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Resumo  - O presente trabalho tem como objetivo o 

levantamento dos aspectos relevantes do ponto de vista ambiental, 

social e econômico da produção do Alcohol to Jet (ATJ) tendo como 

matéria prima a cana de açúcar brasileira. Tal produto surgiu da 

necessidade da implantação de novas tecnologias no setor energético, 

visando uma redução na emissão de poluente e gases do efeito estufa. 

Em acordos globais já assinados, tem-se como objetivo a não 

elevação da temperatura global acima de 2ºC, para isso todos os 

setores potencialmente poluidores trabalham para redução de 

impactos, sabendo-se que esses representam uma ameaça 

potencialmente irreversível para o planeta. O Setor de aviação 

investiu em diversas formas de redução das emissões, sendo uma 

delas, os biocombustíveis. De modo geral, para todos os setores 

potencialmente poluidores, é necessário apenas utilizar a energia 

produzida de modo mais eficiente, o que certamente acarretará em 

benefícios ambientais globais.  

Palavras-Chave — Alcohol To Jet, ATJ no Brasil, Aspectos 

econômicos sociais e ambientais. 

I.  INTRODUÇÃO 

Devido aos problemas ambientais e os impactos climáticos 
atuais, adaptou-se o conceito de sistema social-ecológico, que 
reflete a ideia de que a ação humana e as estruturas sociais são 
parte integrante da natureza e, portanto, qualquer distinção 
entre sistemas sociais e naturais é arbitrária. Neste contexto, 
inclui-se o termo resiliência, a qual refere-se à magnitude da 
perturbação absorvida antes que o sistema mude para um 
estado radicalmente diferente, bem como a capacidade de se 
auto organizar, levando ao aspecto de  vulnerabilidade, que é 
descrita pelo grau em que um sistema é susceptível e incapaz 
de lidar com os efeitos adversos (ADGER, 2006). Tal conceito 
originou-se em comunidades de pesquisa que examina os riscos 
e os impactos climáticos (SHERBININ; SCHILLER & 
PULSIPHER, 2007)  

Tendo em vista que impactos e mudanças climáticas 
representam uma ameaça urgente e potencialmente irreversível 
para o planeta, serão necessárias reduções profundas nas 
emissões globais para o combate às mudanças climáticas, tendo 
em vista que essa é uma preocupação comum a toda 
humanidade (ONU, 2015).  

Na busca das melhores maneiras de reduzir emissões totais 
de gases de efeito estufa (GEE), será necessário um foco tanto 

nos produtores quanto nos consumidores 
(SATTERTHWAITE,2008). Em conformidade com a visão de 
longo prazo, na tentativa de conter o aumento da temperatura 
média global abaixo de 2°C, o Brasil realizará esforços para 
uma transição para sistemas de energia baseados em fontes 
renováveis (BRASIL, 2015).  

Até o ano de 2050, o Cenário da Revolução Energética tem 
como meta reduzir as emissões mundiais de GEEs em 50% em 
relação aos níveis de 1990 (GREENPEACE, 2007). Para tal 
precisa-se, implantar sistemas de energia limpa, soluções 
renováveis, respeitar os limites naturais, eliminar gradualmente 
energias não sustentáveis, promover equidade e justiça e por 
fim, desvincular crescimento econômico do uso de 
combustíveis fósseis (GREENPEACE, 2007).  

Para tornar a Revolução Energética uma realidade e evitar 
os perigos das mudanças climáticas, o Greenpeace reivindica 
que o setor de energia elimine gradualmente todos os subsídios 
para combustíveis fósseis e energia nuclear, defina metas legais 
obrigatórias para energias renováveis, determine retorno 
estável e definido para os investidores no setor, garanta acesso 
prioritário dos geradores renováveis à rede de eletricidade, 
estabeleça padrões de eficiência energética rigorosos para todas 
as aplicações, construções e veículos consumidores de energia 
(GREENPEACE, 2007).  

No setor aeronáutico, a Administração Federal de Aviação 
dos Estados Unidos (FAA) visa o crescimento neutro em 
carbono da aviação até 2020, assim como a International Air 
Transport Association (IATA), que ainda propôs uma redução 
de 50% das emissões de CO² em 2050 em relação aos níveis de 
2005 (YAO, et al, 2017). Sendo assim, o presente trabalho tem 
como objetivo discorrer sobre os benefícios e impactos sociais, 
ambientais e energéticos da implantação dos biocombustíveis 
aeronáuticos, tendo como foco principal o Alcohol to jet (ATJ) 
produzido a partir da cana-de-açúcar brasileira. 

II. O SETOR AÉREO, A FABRICAÇÃO E O DO ATJ

O Brasil é considerado um dos países mais avançado do ponto 

de vista tecnológico, na produção e no uso do etanol 

combustível, juntamente com os EUA (GAZZONI, 2006 apud 

SILVA, 2012). O estímulo para sua expansão na nossa matriz 

energética começou na década de 1970, após a primeira crise 
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do petróleo. Até o ano de 2010, o consumo de etanol já havia 

evitado a emissão de 550 milhões de toneladas de CO², e 

ainda, estima-se um crescimento de cerca de 47% na produção 

até 2030, atingindo 1,1 bilhões de toneladas (EPE, 2016).  

O Balanço Energético Nacional aponta que a cana-de-açúcar é 

a segunda maior fonte de energia primária do Brasil, com 

19,3% de participação na matriz energética atual (BRASIL, 

2011 apud SILVA, 2012).  

Pelo Brasil ser uma potência no setor aéreo, e um pais com 

forte trajetória em biocombustíveis, sua situação é 

potencialmente competitiva para o desenvolvimento precoce e 

implementação de produção de combustível biojet em escala 

comercial (SANTOS, 2017).  

Segundo Vilela e Araújo (2006) e Paulillo et al. (2006) apud 

SILVA, 2012, atualmente, o setor sucroalcooleiro brasileiro é 

um dos poucos a apresentarem, grande expressividade social e 

econômica, o que pode ser traduzido pela quantidade de 

empregos gerados pelo setor e principalmente pelo seu grande 

potencial de crescimento.   

Na 39ª Assembleia da Organização de Aviação Civil 

Internacional (OACI), aprovou-se diretrizes regulatórias para a 

compensação de emissões de CO² no transporte aéreo 

internacional, tendo por finalidade, promover o crescimento 

neutro de CO² da aviação civil internacional a partir de 2020. 

Uma iniciativa, conhecida como GMBM (Global Market-

Based Measure), tem por finalidade apoiar o objetivo da 

OACI, criando um acordo com duração de 15 anos, dividido 

em duas fases, a primeira, voluntária, com início em 2021, e a 

segunda, obrigatória, entre 2027 e 2035.  

Esses objetivos devem ser alcançados através de melhorias nas 

operações de aeronaves, aeroportos e gerenciamento de 

tráfego aéreo, tecnologias de células e motores, bem como 

através da introdução em larga escala dos biocombustíveis. 

Além disso, a US FAA estabeleceu um objetivo de curto prazo 

de 1 bilhão de litros de consumo de combustível alternativo 

até 2018 para aplicações militares e comerciais (YAO et al., 

2017).  

O apelo ambiental da redução das emissões de GEEs, aliado a 

redução de custos operacionais, tem alavancado investimentos 

no desenvolvimento e aperfeiçoamento do bio-etanol no setor 

da aviação (SILVA, 2012), sendo o alcohol to jet (ATJ) uma 

das tecnologias mais viáveis, pois se produz combustível para 

aviação a partir de biomassa açucarada, como cana-de-açúcar, 

grão de milho e mudas, via fermentação de açúcares em etanol 

ou outros álcoois. (YAO et al., 2017)  

Se nenhuma ação de redução de impactos for tomada, estima-

se que as Emissões de GEEs diretamente ligadas ao setor de 

aviação serão de 400 a 600% maior no ano de 2050, se 

comparado a 2010 (YAO et al., 2017). Estima-se que ocorrerá 

uma duplicação no número de passageiros em voos entre os 

anos de 2016 e 2035 (SANTOS, 2017).  

É importante citar que os combustíveis alternativos devem 

conter as mesmas características químicas do combustível a 

base de petróleo, e ainda permitir a mistura de ambos 

(SANTOS, 2017). Mais de vinte companhias aéreas já usaram 

biocombustíveis de aviação misturados com combustível de 

jato derivado de petróleo em milhares de voos de passageiros. 

(YAO et al., 2017)  

Contudo é importante ficar atendo aos impactos da expansão 

da área plantada de cana, visto que em 2004, a agricultura e os 

gases liberados a partir de mudanças no uso da terra e florestas 

foi responsável por 31% das emissões de gases de efeito estufa 

no mundo (BARKER et al., 2007 apud SATTERTHWAITE, 

2008), as quais poderiam ser evitadas ou reduzidas através de 

um melhor manejo das culturas e conservação florestal 

(Satterthwaite,2008).  

III. CONCLUSÃO

Conclui-se que o crescimento econômico mundial vem 

impulsionando os impactos ambientais, e como isso medidas 

de mitigação estão sendo criadas, desenvolvidas e aplicadas 

em todo o mundo. Organizações competentes espalhadas pelo 

globo vem se preocupando e se comprometendo com a causa, 

divulgando pesquisas e liberando investimentos para esse 

controle.  

No setor na aviação, mudanças e investimentos em pesquisas 

vem sendo realizados nos últimos anos, além do compromisso 

de grandes empresas em diminuir ou manter suas emissões nos 

próximos anos, mesmo com a estimativa de crescimento da 

procura pelos serviços.  

O ATJ vem se tornando um potencial visto sua facilidade de 

produção, principalmente no Brasil onde a área plantada de 

cana e as tecnologias de fabricação estão em forte avanço, 

além de seus benefícios ambientais, sendo assim, sua 

implantação trará grandes ganhos ambientais, econômicos e 

sociais em escala global.  
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