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ROTEIRO

Mudanças climáticas

Compromisso ambiental da aviação internacional

Sustentabilidade da aviação brasileira



Acordo de Paris é o marco internacional que estabelece a meta de redução de 
emissões por meio das iNDCs dos Estados

• Transporte aéreo doméstico é parte das metas voluntárias– compõe a iNDC
• Transporte aéreo internacional – Mandato de negociação conferido à OACI

MUDANÇAS CLIMÁTICAS



COMPROMISSO DA AVIAÇÃO INTERNACIONAL

2,4%  
das emissões

• Aumento da eficiência energética em 2% ao ano
• Crescimento neutro de carbono a partir de 2020

• Para atingir a meta: CORSIA e SAF



SUSTENTABILIDADE DA AVIAÇÃO BRASILEIRA

Operações 
aéreas mais 

eficientes

Renovação de 
frota – aeronaves 

mais eficientes

Combustíveis 
sustentáveis de 

aviação

• Ações da ANAC:

• Setor de aviação brasileiro:

Política Nacional de Meio Ambiente



IMPACTO DOS COMPROMISSOS INTERNACIONAIS

• Acordo global de compensação das emissões de CO2 do transporte aéreo
internacional.

• Todo crescimento de emissões a partir de 2020 deverá ser:
 Mitigado – pelo uso de combustíveis sustentáveis de aviação;
 Compensado – pela compra de créditos de carbono nos mercados

elegíveis.

• Impulso à transição energética do setor para fontes alternativas de
combustíveis que gerem redução efetiva das emissões de CO2.

• Para além do CORSIA, há o incentivo de adoção de práticas ESG pelas
empresas aéreas e aeroportos para captação de investimentos externos.



SUSTENTABILIDADE DA AVIAÇÃO BRASILEIRA

Bio Massa Indústria de 
Beneficiamento Logística

• Setor de aviação brasileiro:

Consumo
Garantia e Política 

Setorial Transparente

Ações e ATORES ESTRATÉGICOS 

 Política Nacional de Energia
 CNPE e Comitê Combustíveis do Futuro
 MME
 Minfra*

ATORES RELEVANTES
cooperação e apoio

 ANAC
 SAC
 Empresas Aéreas, Aeroportos e Fabricantes
 Prestadores de Serviços de Combustíveis



OBRIGADO!
Rogério Benevides

Diretor

A descarbonização do setor é um caminho sem volta.
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