PBN), otimizam o espaço aéreo e permitem 

que os voos sejam realizados em rotas mais curtas através de auxílios externos, como satélites 

e equipamentos de solo, assim como auxílios internos das aeronaves. Diversas outras técnicas 

e procedimentos são utilizados e outros ainda passam por estudos para serem implementados. 

 

5.4 COMPENSAÇÃO DE CARBONO 

Segundo a IATA (2021), a indústria aeronáutica está confiante que tecnologias, 

melhor infraestrutura, medidas operacionais e biocombustíveis contribuirão positivamente 

para a sustentabilidade da aviação no longo prazo, porém, medidas de mercado devem ser 

tomadas para cobrir as lacunas de emissões no curto prazo. Segundo o IDESAM (2018), para 

essa contribuição no curto prazo, a agência da ONU responsável pela regulação da aviação 

civil internacional (ICAO), composta por 191 países, definiu diretrizes com o objetivo de 

limitar as emissões da aviação internacional a partir de 2021, almejando o compromisso de 

crescimento “carbono neutro” a partir de 2020. 

 

Durante a 39a Assembleia da ICAO, realizada em outubro de 2016, foi aprovada a 

Resolução A39-312, que deu origem ao “Esquema de Redução e Compensação de 

Emissões da Aviação Internacional” (em inglês, Carbon Off-seting and Reduction 

Scheme for International Aviation – CORSIA/ICAO). O CORSIA se configura 

como o primeiro mecanismo de mercado voltado à compensação de emissões 

setoriais, em nível global. Inicialmente o CORSIA irá vigorar entre os anos de 2021-

2035. (IDESAM, 2018, p. 9) 

 

De acordo com o Ministério da Infraestrutura (2019), o CORSIA visa assegurar 

que aviação civil cumpra sua responsabilidade no esforço global do combate à mudança 

climática, com a aquisição de créditos de carbono, esses créditos são emitidos por outros 
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setores da economia que possuem formas mais eficientes e baratas de reduzir suas emissões 

de CO2 do que o próprio setor aéreo. 

O principal objetivo do CORSIA é mitigar as emissões de GEE na aviação civil 

internacional e limitar qualquer aumento de emissão de CO2 acima dos níveis estabelecidos 

no ano de 2020. Com esse mecanismo será mais viável atingir a meta proposta conforme 

podemos observar no gráfico a seguir: 

 

Figura 11 - Contribuição das Medidas para Reduzir as Emissões Líquidas de CO2 da 

Aviação Civil Internacional 

 

Fonte: IDESAM (2018) 

 

Segundo o IDESAM (2018), o CORSIA será implementado em três fases. A 

primeira e a segunda fase serão voluntárias por países e companhias aéreas (havendo uma fase 

de testes entre 2021 – 2023, seguida pela fase inicial entre 2024-2026). A partir de 2027, as 

medidas e metas de redução de emissões valerão para todos os países, com exceção aos 

menos desenvolvidos, pequenas ilhas e países que não atinjam um percentual mínimo na 

contribuição das emissões totais de CO2 no setor.  

De acordo com o Ministério da Infraestrutura (2019), o Brasil faz parte do escopo 

do CORSIA e iniciou o processo de monitoramento das emissões internacionais de CO2 em 

2019. A ANAC é o órgão responsável no Brasil pela implantação do CORSIA e pela 

fiscalização dos operadores aéreos. Nas fases voluntárias, apenas o monitoramento, reporte e 

verificações das emissões são realizadas pelos operadores aéreos. A partir de 2027, as 

emissões internacionais de operadores brasileiros, acima dos níveis estabelecidos deverão ser 

compensadas com a aquisição de créditos de carbono ou pelo uso de combustíveis 
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sustentáveis autorizados. O fórum de discussão das medidas baseadas em mercado que ANAC 

participa é o Comitê de Proteção Ambiental da Aviação (CAEP) da ICAO. O CAEP possui 

diversos subgrupos, dentre os quais um é responsável pelas discussões do tema. O resultado 

das discussões é avaliado e, caso seja aprovado, é incorporado ao Anexo 16 da Convenção de 

Chicago, sendo posteriormente incorporado à regulamentação da ANAC. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O efeito estufa foi descrito oficialmente pela primeira vez pelo físico francês Joseph 

Fourier no ano de 1824. Este efeito natural da Terra, não permite que todo o calor absorvido 

pelo sol volte para o espaço e mantém o planeta em temperaturas habitáveis. Sem este efeito o 

planeta que hoje tem uma temperatura média de 15 graus Celsius, teria uma temperatura 

média de -18 graus Celsius, porém um efeito tão benéfico, que permite a vida como 

conhecemos hoje em todo o planeta, tem grande potencial para se tornar catastrófico em 

determinadas condições. 

Em 1861, o físico irlandês John Tyndall mostrou que o dióxido de carbono (CO2) 

pode causar alterações no clima. Sabendo que emissões de dióxido de carbono na atmosfera 

por atividades vêm se intensificando ano após ano desde o início da revolução industrial e que 

o CO2 é um dos principais gases de efeito estufa que contribui diretamente para o 

aquecimento global, o desafio se desenhou. 

O Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC), criado em 1988, 

veio com a missão de mostrar para o mundo as ações e práticas corretas contra o aquecimento 

global e suas consequências através de relatórios, compostos pela análise de inúmeros artigos 

e publicações científicas relevantes de toda a literatura. O IPCC veio para direcionar as ações 

globais e também para colocar fim a dúvida e incerteza que muitos cientistas negacionistas 

implantaram, pelo benefício das indústrias de combustíveis fósseis, que é há décadas peça 

chave do sistema capitalista atual. O Painel publicou seu último relatório, AR6 (2021), e 

gerou grande repercussão na mídia internacional, trazendo que, além do fato da crise 

ambiental ser considerada grave, a contribuição humana para o aquecimento é inequívoca e as 

ações contra a crise precisam ser tomadas de forma urgente.  

Todas as áreas responsáveis por emissão de gases de efeito estufa, em todos os 

níveis, precisam conter suas emissões e nesse contexto, entraram os objetivos desta pesquisa. 

A aviação civil internacional, segundo dados da IATA (2021), contribui com 2% do total de 

emissões de CO2 no planeta, embora não pareça uma contribuição significativa, estimativas 

apontam que as emissões atinjam pelo menos 3% nas próximas décadas com o crescimento da 

aviação. Todos os setores precisam conter suas taxas de emissão, independente da sua parcela 

de contribuição, para fazer parte do esforço global contra o desafio da mudança climática. 

Acordos foram firmados ao longo dos anos por diversos países engajados no 

enfrentamento da crise, o acordo vigente em 2021 é o Acordo de Paris, do qual o Brasil faz 

parte. Entre as principais metas do acordo, está a de manter o aumento da temperatura média 
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global até dos 2 graus Celsius acima dos níveis pré-industriais, o que segundo o IPCC (2021) 

será muito difícil caso ações não sejam tomadas rapidamente. Segundo o Ministério da 

Infraestrutura (2019), a ICAO definiu no ano de 2010 como meta global a melhoria de 

eficiência energética em 2% ao ano e crescimento neutro de carbono a partir de 2020. 

Como formas de reduzir a emissão de CO2 no âmbito aviação civil, a IATA (2021), 

apresenta medidas, através do desenvolvimento motores elétricos e movidos a hidrogênio, 

biocombustíveis, formas de as empresas compensarem suas emissões através da compra de 

créditos de carbono e diversas melhorias de infraestrutura aeronáutica e procedimentos 

operacionais. Além desses, outros caminhos para a redução das emissões de gases de efeito 

estufa existem, mas é necessário iniciativa. 

O alerta nos é dado todos os dias, seja pelos jornais, seja pela própria natureza, nós 

temos um grande desafio e não podemos agir como se nada estivesse acontecendo. Muitas 

lacunas ainda precisam ser preenchidas por estudos e pesquisas, principalmente os referentes 

à implementação de biocombustíveis, otimização de tráfego aéreo, motores alternativos, 

infraestrutura e processos que redesenhem a aviação como é conhecida. As pessoas vão voar 

cada vez mais e o mundo estará cada dia mais conectado, mas o desenvolvimento precisa 

acontecer com responsabilidade. A boa notícia para a sustentabilidade da aviação é que os 

recursos existem. 
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