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Os passageiros que embarcaram no voo 1408 da
Gol do dia 23 de outubro fizeram parte de uma
nova etapa da história da aviação comercial.
O Boeing 737-800 que decolou do aeroporto de
Congonhas, em São Paulo, às 12h42, com destino
a Brasília levava em seus tanques um combustível
alternativo, composto de uma mistura de óleo de
cozinha reciclado e querosene de aviação. Foi o
primeiro voo comercial com biocom-bustível
realizado no Brasil.
A iniciativa faz parte de um esforço da indústria
da aviação para reduzir as emissões de gases
poluentes pelos aviões que cruzam os céus do
país. O voo inaugurou a Plataforma Brasileira de
Biocombustível, cujo desenvolvimento é liderado
pelas empresas GE, Gol, Boeing e Amyris (do
setor de biotecnologia), além da Associação
Brasileira das Empresas Aéreas (Abear) e da
União Brasileira do Biodiesel e Bioquerosene
(Ubrabio).
As principais metas da Plataforma incluem a
suspensão do crescimento da emissão de
carbono a partir de 2020, além de uma redução de
50% da liberação do carbono na atmosfera até
2050, sempre em relação aos níveis de 2005.
Para atingir todos esses objetivos, as
companhias aéreas do mundo todo vêm
investindo na pesquisa de combustíveis
alternativos e menos poluentes. Cerca de
1 500 voos comerciais já foram feitos no mundo
com biocombustíveis.

Em 2014, a Gol planeja realizar 200 voos
comerciais com aviões movidos a bioquerosene
entre as cidades sedes da Copa do Mundo de
futebol. A Azul também tem um programa para
tornar seus jatos menos agressivos ao ambiente.
A companhia testa um biocombustível feito à
base de cana-de-açúcar desenvolvido pela
Amyris. Voos em caráter experimental feitos no
ano passado mostraram que a mistura verde
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gera até 82% menos C02 na atmosfera. Além da
Azul, a Gol deve usar esse bioquerosene em suas
aeronaves. "O Brasil está ensinando o mundo a
voar de uma maneira mais limpa, mais eficiente e
mais sustentável", disse Donna Hrinak, presidente
da Boeing do Brasil, durante o voo inaugural da
Gol no mês passado.
VOO PERFEITO
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A fabricante europeia de aviões Airbus também
tem um projeto para tornar seus voos mais
sustentáveis. Batizado do Voo Perfeito, ele
combina o uso de uma aeronave moderna, com
tecnologia de ponta, alimentada por combustíveis
sustentáveis.
Em junho de 2012, a Airbus e a companhia Air
Canada fizeram o primeiro Voo Perfeito na
América do Norte. O A319, que partiu de Toronto,
no Canadá, com destino à Cidade do México,
cortou em 40% as emissões de CO2 em
comparação a um voo regular. Os voos no Brasil
também devem ficar mais rápidos e "limpos" com
a adoção da tecnologia Performance de
Navegação

Requerida (RNP AR, sigla em inglês).
Originalmente criada e desenvolvida pela GE
Aviation, ela simula túneis virtuais no espaço
aéreo e torna as rotas mais diretas, reduzindo a
distância entre os aeroportos. O sistema eleva a
eficiência das operações de pouso e decolagem
de aeronaves, reduz o ruído dos aviões próximos
aos aeroportos e diminui a emissão de poluentes.
Um projeto pioneiro, batizado de Céus Verdes
do Brasil, teve início recentemente e um de seus
objetivos é aumentar a eficiência das empresas e
do espaço aéreo com a utilização dessa
tecnologia. Até o fim do ano, ela estará disponível
nos aeroportos de São Paulo, Brasília, Joinville e
Rio de Janeiro e, até 2018, deverá ser utilizado
em todo o país.
Todas essas inovações ganham relevância
diante do crescimento do setor aéreo no Brasil.
Em 2012, pela primeira vez na história, mais de
100 milhões de passageiros viajaram de avião no
país, número 9,5% maior do que no ano
anterior.»

Fonte: Exame, São Paulo, ano 47, n. 22, p. 18-19, 27 nov. 2013.

