


Homenagem 
Ao inesquecível amigo, Coronel Aviador Paulo Imre 
Hegedus, um dos Fundadores da Fundação SDTP, idealizador 
e integrante da equipe de organizadores desta Pesquisa, que, 
por vontade Divina, passou para o plano da imortalidade antes 
desta publicação, a justa homenagem de todos os integrantes 
da Fundação. 

Deixa como legado mais importante a lição de que nunca se 
deve abdicar do dever de fazer algo em favor da Pátria. Sejam 
grandes, sejam pequenos feitos, não importa. O que conta é a 
vontade de ser um verdadeiro tripulante, e não apenas um 
mero passageiro da Nave Brasil. Com esse pensamento, 
ajudou a criar e a desenvolver a Fundação Serviços de Defesa 
e Tecnologias de Processos, que tem por propósito-síntese 
responder ao chamamento da Política Nacional de Defesa para 
a efetiva contribuição da sociedade organizada no 
desenvolvimento da capacitação nacional. 

  



  



Agradecimentos 
Esta Pesquisa não seria possível sem a entusiasmada 
participação dos seguintes integrantes da Fundação, a quem 
formulamos os nossos sinceros agradecimentos: 

- MB R1 Walacir Cheriagate (revisão técnica); 
- Cel. Int. R1. Eli Figueiredo de Souza (apoio 
logístico); 
- Consultores Carlos Roberto Rodrigues e Elmer 
Rodrigues (tradução de textos em espanhol para o 
português); 
- Consultores Carlos Roberto Rodrigues e Cláudia 
Teixeira (tradução de textos em inglês para o 
português).  

Da mesma forma, formulamos o nosso especial agradecimento 
à Professora Virgínia Mary Mendonça Prudente, por seu 
trabalho voluntário de revisão gramatical e edição dos textos, 
cujos resultados, mais do que uma simples correção, 
agregaram valor ao conteúdo. 

 



  



Sumário 
 
Fundação SDTP .................................................................... 7 
Prólogo ................................................................................ 11 

Coautorias........................................................................... 16 
Infraestrutura Aeronáutica................................................ 21 

A Questão ......................................................................... 21 

Opiniões dos Coautores ..................................................... 22 
Inferência da Fundação SDTP ........................................... 76 

Aeronaves Não Tripuladas ................................................. 82 

A Questão ......................................................................... 82 
Opiniões dos Coautores ..................................................... 83 
Inferência da Fundação SDTP ......................................... 117 

Papel do Estado ................................................................ 122 
A Questão ....................................................................... 122 
Opiniões dos Coautores ................................................... 122 

Inferência da Fundação SDTP ......................................... 149 
O Mercado de Transporte Aéreo ..................................... 153 

A Questão ....................................................................... 153 

Opiniões dos Coautores ................................................... 154 
Inferência da Fundação SDTP ......................................... 173 

Evolução Tecnológica e Capacitação ............................... 176 

A Questão ....................................................................... 176 
Opiniões dos Coautores ................................................... 176 
Inferência da Fundação SDTP ......................................... 205 

Conclusão .......................................................................... 208 



  



 | 7  

Fundação SDTP  
A Fundação Serviços de Defesa e Tecnologias de Processos 
(SDTP), criada em 2002, é uma organização sem fins lucrativos, 
inspirada na Política de Defesa Nacional no que se refere à 
contribuição da sociedade para o desenvolvimento da capacitação 
nacional.  

Tem por finalidade contribuir para o contínuo aperfeiçoamento 
das instituições e do conhecimento relacionados com o 
desenvolvimento do País, nas áreas e atividades relacionadas com 
a Indústria de Materiais e Serviços de Defesa, Aviação Civil, 
Navegação Aérea, Infraestrutura Aeroportuária, Meio Ambiente e 
Transporte Aéreo.  

Constituem os objetivos da FUNDAÇÃO SDTP: 

a) Promover a realização de estudos, pesquisas de 
desenvolvimento técnico, organizacional e/ou de caráter 
econômico-financeiro para Instituições, Organizações e 
Empresas, de direito público ou privado, dedicadas a 
atividades relacionadas com a Indústria de Materiais e 
Serviços de Defesa, Aviação Civil, Navegação Aérea, 
Infraestrutura Aeroportuária, Meio Ambiente e Transporte 
Aéreo visando a complementar e apoiar as ações 
necessárias ao atendimento das demandas e ao 
desenvolvimento das mesmas. 

b) Prestar serviços de natureza técnica às entidades desses 
Sistemas, Empresas e Indústrias, inclusive através da 
realização de projetos, ensaios, serviços de engenharia e 
apoio à implantação e operação da infraestrutura 
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correspondente, mediante o uso de tecnologias de 
processos. 

c) Prover as Administrações Públicas e Privadas envolvidas 
com a Logística e Mobilização Nacional do apoio 
necessário para criar, desenvolver e manter os sistemas e 
subsistemas integrados para o seu bom funcionamento. 

d) Promover a formação e o aperfeiçoamento de recursos 
humanos nas áreas do interesse da Fundação.  

e) Contribuir, pelos meios adequados, para o conhecimento 
científico-tecnológico, em colaboração com as Instituições 
Universitárias, Centros de Estudos e Pesquisas, e outras 
Entidades Públicas e Privadas afins. 

f) Realizar estudos e pesquisas, desenvolvimento de 
tecnologias alternativas, projetos e programas científicos e 
tecnológicos nos campos da aeronáutica e do espaço, e de 
proteção ao meio ambiente, promoção e divulgação de 
informações e conhecimentos técnicos que Fundação 
SDTP vier a adquirir. 

g) Colaborar com instituições nacionais ou estrangeiras, 
públicas ou privadas, que tenham finalidades similares ou 
afins aos objetivos estabelecidos nos itens anteriores. 

A Fundação SDTP é qualificada como Organização da Sociedade 
Civil de Interesse Público (OSCIP), conforme Ato do Ministério 
da Justiça de 10 de abril de 2007. 
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Filosofia: 

 Contribuir de forma cooperativa e colaborativa para o 
desenvolvimento de projetos de instituições públicas e 
privadas. 

 Desenvolver conceitos, modelos e soluções conforme as 
necessidades das organizações parceiras. 

 Congregar e integrar grupos de profissionais de diferentes 
especializações para potencializar soluções. 

 Educar, capacitar e treinar recursos humanos em 
diferentes áreas do conhecimento humano. 
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Prólogo 

 
“Em momentos de crise, só a imaginação é mais importante 

do que o conhecimento. ” 
Albert Einstein (1879/1955) 

 
“Daria tudo que sei em troca da metade do que ignoro. ”  

René Descartes (1596/1650) 

 

A humanidade, ao longo de toda a sua história até os dias hoje, 
sempre teve uma enorme curiosidade e necessidade de 
conhecer o futuro. Ter o poder de saber hoje o que acontecerá 
amanhã é uma vantagem indiscutível para qualquer 
empreendimento, seja de ordem pessoal, econômica, política 
ou de qualquer outra natureza.  

Muitas tentativas têm sido feitas para conhecer o futuro. Além 
das previsões místicas, sem explicação lógica, todas as demais 
são decorrentes do conhecimento, da experiência e da argúcia 
mental capazes de gerar ou propor produtos, situações ou 
cenários futuros.  

Dentre essas, podem-se citar as seguintes: as criações e 
imaginações de visionários1 as quais se tornaram realidade no 

                                                        
1 São consideradas visionárias as pessoas que conseguem ver além de seu 
tempo, preveem evoluções de novas tecnologias, demandas e 
comportamentos inimagináveis na época em que vivem. Apresentam como 
característica comum a crença de que podem mudar o mundo e, de certa 
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futuro; as previsões com sustentação e base científica e 
matemática aceitas pela sociedade ― como previsões 
meteorológicas e climatológicas, comportamento dos 
mercados, resultados de eleições, possibilidade de ocorrências 
de terremotos, etc., e até mesmo o tempo que falta para o fim 
da vida na Terra ―; e, finalmente, a futurologia² ― 
caracterizada pela tentativa de prever, com uma abordagem 
científica, o futuro mais ou menos remoto da humanidade, 
propondo cenários classificados como possíveis, prováveis ou 
desejáveis, buscando entender e pretendendo indicar o que 
poderia mudar ou permanecer com o passar do tempo.  

Embora sejam fascinantes essas três modalidades, o objetivo 
desta Pesquisa Qualitativa2 não se encaixa, integralmente, em 
nenhuma delas.  Aproxima-se da futurologia3, se aplicada à 
Aviação Civil, e por apresentar uma conotação mais moderna 
de se confundir com Planejamento Estratégico, no que tange à 
identificação de tendências e cenários futuros possíveis.  

A intenção da Fundação SDTP, ao propor e organizar esta 
Pesquisa Qualitativa sobre a Evolução da Aviação Civil até o 

                                                                                                                    
forma, o fazem. Entre os mais destacados visionários brasileiros, podem ser 
citados os seguintes ilustres personagens da história do Brasil: Pedro 
Teixeira (conquistador da Amazônia), Osvaldo Gonçalves Cruz (médico, 
sanitarista e cientista), Cândido Mariano da Silva Rondon (Marechal, 
sertanista e protetor dos índios), Alberto Santos Dumont (inventor do 
avião), Casimiro Montenegro Filho (Marechal do Ar, criador do Complexo 
Tecnológico da Aeronáutica), Orlando Villas-Bôas (indianista), dentre 
outros. 
 
 
2 Apesar de se exigir objetividade ao se elaborar uma investigação de 
caráter científico, esta Pesquisa Qualitativa, face ao seu propósito, é, 
fundamentalmente, sustentada por opiniões subjetivas. 
3 A futurologia aplica-se, com ênfase, às áreas política, social e de alta 
gestão dos governos. 
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ano de 2050 é a de oferecer à Comunidade Aeronáutica uma 
ferramenta diferenciada, das já existentes, para a construção de 
seus próprios cenários do futuro, em áreas selecionadas. 
Destina-se a toda gama de atores da aviação civil; ou seja, 
entidades governamentais, formuladores de políticas 
aeronáuticas, empresas aéreas, fabricantes de aeronaves, 
mundo acadêmico, operadores de aeroportos, organizações 
controladoras do espaço aéreo, comércio e turismo por meio 
de transporte aéreo, serviços auxiliares aeronáuticos, e outros. 

Pretende-se, com esta Pesquisa, que os resultados apresentados 
possam ser de utilidade para a elaboração de planos 
estratégicos ou de longo prazo, precipuamente na fase inicial 
da concepção de modelos mentais de cenários futuros. O 
estudo pretende, portanto, oferecer condições para o estímulo 
do indispensável pensamento estratégico, por meio do 
compartilhamento intelectual do conhecimento, da experiência 
e da percepção individual das personalidades convidadas, as 
quais, gentilmente, aceitaram responder às questões 
apresentadas, sem qualquer forma de remuneração. 

Considerando que a melhor maneira de se preparar e 
posicionar para o futuro é conhecer diversos cenários 
idealizados e, com base nestes, construir seus próprios 
desenhos mentais e definir o seu plano estratégico, não 
constitui exigência desta Pesquisa a consistência e coerência 
da forma e do conteúdo das posições das personalidades 
consultadas. Acreditamos que a diversidade de visões e 
opiniões tem o potencial de possibilitar um maior número de 
conjunções de ideias e melhores percepções de possibilidades, 
probabilidades, riscos e incertezas necessários para a 
formulação dos próprios cenários de cada leitor. Dessa forma, 
todas as contribuições recebidas foram transcritas ipsis litteris.   
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A melhor maneira de desenvolver um planejamento 
estratégico é procurar desenvolver um cenário futuro sob as 
variadas possíveis perspectivas. Sendo assim, acreditamos que 
a pior coisa que pode acontecer, quando se inicia a elaboração 
de um plano de longo alcance, é que todos concordem com o 
mesmo cenário do futuro.   

Foram formuladas questões sobre temas selecionados, os quais 
com potencial de, em conjunto, ajudar na formação de 
modelos mentais sobre o futuro da aviação civil, e respondidas 
pelas personalidades consultadas com total e absoluta 
liberdade intelectual, algumas de forma parcial ou com viés 
diferenciado.  

A Pesquisa abrangeu as seguintes áreas: 

1. Infraestrutura Aeronáutica. 

2. Aeronaves Não Tripuladas ou Remotamente 
Controladas. 

3. Papel do Estado. 

4. O Mercado de Transporte Aéreo. 

5. Evolução Tecnológica e Capacitação. 

Finalmente, é importante ressaltar que esta publicação não tem 
qualquer objetivo comercial. Isso significa que pode ser 
livremente copiado ou reproduzido, desde que não se efetue 
qualquer alteração em seu conteúdo e se indique, claramente, a 
sua fonte. 
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A Fundação SDTP considera-se recompensada se este Livro 
alcançar o seu objetivo: ser útil ao desenvolvimento do 
pensamento estratégico da aviação civil. 
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Coautorias 
A Fundação SDTP é profundamente grata às personalidades 
convidadas e que aceitaram colaborar com esta Pesquisa 
Qualitativa, de forma voluntária e gratuita.  Com histórias de 
sucesso profissional e reconhecida liderança em suas áreas de 
atuação, entenderam o propósito da Pesquisa, tiveram a 
coragem intelectual de expor suas ideias sobre o futuro da 
Aviação Civil e dedicaram parte de seus preciosos tempos para 
emitirem opiniões e visões sobre as questões formuladas. O 
elevado nível de cultura aeronáutica de cada um deles e a 
diversidade de suas experiências e competências agregam um 
valor especial e extraordinário ao conteúdo deste estudo. 
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satisfação dos integrantes da Fundação SDTP e, certamente, 
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disponíveis. 
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Nacional de Aviação Civil (ANAC). Brasil. 
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 Álvaro L. Pinheiro da Costa – Major Brigadeiro do 
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Internacional. Argentina. 
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Secretário Executivo da Associação Brasileira de 
Aviação Geral (ABAG), ex-Diretor da Empresa Aérea 
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Aéreas (ABEAR). Brasil. 
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Engenheiro, ex-Chefe de Projetos do Sistema de 
Vigilância da Amazônia, ex-Diretor da Agência 
Nacional da Aviação Civil. Brasil. 
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Operações da Administração Federal de Aviação dos 
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 Gil Nunes Maciel – Médico Aeronáutico e Físico 
Teórico Amador. Brasil. 
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Aérea e Controle de Tráfego Aéreo (CINDACTA I), 
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Diretor Técnico do Departamento de Controle do 
Espaço Aéreo (DCEA). Brasil. 
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Comandante do Quarto Centro Integrado de Defesa 
Aérea e Controle de Tráfego Aéreo (CINDACTA IV), 
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Organização da Aviação Civil Internacional (OACI), 
Especialista em Planejamento de Navegação Aérea, 
Consultor da CTCEA. Brasil. 

 Luiz Carlos Rodrigues – Coronel Aviador, ex-Piloto 
de Provas da Embraer, Consultor de Certificação de 
Produtos Aeronáuticos. Brasil.  

 Luiz Paulo Moraes da Silveira – Major Brigadeiro do 
Ar, ex-Comandante do Grupo Especial de Inspeção em 
Voo (GEIV), ex-Vice-Diretor do Departamento de 
Controle do Espaço Aéreo, Presidente da Organização 
Brasileira para o Desenvolvimento do Controle do 
Espaço Aéreo (CTCEA). Brasil. 
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em Direito Público, Diretor Presidente da Agência 
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 Michael Thomas Comber da Comissão de Navegação 
Aérea da Organização da Aviação Civil Internacional, 
Diretor de Relações Externas da Associação 
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do Conselho– Coronel Aviador, ex-Comandante do 
Grupo Especial de Inspeção em Voo (GEIV), ex-
membro e presidente da Organização da Aviação Civil 
Internacional (OACI). Brasil e Canadá.  
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Internacional, Consultor da Fundação SDTP. Brasil. 
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 Tarcísio Takashi Muta – Engenheiro, ex-Consultor 
Coordenador do Projeto do Sistema de Vigilância da 
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Congonhas, ex-Superintendente Regional do Rio de 
Janeiro da Infraero, Superintendente Regional de São 
Paulo. Brasil. 
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Infraestrutura Aeronáutica 
Para efeito deste Estudo, o termo “infraestrutura aeronáutica” 
(conjunto de órgão e instalações ou estruturas terrestres que 
tem como função proporcionar segurança, regularidade a 
eficiência à navegação aérea) enfatiza a infraestrutura 
aeroportuária e a infraestrutura de navegação aérea; esta última 
no stricto sensu dos serviços de tráfego aéreo. 

A Questão 

“Considerando o crescimento do número de aeronaves 
em operação no mundo e a evolução das demandas do 
transporte aéreo comercial e da aviação geral, até 
meados deste século, no Brasil e no mundo, frente à 
infraestrutura de navegação aérea e aeroportuária 
disponível e previsível, surgem alguns 
questionamentos. Haveria risco de se alcançar um 
ponto de saturação, particularmente em regiões 
densamente povoadas e desenvolvidas, que venha 
impor restrições à expansão desse setor? Ou seja, em 
que patamar (quantidade) de movimentos poderá haver 
restrições na capacidade do espaço aéreo e de 
aeroportos, gerando congestionamentos e/ou atrasos 
inaceitáveis no processamento do fluxo de aeronaves e 
passageiros? Caso essa situação de saturação ocorresse, 
quando poderia ser esperada essa condição restritiva de 
espaço aéreo e de infraestrutura aeroportuária, e quais 
os indicadores que a precederiam, bem como suas 
consequências? ”  
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Opiniões dos Coautores 

Allemander Jesus Pereira: 

O crescimento do transporte aéreo comercial e da aviação 
geral, no Brasil e no mundo, frente à infraestrutura de 
navegação aérea e aeroportuária vem sendo tratado com uma 
visão de longo prazo, tendo por base o contínuo 
desenvolvimento tecnológico das aeronaves e da 
infraestrutura e dos processos e sistemas envolvidos, em 
especial nas regiões e países onde se concentram as maiores 
parcelas de suas atividades, notoriamente na América do 
Norte e na Europa Ocidental. 

Mesmo com a grande e rápida expansão do transporte aéreo 
comercial no Brasil, ainda produzimos apenas cerca de 4% do 
total da oferta mundial (assentos quilômetros), que se 
encontra concentrado (quase 70%) nos maiores aeroportos 
dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e no 
Distrito Federal (Brasília). Tal situação, nos parece, 
continuará até a metade deste século (2050), conduzindo o 
futuro desenvolvimento das atividades setoriais em nosso 
País. 

Qualquer previsão quanto ao patamar de movimentos para o 
surgimento de restrições na capacidade do espaço aéreo e de 
aeroportos se constitui em exercício complexo que dependerá 
sempre dos meios materiais e humanos disponibilizados para 
o tratamento e/ou a ampliação/modernização da capacidade 
dos seus componentes, processos e sistemas, de forma a evitar 
congestionamentos e/ou atrasos inaceitáveis no fluxo de 
aeronaves e passageiros. 
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Em nosso entendimento, não é possível estabelecer o momento 
ou o nível da situação de saturação e/ou eventual condição 
restritiva de espaço aéreo e de infraestrutura aeroportuária, 
em função do constante avanço tecnológico e seus imensos 
reflexos sobre as atividades setoriais, além da provável 
ampliação e/ou otimização da capacidade de tratamento do 
fluxo incremental de aeronaves com a 
reestruturação/modernização do espaço e da navegação aérea 
(setorização e espaçamento horizontal/vertical das aerovias, 
etc.), incluindo a intensificação da navegação e do controle de 
tráfego com base em dados de satélites, bem como da 
infraestrutura aeronáutica e aeroportuária. 

Naturalmente, as autoridades aeronáuticas e de aviação civil 
deverão ter sempre atenção sobre os principais indicadores de 
saturação que são ligados essencialmente com: (1) a rápida 
elevação do tempo de processamento com maiores atrasos nos 
componentes e setores relacionados ao fluxo de aeronaves e 
de passageiros e (2) o rápido crescimento na quantidade dos 
eventos e/ou riscos de colisão com dados registrados de quase 
incidentes e/ou acidentes no solo e no ar. Existem na 
literatura especializada vários indicadores mais específicos 
que trazem sinais de alerta antecipado quanto aos níveis de 
saturação do espaço aéreo e da infraestrutura aeronáutica e 
aeroportuária.  

__________________________________________________ 
 
Álvaro L. Pinheiro da Costa 

Com certeza haverá saturação no fluxo de tráfego aéreo em 
regiões muito desenvolvidas até 2050, no Brasil e no Mundo, o 
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que não quer dizer que haverá restrições à expansão do setor 
até lá. 

Novos aeroportos, melhor infraestrutura, novos centros de 
desenvolvimento, novas aeronaves e tecnologias voltadas para 
o aumento seguro do fluxo de aeronaves, caso incluídas no 
planejamento aeroportuário de longo prazo dos países e 
ANSP (Provedores de Serviços de Navegação Aérea), poderão 
continuar a permitir a expansão do fluxo de tráfego aéreo. 

Ao mesmo tempo, parte do serviço poderá ser desviada para 
outros modais, também de acordo com um planejamento de 
longo prazo. Como exemplo, uma viagem Rio-São Paulo, 
considerando o tempo desde a saída de casa no Rio até a 
chegada ao local de trabalho em SP, já pode durar mais do 
que cinco horas. Existindo um modal mais confortável e 
prático, haverá desvio de parte dos passageiros e carga hoje 
ocupando a Aviação. 

Na verdade, creio que não é a quantidade de movimentos que 
define o batente de capacidade, e, sim, a infraestrutura 
aeroportuária existente que define quantos movimentos 
poderão ser atendidos. O aumento dos recursos 
aeroportuários e de navegação aérea permitirá aumentar a 
quantidade de movimentos. Não existirá uma quantidade 
limite de movimentos aéreos até 2050. Não havendo o 
necessário planejamento em tempo útil para a implantação da 
evolução aeroportuária, cada grande região e aeroportos do 
globo poderia ter a saturação em tempos diferentes.  

Hoje, os EUA têm quase dez vezes o movimento do Brasil, 
utilizando tecnologia similar para gerenciamento da 
navegação aérea, logo, teoricamente, estariam mais próximos 
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da saturação. Entretanto, caso o Brasil não planeje e atualize 
sua infraestrutura aeroportuária, atingirá o ponto de 
saturação muito antes dos EUA, que têm mais e melhores 
aeroportos. 

O imediatismo da utilização do orçamento voltado para a 
evolução da infraestrutura aeroportuária é o inimigo a ser 
evitado, porque o setor exige investimentos contínuos e 
planejamento muito antecipado, para evitar a saturação de 
movimentos aéreos no futuro. 

__________________________________________________ 
 
Ângela Marina Donato 

É inquestionável que o volume de tráfego aéreo e as 
expectativas de seu crescimento são fatores substanciais a 
serem considerados no planejamento, construção e 
manutenção de sistemas aeroportuários. 

Os números que mostram os estudos da Organização de 
Aviação Civil Internacional – OACI – são bem significativos a 
esse respeito. De fato, de acordo com o estabelecido na 
Circular 333 ― “Panorama Mundial do Transporte Aéreo até 
o ano de 2030 e as tendências até o ano de 2040” ―, emitida 
pela Organização de Aviação Civil Internacional – OACI, 
espera-se que, antecipando que o tráfego regular de 
passageiros em nível mundial, medido em termos de 
passageiro-quilômetro transportado (RPK), aumentará em 
uma média anual prevista de 4,6%, a economia mundial 
mantenha uma taxa média de crescimento anual de cerca de 
4% em termos reais. Prevê-se que, no ano de 2030, o tráfego 
internacional e nacional será, respectivamente, 2,6 e 2,3 vezes 
maior que o de 2010.  
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Além disso, espera-se que o tráfego de passageiros nas linhas 
aéreas da América Latina e do Caribe cresça 6,1% ao ano. 
Destaca-se também que os movimentos de aeronaves, medidos 
pelo número de decolagens, crescerão 3,6% ao ano. 

Por outro lado, é interessante observar o que ocorre no 
tráfego regular de carga aérea em nível mundial. Essa 
categoria, medida em termos de toneladas-quilômetros de 
carga (FTK), aumentará a uma taxa anual média prevista de 
5,3 %. Fazendo a projeção para o ano de 2030, espera-se que 
o tráfego regular de carga aérea em nível mundial seja 2,8 
vezes maior que a cifra de 2010 e, além disso, espera-se que o 
tráfego de carga das linhas aéreas na América Latina e no 
Caribe cresça 5,7% ao ano. 

Nesse sentido, os resultados dos estudos da organização 
internacional sobre transporte aéreo confirmam que a 
tendência de alta responde aos resultados financeiros 
mundiais positivos, e ao aumento da confiança dos 
empresários e consumidores em várias economias 
importantes, apesar dos inevitáveis momentos de depressão 
resultantes das mais variadas circunstâncias (aumento ou 
baixa dos combustíveis, depressão econômica, incidentes 
bélicos, entre outros), que sempre acontecem na evolução 
econômica financeira. 

Não há dúvidas de que o crescimento futuro do transporte 
aéreo continuará dependendo, fundamentalmente, do 
crescimento econômico e comercial mundial, assim como da 
evolução dos custos da exploração das linhas aéreas.  

Entretanto, esse crescimento também estará subordinado 
tanto aos problemas de congestionamento nos aeródromos e 
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nos espaços aéreos, na proteção ambiental e necessidades 
financeiras em matéria de investimentos, como às decisões 
políticas. Essas restrições desempenham um papel importante 
nessa área. 

Reitero que as configurações de um aeródromo e o nível de 
serviço a ser prestado são resultados da quantidade e tipos de 
tráfego que o utiliza e, também, dos prognósticos para o 
futuro. 

Se, como demonstram os prognósticos, a tendência for um 
índice constante de crescimento no tráfego aéreo mundial, 
isso significará um aumento considerável das operações do 
serviço de tráfego aéreo, exigindo, sem dúvidas, serviços de 
infraestrutura, instalações físicas e serviços de navegação 
aérea. 

Quando não há um equilíbrio entre a capacidade 
aeroportuária e serviços relacionados e a demanda, produz-se 
o que se chama de ‘congestionamento aéreo’. Está 
comprovado que algumas regiões são mais vulneráveis a esse 
congestionamento que outras. Tal é o caso dos países 
europeus, Estados Unidos e, na região latino-americana, 
México e Brasil, que encabeçam os países com maior número 
de tráfego e trânsito, indicando a necessidade de encarar 
seriamente o desafio para 2050, através da adaptação ou, 
sempre que possível, da construção de novas pistas, além da 
atualização de procedimentos de circulação aérea. 

O congestionamento traz, como consequência direta, o atraso 
dos voos e, portanto, a desvalorização do transporte aéreo, 
que tem a ‘velocidade’ como característica inerente, o que 
acarreta implicações de ordem econômica e jurídica. 
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Quais são as ferramentas com potencialidade suficiente para 
enfrentar os problemas de congestionamento, especialmente 
nos aeródromos com limitações físicas? 

A OACI oferece à comunidade aeronáutica um conjunto 
importante de medidas para eliminar ou, pelo menos, atenuar 
o impacto negativo do fenômeno congestionamento. Dentre 
elas, não posso deixar de citar a aplicação plena do conceito 
CNS-ATM; a implantação da navegação baseada em 
performance PBN, que confere maior precisão sem ter que 
sobrevoar auxílios à navegação baseados no solo; operações 
de descida contínua (CDO); operações de subida contínua 
(CCO), e capacidades de estabelecer sequências de pistas 
(AMAM/DMAN), que permitirão um maior rendimento das 
pistas de decolagem e pouso, mediante mínimos de separação 
de esteira de turbulências otimizados, e revisão das categorias 
das esteiras de turbulências e procedimentos de aeronaves 
aplicáveis. 

Reitero que todos esses procedimentos são recursos que 
deverão ser aplicados com o objetivo de aprimorar o sistema 
de tráfego aéreo, além de melhorar a utilização da 
infraestrutura existente, gerando menor carga de trabalho; 
melhor organização das atividades para o gerenciamento dos 
voos; maior eficiência do sistema ATM para todos os 
participantes, particularmente para os exploradores; maior 
previsibilidade e pontualidade da frota; maior eficiência 
operacional e melhor gerenciamento de frota, com 
consequente redução de atrasos. 

As pistas e áreas de manobras, terminal nos aeródromos e 
áreas metropolitanas serão as que demandarão tais 
mudanças. Será importante o gerenciamento das chegadas e 
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saídas, incluindo a medição do tempo para e de um 
aeródromo com múltiplas pistas, ou lugares com múltiplas 
pistas dependentes em aeródromos muito próximos, de modo 
utilizar a capacidade das pistas de maneira eficiente. 

Todos esses procedimentos estão contidos na Resolução A37-
11 da Assembleia da OACI, que leva em conta a redução do 
impacto ambiental, com os procedimentos PBN, por exemplo, 
facilitando as operações de descida contínua e as operações 
de subida contínua com perfis otimizados, o que significa 
economia de combustível e, consequentemente, redução da 
emissão de CO2 (dióxido de carbono).  

Outro grande desafio a se levar em consideração é o aumento 
e preservação da segurança aérea (Safety), tendo em vista que 
o aumento do tráfego aéreo, inevitavelmente, implicará uma 
maior taxa de acidentes, caso medidas preventivas não sejam 
adotadas. Portanto, todos os integrantes do sistema de 
transporte aéreo têm que unir esforços e aplicar plenamente o 
gerenciamento de riscos, uma parte essencial do novo Anexo 
19 Convenção de Chicago, sobre Segurança Operacional. 

Por outro lado, além das obras em pistas e instalações de 
infraestrutura, deverá ser enfatizada a definição do Plano 
Diretor Aeroportuário, visando solucionar o 
congestionamento aéreo.  

É sabido que, na maioria dos casos, os aeroportos têm seu 
crescimento limitado diante da realidade do aumento de voos, 
com uma estratégia a médio e longo prazo para evitar 
colapsos, contemplando a possibilidade de ampliações e de 
construções de novas pistas.  
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A eficiência e a capacidade dos terminais aéreos devem ser 
melhoradas, levando-se em conta as horas de saturação e 
obrigando as empresas a usarem os horários de pico. 

Nesse sentido, as operações aéreas deverão ser 
racionalizadas, buscando mitigar as restrições físicas da 
infraestrutura disponível, otimizando o processo de embarque, 
capacitando o pessoal e investindo nos equipamentos de terra. 

Devemos lembrar o programa europeu SESAR, que, por 
iniciativa da Comissão Europeia, reordena o espaço aéreo 
europeu, além da organização para a segurança ― Agência 
Europeia de Segurança Aérea ― que visa reduzir o 
congestionamento de aeronaves e seu impacto sobre o meio 
ambiente. As principais linhas aéreas do mundo participam do 
desenvolvimento do programa de criação do Céu Único 
Europeu. 

Devemos enfatizar que o processo de coordenação do espaço 
aéreo não é novo; por exemplo, na União Europeia foi 
desenvolvido um instrumento jurídico que estabelece medidas 
a serem ali adotadas.  

A norma citada foi estabelecida em 24 de abril de 2004 pelo 
Parlamento Europeu e pelo Conselho da UE. Um dos 
princípios básicos da sua aplicação se baseia no pretexto de 
preencher as lacunas na capacidade de certas instalações, 
sendo designados como aeródromos coordenados. 

O Regulamento CE 95/93 também permite solucionar 
situações de congestionamento. O problema com esse padrão 
é que as autoridades responsáveis pelo gerenciamento de 
tráfego aéreo podem recusar um plano de voo de uma 
companhia aérea que tenha a intenção de pousar ou decolar 
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de um aeródromo coordenado, durante os períodos em que o 
mesmo se encontre em situação de coordenação, e que não 
disponha de uma faixa horária (slot) atribuída pelo 
coordenador.  

Há de se reconhecer que a aplicação das disposições do 
capítulo 14 da norma referida acima tem como objetivo a 
otimização da capacidade da disponibilidade das instalações, 
visto que implementa a previsibilidade e a estabilidade da 
rede ATM europeia; entretanto, deve-se reconhecer que tal 
aplicação resulta em problemas de gerenciamento. 

Outro elemento de notável interesse para amenizar os 
problemas que são inerentes ao fenômeno do gerenciamento é 
o procedimento de alocação das respectivas faixas horárias 
nos aeródromos. Isso deve ser efetivado e coordenado da 
melhor maneira possível. O Eurocontrol emprega um serviço 
de alerta que permite verificar os planos de voos com as 
respectivas faixas horárias, mas será de grande utilidade a 
previsão de sanções para os transportadores que, sendo 
titulares de uma determinada faixa horária, dela não fazem 
uso, prejudicando novos operadores e gerando um abuso da 
concorrência comercial. Nesse sentido, cabe ao Estado, 
através de seu órgão de controlo, fiscalizar a correspondência 
entre atribuição dos direitos de tráfego e atribuição de faixas 
horárias aeroportuárias. 

Para ajustar os inevitáveis desvios na metodologia, utiliza-se 
uma ferramenta denominada AMON (Airport Slots 
Monitoring), que tem demonstrado eficácia em várias 
ocasiões. Graças a ela, o Eurocontrol pode atribuir faixas 
temporárias às diferentes empresas, evitando atrasos e 
estabelecendo medidas de segurança necessárias. 
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É claro que, nesse processo de transparência e destinado a 
evitar a concorrência desleal, devem estar envolvidas, não só 
as autoridades, mas também as linhas aéreas, que devem ser 
responsáveis e assumir um compromisso em sua atuação, não 
agindo de forma improvisada, pois isso desarticularia a 
coordenação adequada do tráfego aéreo. Isso exige a 
necessidade de um intercâmbio constante de informações 
entre todos e, por outro lado, tem que haver um diálogo 
constante entre as diferentes empresas que estão 
desenvolvendo suas atividades em determinado aeródromo. 

Outro elemento importante na gestão aeroportuária e serviços 
correlatos é o Plano Mundial de Navegação Aérea (GANP), 
que foi concebido para orientar o progresso do transporte 
aéreo durante determinado período: 2013 – 2028. Esse plano 
é renovado a cada quinze anos, antecipando os 
desenvolvimentos futuros, segundo objetivos operacionais 
acordados entre os Estados e a indústria, sendo que os ajustes 
por blocos estão contemplados em intervalos mais curtos de 
cinco anos, a partir de 2013.  

Tal elemento é essencial no planejamento da aviação e busca 
sua maior integração a níveis regionais e estatais, 
examinando soluções que pretendam introduzir a estratégia 
baseada no consenso para a modernização da engenharia de 
melhoria por blocos do sistema de aviação ASBU. Esse 
conceito está relacionado às operações aeroportuárias, à 
interoperabilidade mundial de sistemas e dados, à otimização 
da capacidade, a voos flexíveis e a rotas eficientes; todos 
esses elementos estão inter-relacionados para alcançar maior 
eficiência da aviação.  
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Essa configuração do recurso disponível representa uma 
grande ajuda para a comunidade aeronáutica internacional, 
pois são identificados os problemas a serem enfrentados em 
futuro imediato, assim como aspectos financeiros da 
modernização do sistema de aviação. Em suma, constitui um 
enfoque estratégico que preserva, ao mesmo tempo, a 
segurança operacional e a modernização da navegação aérea, 
permitindo que os Estados e protagonistas do sistema 
obtenham crescimento seguro e sustentável, assim como o 
aumento da eficiência na administração ambiental 
responsável, reivindicada por sociedades e economias em todo 
o mundo.  

A seguir, destacamos alguns aspectos tratados pelo Plano 
Mundial de Navegação Aérea. 

1) Prioridades regionais e estatais de navegação aérea que 
contemplam as necessidades regionais, sub-regionais e 
de cada Estado da OACI, através das PIRGs. 

2) Melhorias por blocos do sistema de aviação – ASBU – 
módulos e cartas de rota que complementam o GANP. 

3) Uso de blocos de ASBU e módulos correspondentes. 
4)  Custo-benefício e questões financeiras, incluindo o que 

se refere aos ASBU, de modo que se possa determinar o 
que é rentável para implantação em uma região, sub-
região ou Estado. 

5)  Análise e avaliação do plano de navegação aérea, com 
o compromisso de atualizar e adaptar em consonância 
com as prioridades estabelecidas nos planos regionais e 
estatais de navegação aérea.  

Isso posto, é oportuno identificar os organismos responsáveis 
pelo monitoramento da implementação desse GANP. 
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Na região conhecida como LATAM, participam da 
administração e regulamentação da infraestrutura e serviços 
da aeronavegação o Grupo Regional de Planejamento e 
Execução, CAR/SAM GREPECAS, de que fazem parte: 
Antígua e Barbuda (representando Dominica), Granada, São 
Cristóvão, Santa Lucia e São Vicente e Granadinas, 
Argentina, Barbados, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Costa 
Rica, Cuba, República Dominicana, Equador, Haiti, Jamaica, 
El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicarágua, 
Panamá, Paraguai, Peru, Trinidad e Tobago, Porto Rico, 
Uruguai e Venezuela. 

Além desse grupo, a Comissão Latino-americana de Aviação 
Civil – CLAC – participa como organismo regional 
intergovernamental de caráter consultivo, que tem por objeto 
a cooperação e coordenação das atividades de aviação civil 
na região. Essa comissão é integrada por 21 Estados 
membros na América Latina e Caribe; dentre eles, Argentina, 
Aruba, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Cuba, 
República Dominicana, Equador, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, Jamaica, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, 
Peru, Uruguai e Venezuela. 

No que se refere ao tema aeroportuário, não posso deixar de 
mencionar o Airports Council International – ACI. Tal 
associação representa os interesses aeroportuários em todo o 
mundo; porém, conta com uma divisão para América Latina e 
Caribe, a qual é integrada por Antígua, Argentina, Barbados, 
Belize, Bermuda, Brasil, Ilhas Cayman, Chile, Colômbia, 
Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Equador, El 
Salvador, Guiana Francesa, Granada, Guadalupe, Haiti, 
Honduras, Jamaica, Martinica, México, Antilhas Holandesas, 
Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, Porto Rico, Santa Lucia, 
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São Cristóvão e Nevis, Suriname, Trinidad e Tobago, 
Uruguai, Estados Unidos e Venezuela.  

É também oportuno lembrar que a CLAC adotou a 
Recomendação A10-9, reconhecendo que o problema do 
congestionamento do tráfego aéreo existe. Ele acontece, 
precisamente, em períodos de alta temporada nos centros de 
turismo e resulta em grande diferença na utilização da 
infraestrutura e instalações aeroportuárias entre “altas e 
baixas temporadas”. Essa Recomendação destaca a 
importância da prevenção e planejamento com antecedência 
suficiente para satisfazer adequadamente à demanda 
aeroportuária. Também adverte que a ampliação, novas 
construções e manutenção implicam grande carga financeira. 
Portanto, seria conveniente a utilização racional das 
instalações, de modo a lograr seu máximo aproveitamento. 
Para tanto, recomenda-se que sejam identificados os fatores 
que causam o congestionamento, planejando e adequando as 
instalações de modo a satisfazer exigências da demanda, e 
compatibilizando necessidades mínimas e máximas. Além 
disso, deve-se proceder à capacitação de pessoal nas 
metodologias de previsão, para que estudos sejam 
prognósticos anuais do tráfego aéreo, apontando medidas a 
serem tomadas. 

Por sua vez, a indústria é responsável por contribuir com a 
tarefa de otimizar o uso da capacidade aeroportuária, 
utilizando aeronaves maiores ou reprogramando voos. As 
modernas técnicas de fixação de preços e gestão de lucros 
permitem aos operadores reduzir a demanda nas horas de 
pico ou atrair os passageiros para utilizar aeródromos menos 
congestionados para as conexões de voos, de modo a 
transferir atividades a instalações subutilizadas. 
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Portanto, os Estados e a comunidade aeronáutica 
internacional e regional contam com as ferramentas 
indispensáveis para enfrentar um eventual congestionamento 
aeroportuário a curto, médio e longo prazo. Todas essas 
ferramentas estão contempladas nos documentos da 
organização internacional e das organizações regionais, como 
a GREPECAS/ CLAC, que devem ser consultados como 
orientação ou diretriz. Não há uma tabela de movimentos de 
aeronaves que sirva como ponto de inflexão de um eventual 
congestionamento. Isso dependerá das características e 
procedimentos que correspondam a cada aeródromo. 

Dentro da região latino-americana, a República Federativa 
do Brasil apresenta a situação mais crítica, resultante do 
acentuado crescimento de tráfego aéreo, doméstico e 
internacional, em comparação com os demais Estados da 
região. Crescimento esse recrudescido por ocasião de eventos 
que convocam multidões, como a Copa Mundial e os Jogos 
Olímpicos. Uma adequada e oportuna aplicação dos recursos 
disponíveis em nível mundial pode evitar uma grave 
depreciação do tráfego aéreo, que tem a celeridade como 
valor agregado. 

__________________________________________________ 
 
Carlos Alberto Pellegrino 

Sim, essa saturação poderá acontecer. 

Para que essa situação venha a ocorrer, basta que uma das 
condições abaixo se mostre verdadeira, ao longo do tempo. 

a. Restrição de espaço aéreo – indicador – atraso na 
implantação do projeto Sirius pelo DECEA e 
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dificuldades de avanço nas ações de integração 
regional conforme o previsto pelo GANP. 

b.  Restrição de infraestrutura aeroportuária – atraso nos 
investimentos nos aeroportos regionais, previstos no 
Programa de Investimentos em Logística – Aeroportos, 
sendo desenvolvido pela Secretaria de Aviação Civil, 
suportada pelo Banco do Brasil. 

__________________________________________________ 
 
Fernando Abs da Cruz Souza Pinto 

O transporte aéreo é reconhecido por todos os governos do 
mundo como uma infraestrutura vital e crucial para a 
demanda de ligações seguras entre regiões. Os governos 
continuam a "possuir" o seu espaço aéreo, mas o seu papel é o 
da regulamentação numa base coletiva. A prestação de 
serviços ao transporte aéreo reside por via da regra nas mãos 
de empresas comerciais orientadas para o desempenho, que 
assim garantem o seu financiamento para as tecnologias 
facilitadoras e para a infraestrutura requerida. O 
descumprimento dos níveis mínimos de desempenho resultará 
numa intervenção dos órgãos reguladores para remover 
concessões ― o que raramente acontece. 

No panorama econômico global, os mercados emergentes, tais 
como a Índia e a China, continuarão a ganhar importância 
com o crescimento do número de passageiros transportados 
por via aérea, a avaliar pelo Produto Interno Bruto (PIB), que 
é o parâmetro mais comumente utilizado para prever a 
expansão da aviação comercial. Em 2013, a China e a Índia 
estavam colocadas respectivamente em 2º e 10º lugar em 
termos do seu PIB. Algures, na década de 2030, a China 
ultrapassará os EUA, tornando-se a maior economia do 
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mundo, elevando a Índia para 3º lugar na escala global. O 
Brasil juntar-se-á aos cinco primeiros países nessa escala, e 
isso terá um impacto enorme no crescimento da aviação 
nesses países. O tráfego doméstico manter-se-á numa parcela 
importante do tráfego aéreo mundial, particularmente na 
China e nos EUA, onde as distâncias territoriais combinadas 
com os tempos das ligações aéreas internas lhe conferirá o 
estatuto de solução primordial de transporte dentro do país. O 
maior segmento tornar-se-á o das viagens internacionais de 
longo curso, que representará 40% do tráfego mundial, 
medido em termos de passageiros-quilômetros pagos 
transportados (RPKs). As elevadas expectativas dos 
passageiros são as de que a tecnologia reduza continuamente 
o tempo dessas viagens e aumente infalivelmente a segurança, 
mas elas ficarão adversamente goradas por restrições de 
capacidade. Isso aumentará o número de congestionamentos, 
ampliará os atrasos, elevará os custos diretos para as 
empresas aéreas e os indiretos para os passageiros, além de 
acarretar uma significativa redução dos níveis de serviço. 

Em 2013, havia no mundo 42 "Aviation Mega-Cities" ― 
considerado o critério segundo o qual uma "Aviation Mega-
City" é uma cidade geradora de mais de 10.000 voos diários 
de longo curso, considerado o voo de longo curso como 
aquele de extensão superior a 2.000 nm excluído o tráfego 
doméstico ― das quais 12 nos EUA, 2 na América do Sul (São 
Paulo e Buenos Aires), 9 na Europa, 1 na África, 4 no Médio 
Oriente, incluindo Istambul, 1 na Rússia e 13 na Australásia. 

Em 2030, prevê-se que o número de "Aviation Mega-Cities" 
aumente para 91, havendo 18 na Europa e igualmente 18 nos 
EUA, 9 na América Central e do Sul, 9 no Médio Oriente, 
incluindo Istambul, 8 na África, 28 na Australásia e, ainda, 1 
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na Rússia. O número médio de movimentos por aeroporto, que 
era, em 1980, de 7680 e, em 2013, de 18250, crescerá em 
flecha. Basta considerar que, no ano de 2014, o aeroporto de 
O’Hare-Chicago teve 882.000 movimentos, ultrapassando o 
de Harstfield-Atlanta, que contabilizou 868.000. Se bem que, 
usando uma outra métrica de medição de atividade, o número 
de passageiros, Atlanta, que contabilizou 96 milhões, seja 
considerado o maior aeroporto do mundo, tendo ultrapassado 
Chicago com 70 milhões. 

O espaço aéreo é um recurso finito, e os aeroportos ainda 
possuem muitas limitações, pelo que é necessário administrá-
lo de forma racional e sistemática e prover um fluxo de 
tráfego aéreo seguro, rápido e ordenado, baseado no aceitável 
desempenho dos meios de comunicação, de navegação e de 
vigilância, bem como dos demais recursos técnicos instalados 
tanto a bordo das aeronaves como dos órgãos de controlo, 
para além da qualificação dos recursos humanos envolvidos. 
Será necessário promover a redução da separação vertical e 
horizontal mínima em espaço aéreo controlado, e, num futuro 
não muito longínquo, fazer com que os computadores 
transmitam informações de trânsito de aeronaves destinadas à 
auto-separação. As aeronaves constituir-se-ão nós de redes 
digitais e se comunicarão entre si para passar para frente, 
para trás, para acima ou para baixo, para seguir no rumo, e 
se fundirem num fluxo organizado antes de atingirem as áreas 
terminais e os aeroportos. Para a viabilidade tecnológica de 
um conceito de operações modernizado como esse, a 
organização do espaço aéreo tem de mudar, devendo passar a 
ser feita de acordo com marcas ligadas à funcionalidade, ao 
invés de marcas rígidas ligadas à soberania, como atualmente 
acontece.  
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De acordo com a IATA, e à medida que se envidam esforços 
na direção de voos altamente eficientes e quase "perfeitos", 
seria preferível que o conceito tradicional de gestão do 
tráfego aéreo ("ATM ― Air Traffic Management") fosse 
substituído pelo conceito de "habilitação de tráfego aéreo" 
("Air Traffic Enablement") com muitas inovações tecnológicas 
e identificação de iniciativas oportunas. Existem, no entanto, 
os obstáculos políticos que se interpõem nesse caminho. 
Internacionalmente, os serviços de transporte aéreo são 
normalizados pela Organização da Aviação Civil 
Internacional (ICAO), mas cada país tem autonomia para 
decidir a maneira como pretende tratar o fluxo de tráfego.  

Vejamos o caso europeu, no qual a gestão do espaço aéreo é 
competência dos governos nacionais e executada a partir das 
39 autoridades nacionais. Isso convida e potencia uma gestão 
integrada e centralizada do tráfego aéreo que foi lançada há 
cerca de dez anos, mas ainda não foi concretizada porque 
muitos governos ainda temem a perda de postos de trabalho e 
a sua influência. 

Assim, a gestão do tráfego aéreo europeu é ainda muito 
fragmentada e ineficaz, gerando custos adicionais da ordem 
dos cinco mil milhões de euros por ano e acrescentando 42 
quilômetros à distância de cada voo médio. Isso significa que 
as rotas operadas são, em média, 4,7 % mais longas do que a 
rota mais direta, obrigando as aeronaves a gastar mais 
combustível, a aumentar as emissões, a pagar taxas de 
utilização elevadas e a originar maiores atrasos. 

A iniciativa do Céu Único Europeu ("SES ― Single European 
Sky") foi lançada em 1999. Visa acabar com a fragmentação 
do espaço aéreo europeu, através da instituição de quadro 
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regulamentar global que contribui, de forma significativa, 
para a sua reestruturação e para a prestação de serviços de 
navegação aérea, impondo a separação das funções de 
regulamentação da prestação de serviços, uma maior 
flexibilidade na utilização civil e militar do espaço aéreo, a 
interoperabilidade dos equipamentos, a classificação 
harmonizada do espaço aéreo superior, um regime tarifário 
comum para os serviços de navegação aérea e requisitos 
comuns de licenciamento para os controladores de tráfego 
aéreo. 

Segundo a Comissão Europeia, serão enormes os benefícios 
do Céu Único Europeu quando estiver a funcionar plenamente 
― prevê-se que esteja concluído por volta do ano 2030. 
Comparativamente ao ano de 2004, a segurança será dez 
vezes superior, a capacidade de espaço aéreo será triplicada, 
os custos de gestão do tráfego aéreo reduzir-se-ão para 
metade, e o impacto da aviação no ambiente será 10% menor. 

O primeiro conjunto de requisitos comuns que instituiu o Céu 
Único Europeu foi adotado em 2004 através de um pacote 
designado "Céu Único Europeu 1", que incluía os 
Regulamentos da Comissão Europeia relativos não só à sua 
organização e utilização, como os relativos à 
interoperabilidade da rede europeia de gestão do tráfego 
aéreo. 

Esse quadro sofreu alterações em 2009 através da introdução 
do pacote designado "Céu Único Europeu 2", a fim de 
abranger mecanismos baseados no desempenho 
(performance). O mesmo pacote incluiu o alargamento das 
regras da União Europeia (EU) em matéria de segurança da 
aviação e estendeu as competências da Agência Europeia 
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para a Segurança da Aviação (EASA) à gestão do tráfego 
aéreo, aos serviços de navegação aérea, e à segurança das 
operações aeroportuárias. Paralelamente, foi adotada uma 
série de disposições de aplicação e de normas técnicas. 

A UE está agora a entrar na fase de "implantação" do projeto 
de investigação SESAR (Investigação sobre a Gestão do 
Tráfego Aéreo no Céu Único Europeu), criado em 2007, que 
gere as dimensões tecnológica e industrial do Céu Único 
Europeu; ou seja, o seu desenvolvimento e a implantação. 
Recorda-se que a primeira fase do SESAR foi designada de 
fase de "definição" e teve início em outubro de 2005, tendo 
sido levada a efeito por um consórcio de empresas 
selecionado por concurso público, sob a responsabilidade do 
Eurocontrol ("European Organization for the Safety of Air 
Navigation"), tendo conduzido em 2008 ao Plano Diretor 
Europeu de Gestão do Tráfego Aéreo ("ATM Master Plan"). A 
segunda de fase, que ainda perdura, foi designada de 
"desenvolvimento" e pretende acelerar a evolução tecnológica 
dos atuais sistemas de ATM, cuja necessidade se faz sentir de 
forma urgente. 

A eficiência da gestão do tráfego aéreo na Europa está já a 
melhorar, tendo-se verificado a diminuição da média dos 
atrasos ATFM ("Air Traffic Flow Management"), em rota e no 
aeroporto, de 5,4 minutos por voo, em 1999, para 1,8 minutos 
em 2011, e para menos de um minuto em 2013. Do mesmo 
modo, a média da duração do voo em rota horizontal direta 
vem diminuindo de forma contínua, de 5,42 % em 2009 para 
4,67 % em 2013. Não obstante os progressos realizados na 
última década, o espaço aéreo europeu está ainda longe de 
atingir a plena integração, o que se deve, sem dúvida, ao vasto 
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âmbito da iniciativa e às dificuldades e resistências que a 
mesma enfrenta. 

Não são desejáveis atrasos na realização da SESAR devido à 
iniciativa concorrente "Next Generation Air Transportation 
System ― NextGen", que decorre nos EUA, havendo que 
envidar esforços permanentes para assegurar a 
interoperabilidade entre estes dois programas. Os EUA 
controlam um espaço aéreo da mesma dimensão que o 
europeu, com mais tráfego, mas com cerca de metade dos 
custos. O FAA vem perseguindo a modernização do sistema 
ATM para que possa exercer as suas atividades de forma mais 
eficaz por meio do programa "NextGen", o qual utilizará 
tecnologia baseada em satélites e a trajetória 4D das 
operações (as três dimensões espaciais de latitude, longitude, 
altitude e o tempo), tal como o programa europeu. O 
programa "NextGen" foi instituído por meio de lei federal 
dada a sua relevância. 

Um dos desafios que se coloca aos programas SESAR e 
"NextGen" é o da harmonização em 2020 nas duas regiões, a 
europeia e a americana, do mandato relativo a uma nova 
onda tecnológica, o ADS-B ("Automatic Dependent 
Surveillance Broadcast"). O ADS-B consiste na difusão 
espontânea de mensagens contendo entre outros a 
identificação e a localização 4D de uma aeronave, sendo que 
a precisão do conteúdo dessas mensagens dependerá da 
integridade do sistema fonte dessa informação, que é 
primordialmente o GPS ("Global Positioning System") da 
aeronave. O ADS-B é um dos recursos técnicos mais 
importantes na evolução do ATM. Trará enormes benefícios à 
aviação comercial, começando pela cobertura de áreas antes 
desprovidas de vigilância ("NRA ― Non Radar Areas") como 
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grandes regiões desérticas, oceânicas e florestas, através da 
instalação de estações receptoras de sinais ADS-B no solo, a 
uma fração do custo de uma estação de radar. Em áreas onde 
já exista cobertura de radar, o ADS-B pode ser utilizado como 
complemento, fazendo com que as separações em rota caiam, 
por exemplo, de cinco para apenas três milhas náuticas, ou 
para 2,5 milhas náuticas nas aproximações finais, dependendo 
da região. O ADS-B irá seguramente substituir radares 
primários e secundários como método principal de controlo 
da vigilância nalgumas regiões do mundo.  

Outra grande vantagem do sistema ADS-B é a de que, na 
medida em que todos os aviões estiverem equipados com o 
sistema ADS-B, os seus cockpits poderão ser alterados para 
receber e visualizar informações de outros aviões na sua 
vizinhança nos mesmos moldes dos órgãos ATC; ou seja, o 
tráfego será apresentado com maior detalhe e em tempo real, 
sobretudo depois da entrada em operação dos novos 
receptores embarcados de navegação global por satélite 
GNSS ("Global Navigation Satellite System"), que apresentam 
uma notável melhoria de desempenho em cenários de multi-
constelação; isto é, com a localização a ser derivada da 
combinação de sistemas de posicionamento múltiplo como o 
norte-americano GPS, o russo GLONASS e o europeu Galileo, 
só para dar alguns exemplos. Isso aumentará 
substancialmente a consciência situacional das tripulações, 
diminuindo os riscos de colisões em voo. 

Quanto ao Brasil, é um país do tamanho dos Estados Unidos 
ou da Europa, com uma classe média em crescimento e uma 
indústria de aviação em expansão. Nos dez anos que 
decorreram entre 2004 e 2013, a demanda de tráfego aéreo 
apresentou um índice médio de 13,1% ao ano em termos de 



| 45  

RPKs; ou seja, nesse mesmo período, o crescimento anual do 
transporte aéreo doméstico representou mais de 3,7 vezes o 
crescimento do PIB brasileiro, e mais de 13 vezes o 
crescimento da população, segundo os dados divulgados no 
Anuário do Transporte Aéreo de 2013 da ANAC. Só em 2013, 
foram transportados mais de 109,2 milhões de passageiros, 
dos quais quase 90 milhões de passageiros em voos 
domésticos e 19,2 milhões em voos internacionais. O 
presidente da Associação Brasileira de Companhias Aéreas 
(ABEAR) declarou em 2014 existirem mais pessoas a voar 
entre os estados no Brasil do que cruzando os estados de 
ônibus. Isso são desenvolvimentos impressionantes que 
prenunciam que a indústria da aviação duplique na próxima 
década, apesar dos inúmeros obstáculos que se deparam pela 
frente e de algum decréscimo que, entretanto, se verificou no 
ano de 2014. 

O controlo de tráfego aéreo brasileiro carece de simplificação 
e modernização para permitir que seja tomada uma série de 
medidas já descritas, nomeadamente a de redução da 
separação horizontal entre aeronaves na área terminal de 
aeroportos, na aproximação e pouso, e, consequentemente, do 
intervalo de tempo entre pousos e partidas. Existem 
aeroportos que possuem capacidade para absorver o aumento 
no número de pousos e que se beneficiarão com a medida, 
mas, para isso, terão que ser desenvolvidas, discutidas e 
atualizadas as legislações dos órgãos operacionais 
envolvidos. A redução nos mínimos de separação horizontal 
requer tempo, tornando-se necessário iniciar o processo com 
uma fase de testes, seguida da aplicação aos horários de 
baixo fluxo de tráfego, depois aos horários de pico antes da 
implementação operacional completa.  
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Prosseguem, no entanto, através do Programa SIRIUS Brasil, 
que impulsiona o conceito operacional do ATM nacional, 
iniciativas de adoção dos recursos de alta tecnologia e de 
inovação como, por exemplo, a da introdução da Navegação 
Baseada em Performance ("PBN ― Performance Based 
Navigation") nos aeroportos das áreas terminais do Rio de 
Janeiro e São Paulo. Esses aeroportos internacionais são as 
principais portas de entrada dos voos internacionais, e o eixo 
Rio-São Paulo é considerado o terceiro mais movimentado em 
termos de volume de passageiros do mundo, com quase 8 
milhões de passageiros transportados em 2012 (de acordo 
com um estudo feito pelo Amadeus). A introdução do PBN 
permite, no aeroporto Santos Dumont, reduzir a altura para 
realizar o procedimento de aproximação por instrumentos de 
1.500 pés para 300 (ou 100 metros). Permite ainda uma 
redução média de tempo de voo de oito minutos, o equivalente 
a 18% por cento dos atuais 44 minutos de tempo de voo, que 
liga as duas cidades e, consequentemente, por um lado a 
redução do consumo de combustível, e por outro o aumento da 
capacidade, da precisão e da segurança operacional. 

Há outros esforços que estão sendo feitos. Em São Paulo, no 
polo aeroespacial do Brasil, a Boeing estabeleceu, em 2012, 
um centro de pesquisa e tecnologia ("Boeing Research & 
Technology-Brazil", o sexto centro de pesquisa avançada da 
Boeing fora dos Estados Unidos) que pretende trabalhar em 
parceria de pesquisa com vários institutos e universidades 
brasileiras, como o Departamento de Controle do Espaço 
Aéreo (DECEA) e o Departamento de Ciência e Tecnologia 
Aeroespacial (DCTA). 

Apesar de todas as iniciativas descritas, existem no Brasil 
oportunidades de melhoramento da infraestrutura do espaço 
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aéreo nacional, tanto no solo como no ar, uma das quais 
passa pela introdução da já referida vigilância dependente 
automática por radiodifusão (ADS-B) face ao permanente 
desafio de assegurar, de maneira segura e eficiente, a 
acomodação da demanda até aos limites máximos da 
capacidade sistêmica dos aeroportos e do espaço aéreo. 

__________________________________________________ 
 
Gil Nunes Maciel 

           Entendo que a totalidade dos sistemas em situação de 
expansão irreversível tem, fatalmente, um ponto de saturação 
e colapso, na linha do tempo, o que acabará por torná-lo 
inviável. Isso já vem acontecendo nas grandes cidades, como 
Rio de Janeiro e São Paulo, onde a mobilidade urbana, nos 
horários críticos, compromete seriamente o desempenho 
econômico e o bem-estar dos cidadãos dessas metrópoles, com 
reflexo em toda sociedade. Muitas medidas mitigadoras vêm 
sendo aplicadas com sucesso temporal para a melhoria da 
mobilidade urbana, como a implantação de metrôs e de vias 
expressas de ônibus. Não obstante, todas essas medidas são 
limitadas no espaço e tempo, frente à demanda imposta pelo 
crescimento da população local. 

Penso que, analogamente, as mesmas considerações aplicam-
se ao sistema de transporte aéreo do Brasil, com a previsível 
saturação dos céus e aeroportos, até o ano de 2050. As 
medidas de mitigação ou de postergação do ponto de 
saturação devem ir além da modernização e ampliação das 
capacidades de controle de tráfego e dos nossos aeroportos. 
Há que se investir também e maciçamente nos demais modos 
de transporte. 
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O País necessita de rodovias amplas e seguras, possibilitando 
um fluxo de um número muito maior de veículos e com maior 
rapidez. Chega às raias do ridículo dispor de uma rodovia, 
como a Dutra, como principal meio de ligação entre os dois 
maiores polos populacionais, econômicos e político da Nação. 
Essa rodovia, uma das melhores da nossa realidade, deveria 
já hoje estar, pelo menos, quadriplicada. Linhas férreas 
precisam percorrer todo o Território, tanto para o transporte 
de carga como de passageiros. Trens de alto desempenho 
(trem bala) precisarão estar em operação, o mais breve 
possível, de forma a aliviar a demanda por transporte aéreo, 
particularmente em ligações com menos de 800 km de 
distância. Embora com pouco impacto no alívio à demanda no 
transporte aéreo, o caminho do mar não pode ser esquecido. 
Com uma imensa costa e rios navegáveis, há que se investir 
em frotas e portos modernos e adequados aos diversos tipos 
de carga e público. 

Resumindo, o âmago da questão está na disponibilidade, 
segurança, eficiência e capacidade de um sistema global de 
transporte para conduzir passageiros e carga de um ponto a 
outro, com a máxima rapidez possível. Caberia ao usuário 
optar por um ou outro modo, conforme suas necessidades e 
preferências. São necessários investimentos na modernização 
e ampliação das capacidades de controle do tráfego aéreo e 
dos aeroportos, para adiar ao máximo os seus pontos de 
saturação; não obstante, se o mesmo não for feito com os 
demais modos, particularmente o rodoviário e ferroviário, 
viveremos o caos aéreo muito antes de 2050. 

__________________________________________________ 
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Luiz Antônio Castro 

O Brasil tem investido de forma acentuada, por intermédio do 
DECEA, na modernização e ampliação dos meios de 
Gerenciamento e Controle de Tráfego Aéreo, preparando-se 
adequadamente para recepcionar o aumento da demanda 
decorrente do crescimento do número de aeronaves 
rotineiramente em operação e ― em particular ― devido aos 
eventos esportivos mundiais previstos para 2014 e 2016. 

Assim, a infraestrutura de navegação aérea está 
completamente compatível com a demanda existente e prevista 
para o médio prazo, sendo mantidos os níveis de investimento 
no SISCEAB, com a continuada liberação pelo Governo 
Federal dos recursos financeiros previstos, e um eventual 
aumento extraordinário de demanda poderá ser atendido sem 
maiores dificuldades. 

Por outro lado, é patente a falta de investimentos na 
infraestrutura aeroportuária, sem o necessário aumento no 
número de pistas e pátios de estacionamento disponíveis nos 
principais aeródromos, acarretando desde já extrema 
dificuldade para atendimento ao crescimento da demanda 
aeronáutica. 

Face às grandes dívidas sociais existentes no Brasil, não se 
antevê que o Governo Federal venha a investir o necessário 
na infraestrutura aeroportuária, mantendo-se, assim, o 
gargalo existente. 

A utilização de PPP, caso venha a deslanchar, poderá auxiliar 
na redução do gargalo existente e previsto, sem, entretanto, 
vir a eliminá-lo. 
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__________________________________________________ 
 
Luiz Carlos Ribeiro da Silva 

Não acredito que chegaremos à situação marginal de atingir 
um “ponto de saturação” que imponha restrições ao setor de 
navegação aérea no mundo. A história tem mostrado que a 
humanidade trabalha de forma evolutiva para atender as suas 
demandas, evitando situações de caos.  

Acompanhando o desenvolvimento do setor aéreo, verifica-se 
claramente o esforço dos grandes centros econômicos e de 
conhecimento no sentido de traçar cenários futuros, 
desenvolver conceitos inovadores, criar equipamentos e 
soluções tecnológicas que incrementem a capacidade do setor 
aeronáutico de atender às necessidades da sociedade. O 
aumento do tamanho e capacidade das aeronaves, a 
implantação de sistemas de navegação mais precisos, o uso de 
soluções satelitais e de automação e o uso intensivo de 
sistemas de transmissão de dados são exemplos de soluções 
desenvolvidas e implantadas para atacar os problemas atuais 
de congestionamento. É sabido também que as aeronaves 
modernas já dispõem de capacidades de navegação que ainda 
não estão sendo exploradas plenamente, abrindo um extenso 
campo de possibilidades operacionais para atender os 
problemas atuais e futuros de capacidade do espaço aéreo.  

Resumindo, a sociedade resolveu as dificuldades de 
capacidade atuais e já está mapeando os possíveis problemas 
futuros e desenvolvendo soluções para impedir que impactos 
significativos restrinjam a expansão do setor aéreo. 
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__________________________________________________ 
 
Luiz Carlos Rodrigues 

Aeroportos: 

Área - em um arco de 35 anos (2015-2050) deveríamos, 
para grandes centros, prever desapropriação de aéreas 
com 200 km² (20 x 10) para possibilitar expansões 
futuras, prevenir reclamações de ruídos, possibilitar 
pistas paralelas (2 ou 3) com separações (> 750 m (?)) 
para permitir ILS simultâneos. Esses aeroportos devem 
ser planejados de forma que, no mínimo 3 aeroportos 
sejam previstos com cerca de 50 km do centro da cidade. 

Vantagens: a desapropriação de área pode ser feita com 
previsão de alocar glebas para agricultura, pois critério 
crítico seria a proibição de qualquer tipo de edificação 
nessas áreas. 

Desvantagens: a possibilidade de desapropriação dá 
margens a especulações imobiliárias e reclamações 
devido à movimentação de moradias. 

Pistas: 

O aeroporto deve prover um conjunto de pistas para 
decolagem e um conjunto de pistas para pouso. O ideal 
é que os terminais sejam colocados entre os conjuntos 
de pistas citadas. A aeronave, após o pouso, livra a pista 
o mais próximo possível dos terminais e, para 
decolagem, as aeronaves livram os terminais pelo lado 
oposto, o mais próximo possível das cabeceiras de pista 
para decolagens. 
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No caso de inversão de pistas em uso (direção do vento), 
não há modificação no conceito. O objetivo é 
possibilitar a operação simultânea de todas as pistas 
para pousos e decolagens, mesmo nos casos de 
operações IFR. 

Terminais:  

Os terminais devem prover separação física para 
permitir trânsito de aeronaves chegando e saindo, 
independentemente no intervalo de dois terminais. A 
finalidade é possibilitar meios para que haja circulação 
de aeronaves nos casos de fechamento de aeroportos 
por meteorologia; na abertura, haverá um fluxo maior 
de aeronaves saindo e chegando aos pátios.   

A ligação entre terminais seria feita através de veículos 
subterrâneos, passagens para pedestres. Escadas 
rolantes e esteiras rolantes deverão facilitar percurso a 
pé. 

A chegada das estradas, linhas de ônibus e de metrôs 
poderiam ser subterrâneas, ligando os diversos 
terminais diretamente. Ou se concentrarem num ponto 
onde chegariam os diversos meios de transporte e 
estacionamentos para automóveis e para locadoras de 
automóveis.  

Acessos aos aeroportos: 

A localização dos aeroportos deve estabelecer critérios 
para o acesso aos aeroportos por terra, água e ar. É 
imprescindível que os aeroportos tenham ligações 
ferroviárias integradas aos trens metropolitanos 
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(metrôs). Autoestradas devem constar do plano, assim 
como ligações por helicópteros. Na ligação por água, 
cito a ligação do Galeão com Santos Dumont, no Rio de 
Janeiro, mesmo à custa de se fazer um canal para 
colocar os barcos na área interna do aeroporto no 
Galeão.  Se se colocar estação de metrô no aeroporto 
Santos Dumont, essa ligação alternativa tornar-se-á um 
meio prático para passageiros embarcarem e 
desembarcarem no aeroporto do Galeão, sem pegar o 
atual e futuro congestionamento das ligações por terra. 

Terminais de embarque e desembarque deslocados para 
aeroportos atuais: 

Problema: a ligação entre aeroportos existentes é uma 
necessidade premente para 2050. Citemos como 
exemplo os aeroportos de Guarulhos e Congonhas, em 
São Paulo.  

Solução: o advento dos trens suspensos (monotrilhos ou 
levitação magnética) pode estabelecer uma ligação 
rápida entre esses aeroportos, evitando o 
congestionamento nas avenidas e estradas, e pelo fato 
de a suspensão ser pouco atraente para assaltos. 

Terminal deslocado: um grande terminal pode ser 
planejado no aeroporto de Marte, possibilitando a 
conexão de trem-bala, metrôs, ônibus, táxis. Nesse 
terminal pode haver um terminal aéreo para voos 
nacionais e internacionais partindo de Guarulhos. O 
check-in pode ser efetivado nesse terminal, onde o 
traslado de passageiros para aeroporto seria direto 
para área de embarque (já checados os passaportes e 
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bagagens). Numa visão futurística, o ideal seria que o 
embarque no terminal deslocado fosse tipo aeroportos, 
onde passageiros seriam chamados por voo (idêntico ao 
do embarque no aeroporto) para salas específicas. Esses 
passageiros embarcam em um veículo exclusivo para 
aquele voo. O desembarque de tais passageiros seria, 
diretamente, na sala de embarque daquele voo, onde se 
juntariam com passageiros que fizeram check-in 
diretamente no aeroporto.  

No desembarque de passageiros, o raciocínio seria 
inverso. Passageiros que optarem pela ligação direta, 
aeronave  terminal deslocado, tomariam o veículo 
estacionado junto à aeronave. Bagagens seriam 
trocadas da aeronave para o veículo dedicado.  

Vantagens: o passageiro faria check-in no terminal 
deslocado, evitando viagem rodoviária (táxi, automóvel) 
sujeita a um congestionamento. O passageiro se 
“livraria” das bagagens (partida) mais cedo e pegaria a 
bagagem (chegada) mais tarde. O ideal seria a 
realização das verificações de passaportes (Polícia 
Federal) e Alfândega (Receita Federal) nesses terminais 
nas chegadas e partidas.   

Equipamentos de auxílio para pousos e decolagens: 

Cenário: a impossibilidade de uma aeronave pousar ou 
decolar devido a nevoeiros tem dificultado o 
cumprimento de horários dos voos, prejudicando os 
passageiros, principalmente. Uma aeronave 
impossibilitada de decolar de Porto Alegre, na 



| 55  

madrugada, desmorona todo o planejamento de 
utilização diária daquela aeronave.  

Pouso Automático:  

O pouso, em casos de nevoeiros, pode ser efetuado em 
aeroportos equipados para aproximação e pouso CAT 3. 
Existem aeronaves equipadas com piloto automático, 
possibilitando um pouso automático, em que os mínimos são 
diminuídos. Também há equipamentos HUD (Head Up 
Display) que permitem um pouso automático com pilotagem 
manual. 

Decolagem com baixa visibilidade: 

Equipamentos HUD permitem uma decolagem com 
visibilidade mínima, pois apresentam guiagem para tal. 

Aproximação de precisão em curva: 

Os procedimentos para aproximação de precisão em 
curva (RNP< 0.1 MN) possibilitam uma operação 
continuada de um aeroporto, mesmo com visibilidade 
vertical e horizontal baixas. Nesse caso, é necessária a 
certificação das aeronaves e dos procedimentos de 
aproximação.  

Concluindo: equipar aeroportos para pousos e 
decolagens com visibilidade mínima é mandatório para 
uma utilização racional dos meios de transporte aéreo.   

Conclusão: 

Um trabalho coordenado de previsão de utilização dos 
aeroportos possibilitaria um planejamento a longo 
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prazo prevendo a implantação de aeroportos com 
duração longa. Nesse caso, uma área de 200 km² 
permitiria uma expansão do aeroporto, condicionado à 
demanda de transporte aéreo sem inconvenientes de 
ruídos e desapropriações. 

Da mesma forma, a previsão de equipamentos para 
aeronaves e aeroportos, o que preveria pousos e decolagens 
com visibilidade mínima. Esses equipamentos permitirão uma 
operação continuada dos aeroportos, como em casos de 
nevoeiros, por exemplo. 

__________________________________________________ 
 
Luiz Paulo Moraes da Silveira: 

Antes de quaisquer outros estudos, deveria ser feita pesquisa 
econômica para definir o provável cenário do transporte 
aéreo civil global e, particularmente brasileiro, no ano de 
2050. O apoio ao transporte aéreo internacional teria que ser 
considerado, em certa medida, por força de compromissos 
internacionais do Brasil. 
 
Limitando-se ao âmbito nacional, verifica-se a possibilidade 
de ser observada uma saturação, caso não haja investimentos 
significativos na infraestrutura aeroportuária, haja vista o 
pequeno aporte de recursos nessa área nos últimos dez 
anos. Por outro lado, observa-se uma reação positiva do 
governo após a recente “crise aérea” ocorrida em 2007, por 
meio dos processos de privatização de alguns aeroportos de 
importância localizados nas grandes cidades (Guarulhos-SP, 
Brasília-DF, Galeão-RJ). 
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Com relação à capacidade do espaço aéreo, considerando-se 
a evolução tecnológica em termos de automação dos sistemas 
de controle do tráfego aéreo e dos sistemas de navegação 
satelitais, julgamos que não haveria dificuldades quanto ao 
atendimento à evolução no horizonte projetado. 

__________________________________________________ 
 
Marcelo Guaranys 

O aumento do número de voos da aviação comercial e da 
aviação geral exigirá uma operação mais eficiente por parte 
da infraestrutura aeroportuária e aeronáutica. Não se podem 
considerar os padrões atuais de capacidade como os níveis 
máximos, visto que a capacidade depende da forma como se 
opera. Por exemplo, quanto mais simples e direto for o fluxo 
de embarque e desembarque dos passageiros, ou quanto mais 
se otimizarem as posições de estacionamento no pátio, maior 
será a capacidade de uma infraestrutura instalada. Assim, o 
limite máximo da capacidade instalada poderá sofrer aumento 
substancial de acordo com a maior eficiência de operação 
obtida por melhores técnicas. Além disso, alterações em 
componentes de infraestrutura de forma separada podem 
ampliar substancialmente a capacidade de um aeroporto já 
construído. Isso significa que ampliação de pátios, terminais 
de passageiros e construção de novas pistas ou saídas rápidas 
podem gerar grandes saltos de capacidade num sítio 
aeroportuário. De qualquer forma, já se provou que 
expansões de infraestrutura são muito mais rápidas e 
econômicas quando realizadas pelo setor privado por meio de 
concessões ou autorizações, evidenciando um modelo que só 
deve se expandir nas próximas décadas. 
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Nesse contexto, torna-se muito difícil falar em “ponto de 
saturação” da infraestrutura aeroportuária e de navegação 
aérea. É necessário primeiro esgotar a nossa capacidade de 
operação eficiente dessa infraestrutura, o que ainda estamos 
distantes de conseguir. 

__________________________________________________ 
 
Maurício Emboaba Moreira 

No Brasil, o ponto de saturação já foi atingido. Conforme 
estudo realizado pela ABEAR e publicado no Panorama 2013 
(anexo, na página 73), em média, as distâncias percorridas 
pelas aeronaves no setor doméstico brasileiro são 28% 
maiores do que as estritamente necessárias. Os estudos estão 
sendo aprofundados para se determinar onde estão os 
principais gargalos, se no ar ou na terra. Até o atual estágio 
das pesquisas, existem indicativos de que as ineficiências 
estão predominantemente no ar e não na terra. No curso 
desses estudos que ora se desenvolvem, foi feita a mesma 
medição em relação aos voos domésticos nos Estados Unidos 
e mesmo com um tráfego aéreo cerca de 15 vezes maior do 
que o do Brasil, a conclusão é que, em 2011, a ineficiência 
acima referida era de 20%. Entretanto, não foi feita qualquer 
avaliação sobre a origem da ineficiência naquele país. 

Sem prejuízo das medidas governamentais que estão sendo 
tomadas no sentido de melhorar a eficiência no ar, a 
implicação para indústria no Brasil é a conveniência do uso 
de aeronaves de maior capacidade, algo que já vem ocorrendo 
há cerca de 15 anos. Nos Estados Unidos, a tendência é no 
sentido de se evitar a utilização de hubs à medida que o 
aumento do tráfego viabiliza a implantação de ligações ponto 
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a ponto. Evita-se, dessa maneira, o tráfego nas áreas 
terminais mais congestionadas. 

__________________________________________________ 
 
Mauro José Miranda Gandra 

Nossa experiência no Brasil com previsões estatísticas não 
tem sido feliz. O melhor exemplo é o Aeroporto de Confins, 
que, programado para 5 milhões de Pax/Ano, passou mais de 
20 anos com 1/5 desse número, tendo atingido até mesmo 1/10 
desse número, com cerca 490 Pax/Ano. Posteriormente, um 
trabalho do IAC, previa 3 milhões de Pax/Ano para 2017; no 
entanto, hoje, o aeroporto já vem superando os 10 milhões de 
Pax/Ano. 

Quanto ao Brasil, lembremos-nos de que, do ano 2000 ao 
presente momento, o crescimento do número de Pax/Ano foi 
de três vezes (32 milhões para 100 milhões). Considerando as 
melhores condições econômicas para o país e, em cálculo 
empírico, levaríamos 30 anos paras chegar a marca de 310 
milhões de Pax/Ano, menos da metade da atual performance 
dos EEUU. No caso dos EEUU e Europa, hoje já próximos da 
taxa ideal de penetração do transporte aéreo, o crescimento 
seria muito mais moderado e, portanto, mais fácil de prever. 
China e o resto da Ásia seriam uma incógnita, cuja válvula de 
escape poderia ser o uso mais intenso de aeronaves sempre 
maiores. 

Tais considerações partiram da premissa da insegurança dos 
dados estatísticos quando o assunto trata de números da 
indústria da Aviação Civil. 
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__________________________________________________ 
 
Michael Thomas Comber 

As últimas previsões da IATA indicam que, juntos, os 
movimentos interno e internacional para o Brasil serão de 234 
milhões de passageiros em 2034. Uma média de 4,4% de 
crescimento anual. Se extrapolarmos para 2050, chegaremos 
a 466 milhões. 

As companhias aéreas, como normalmente fazem, terão de 
usar de criatividade e recursos tecnológicos para atender a 
essa demanda, mas, como a pergunta sugere, não depende 
apenas delas as soluções requeridas. 

Os Estados têm um papel natural e preponderante de manter 
uma estrutura institucional e regulatória que proporcione 
apoio devido a esse crescimento. Isso vai requerer um 
processo de maior cooperação entre a indústria e 
reguladores, e depende em grande parte da conscientização 
pública dos benefícios trazidos pelo transporte aéreo em 
termos de conectividade, desenvolvimento comercial e 
produtividade. 

 O sistema de gerenciamento de trafego aéreo ainda possui 
capacidade de extensão significativa, através de melhor uso 
do espaço aéreo e da utilização de automação; porém, alguns 
fatores limitantes dessa expansão teriam de ser resolvidos. 
Um dos exemplos de capacidade reprimida se encontra na 
Europa, onde há anos um projeto de “um único espaço aéreo” 
se vê impedido por barreiras de ordem política e mesmo 
trabalhista.  
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A crescente preocupação com o meio ambiente é também um 
fator limitante. O objetivo da indústria da redução de 50% de 
emissões em 2050 com relação a 2005 depende em grande 
parte do desenvolvimento de biocombustíveis. Seria 
necessário um forte incentivo inicial por parte de governos 
para que se atinja um nível adequado de competitividade 
contra combustíveis fósseis. 

Já a estrutura aeroportuária tem menos flexibilidade a 
oferecer. A limitação de terras utilizáveis próximas a centros 
geradores de tráfego, aliada à imposta por motivos 
ambientais, deixa poucas opções. Será necessária a utilização 
de um número maior de aviões de grande porte e 
aproveitamento de aeroportos secundários, o que, de certa 
forma, poderia afetar o sistema “hub and spoke”, gerando 
mais voos ponto a ponto e maior utilização de outros meios de 
transporte para distâncias curtas. 

__________________________________________________ 
 
Miguel Dau 

Inicialmente, os indicadores estarão ligados à capacidade dos 
aeroportos. A capacidade de um aeroporto é medida, 
basicamente, por três variáveis. A saber: a) capacidade do 
sistema de pistas; b) capacidade de rampa/pátio; e c) 
capacidade de processamento de passageiros nos terminais.  

No Brasil, ainda vivemos uma restrição da Infraestrutura 
aeroportuária, diferentemente do que assistimos na Europa e 
USA, onde a restrição se encontra com o Tráfego Aéreo. Isso 
tende a diminuir com os próximos anos.  
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Entendo que a Concessão de Aeroportos irá tirar esse atraso, 
mas, infelizmente, os nossos Aeroportos possuem poucas áreas 
para expansão de pátio/rampa, tendo em vista uma política 
que permitiu a invasão dos sítios aeroportuários.  

Isso irá exigir a construção de aeroportos em áreas virgens 
(greenfield). O caso de Porto Alegre é um bom exemplo disso. 
O próprio aeroporto de Guarulhos possui grandes restrições 
de pátio, por conta das invasões, bem como a Base Aérea de 
São Paulo, o que impedirá qualquer expansão também no 
outro lado das pistas. Acredito que essas restrições irão 
ocorrer dentro de duas décadas. Por acaso, bem próximo do 
final da concessão em 2032. 

__________________________________________________ 
 
Paulo Jorge de Medeiros Vieira 

O retorno econômico com as atividades aeronáuticas é a 
motivação que não permitirá, em termos globais, deixar de ser 
atendida à demanda por transporte aéreo. Ainda que soe 
muito capitalista tal afirmação, seria ingenuidade 
desconsiderar que os interesses econômicos é que 
verdadeiramente impulsionam o desenvolvimento das 
atividades da aviação civil em todo o mundo. 

Sob a ótica do negócio, os países mais desenvolvidos estão 
alguns passos à frente no emprego eficiente de suas 
infraestruturas, sempre buscando explorar a máxima 
capacidade instalada, sem perder de vista a necessidade de se 
manter elevados patamares de desempenho em matéria de 
segurança operacional (safety). Novamente, vale salientar 
que, embora os acidentes aeronáuticos com perdas de vidas 
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humanas sejam altamente impactantes para a sociedade, são 
os prejuízos econômicos decorrentes desses acidentes que 
levam à busca da realização das atividades com o mais alto 
padrão de segurança, de modo a não amargar com os pesados 
custos decorrentes das tragédias da aviação civil. Por outro 
lado, países menos desenvolvidos ainda não alcançaram os 
mesmos níveis de eficiência na exploração de suas 
infraestruturas, existindo uma aparente capacidade ociosa. 

Assim, enquanto que no caso dos países mais desenvolvidos o 
nível das atividades é de tal ordem em que há maior captação 
de recursos para a expansão oportuna da capacidade 
instalada, nos menos desenvolvidos há espaço para ganho de 
capacidade mediante o aperfeiçoamento de sua gestão. Tal 
ação tem sido empreendida em muitos Estados, com os 
processos de privatização ou de concessão de suas 
infraestruturas, notadamente, para empresas que angariaram 
know-how com a operação das mais eficientes instalações do 
primeiro mundo, bem como com investimentos na capacitação 
do pessoal. 

Naturalmente, situações pontuais sempre existem, 
especialmente nas economias emergentes, devido à 
instabilidade política ou problemas de gestão. É o caso do 
recente substancial crescimento da demanda no Brasil, 
motivado por um momento econômico favorável em anos 
recentes, que evidenciou a falta de preparo do País em 
promover as intervenções no momento apropriado. Nesse caso 
específico no Brasil ― embora nem os mais otimistas 
prognósticos tenham previsto o súbito aumento do ritmo de 
crescimento da demanda por transporte aéreo ― nem mesmo 
o planejamento de expansão existente vinha sendo 
implementado, o que gerou uma excessiva pressão sobre a 
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parca infraestrutura existente, no episódio denominado pela 
mídia de “caos aéreo”. 

Em face do exposto anteriormente, nas regiões que 
concentram o maior volume de tráfego, deverá haver o 
gradual atendimento das necessidades com a aplicação de 
recursos para a expansão da infraestrutura e desenvolvimento 
de novas tecnologias. 

O mesmo não deverá ocorrer nas demais regiões em que, 
embora processem um considerável volume de tráfego aéreo, 
ainda não foi alcançada a mesma eficiência no uso da 
capacidade instalada e onde há uma deficiente gestão pelo 
Estado de sua infraestrutura e de sua atuação no fomento do 
desenvolvimento da aviação civil. 

Dessa forma, na medida em que o movimento se aproximar do 
nível de saturação dessas infraestruturas, em particular nos 
Países emergentes, deverá haver uma elevação na incidência 
de ocorrências que afetam a segurança operacional, com 
riscos, inclusive, de ser palco de acidentes aeronáuticos. 

No caso do Brasil, o lamentável retrocesso no desempenho 
econômico do País atualmente deverá adiar por vários anos 
as preocupações com o risco de um novo “caos aéreo”. Ao 
nosso modo, como um “jeitinho brasileiro” às avessas, as 
dificuldades econômicas irão frear o ritmo do crescimento da 
demanda, além de medidas de ajustes macroeconômicos 
afetarem o crescimento e a rentabilidade das empresas aéreas 
brasileiras, “concedendo” tempo para que se empreendam 
ações para adequação da infraestrutura e ganho de eficiência, 
visando à retomada do ritmo do crescimento da demanda no 
mercado doméstico, em médio a longos prazos. 
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Em termos gerais, o futuro de médio e longo prazo das 
atividades da aviação civil depende do desenvolvimento de 
novas ferramentas de gestão, que privilegiem o 
monitoramento do desempenho em segurança operacional e o 
controle dos riscos das atividades aeronáuticas, de modo a 
otimizar o uso da infraestrutura instalada sem 
comprometimento da segurança (safety), em lugar da 
tradicional abordagem baseada na conformidade normativa. 

Tal abordagem baseada no controle dos riscos e no 
monitoramento do desempenho demandará a modernização da 
regulamentação técnica e das atividades de supervisão 
exercidas pelo Estado, acompanhadas de uma mudança no 
perfil de capacitação dos profissionais que atuam na gestão 
das atividades da aviação civil. 

Na década de 60, Jerome Lederer (1902-2004), o conhecido 
Mr. Aviation Safety declarou que “Risk management is a more 
realistic term than safety”. 

Que os gestores da aviação civil, principalmente os Agentes 
dos Estados, inspirem-se no recado dado por Jerry há quase 
meio século, adotando as providências desejáveis para o 
desenvolvimento da aviação civil, com segurança para seus 
usuários. 

__________________________________________________ 

Reginaldo dos Santos 
 
Apesar das possibilidades quase ilimitadas de expansão do 
setor (velocidade e capacidade das aeronaves, possibilidades 
de ampliação dos terminais e de suas vias de acesso, assim 
como otimização do sistema de controle do tráfego aéreo), é 
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de se esperar uma saturação nos principais aeroportos do 
Brasil em médio prazo. O ponto ou momento de saturação vai 
depender do atingimento de qualquer um dos pontos críticos e 
limitantes dos fatores acima apresentados, os quais, 
individualmente ou coletivamente, definirão o patamar 
aceitável de movimentos, sem trazer problemas de segurança 
ou desconforto inaceitável aos usuários (às vezes, o tempo de 
espera para embarque somado ao tempo para entrega da 
bagagem na chegada do voo é superior à duração do voo). 

Relatos de incidentes aéreos e reclamações da população são 
bons indicadores de saturação de aeroportos. 

__________________________________________________ 
 
Richard W. Cole  

De acordo com o Plano Global de Navegação Aérea da OACI, 
o tráfego aéreo vem dobrando a cada 15 anos desde a década 
de 1970. Se essa tendência se mantiver, a atual infraestrutura 
aeronáutica, na maioria dos países, incluindo o Brasil, serão 
insuficientes para lidar com esse aumento de demanda. O 
congestionamento manifesta-se inicialmente no espaço aéreo, 
mas as partes mais difíceis do quebra-cabeça para sua 
solução são as pistas de pouso e decolagem e a 
disponibilidade de gates (portões de embarque e 
desembarque). O espaço aéreo pode ser reestruturado e as 
rotas redesenhadas para acomodar o aumento do tráfego 
aéreo; no entanto, a capacidade das pistas requer muitos anos 
de planejamento e execução para que entrem em operação. 
Normalmente, o planejamento é de 10 anos antes de a 
necessidade se manifestar, de forma que, tão logo a nova pista 
entre em serviço, já está em sua capacidade máxima.  De um 
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modo geral, o mesmo é verdadeiro para os gates, com a 
ressalva de que a demora para implantação e os seus custos 
não são da mesma ordem de grandeza das pistas de pouso e 
decolagem. 

O sistema de controle do espaço aéreo dos EUA pode ser um 
excelente exemplo de como os serviços de tráfego aéreo e sua 
infraestrutura podem se degenerar. O controle de tráfego 
aéreo dos EUA tem operado na sua capacidade máxima por 
vários anos. O sistema hub-and-spoke4, que define o Sistema 
Nacional do Espaço Aéreo dos EUA, foi estabelecido durante 
a década de 1930, quando a estrutura inicial de rede de rotas 
aéreas foi implantada. O objetivo era conectar as costas leste 
e oeste e atender os grandes centros populacionais. 

É quase a mesma coisa no Brasil. São Paulo e Rio de Janeiro 
são os grandes centros populacionais e definem a estrutura da 
rede nacional de rotas. Entretanto, o conceito do sistema hub-
and-spoke torna-se sobrecarregado quando todas as 
companhias aéreas competem pelos mesmos slots5 a fim de 
atender seus mercados. Essa é a natureza de qualquer tipo de 
transporte público. Os indicadores são principalmente atrasos 
e as relações entre assentos disponíveis e a sua real ocupação 
por passageiros. Os atrasos no serviço são primariamente 
decorrentes de condições meteorológicas, estrutura do espaço 
aéreo, a capacidade das pistas, os equipamentos de bordo e 
gestão de ocupação dos portões de embarque e desembarque. 

                                                        
4 O termo hub-and-spoke tem a sua origem nos vários raios de uma 
bicicleta que aponta na direção do seu eixo central. Nas rotas hub-and-
spoke as empresas aéreas escolhem uma determinada cidade para ser 
o centro de distribuição dos seus voos, fazendo com que os passageiros 
mudem de avião no aeroporto selecionado como hub.  
5 Autorizações de operação em intervalos de tempo definidos. 
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Desses cinco, os Provedores de Serviços controlam a 
concepção e a estrutura do espaço aéreo e a capacidade das 
pistas. As companhias aéreas controlam suas tripulações e 
gerenciam os portões de embarque e desembarque. Deus 
controla o tempo. Cada um dos acima pode criar pontos de 
estrangulamento em vários níveis de cargas de tráfego. Uma 
vez que os atrasos começam a exceder uma hora durante 
horário de pico (manhã, tarde e noite), o sistema começará a 
mostrar sinais de estresse. O fator de carga de passageiros 
também deve ser levado em conta. Companhias aéreas 
normalmente querem trabalhar com fatores de carga acima de 
60% para manter a lucratividade; no entanto, fatores de carga 
consistentes ou médias acima de 90% indicam a necessidade 
de lugares adicionais. 

__________________________________________________ 
 
Sérgio Xavier Ferolla 

Atingir tal ponto de saturação poderia se constituir em evento 
limitado a aeroportos específicos. Nesse caso, destinos 
alternativos poderão ser ativados de forma a abranger uma 
região de elevada demanda. Quanto ao tráfego aéreo, 
situação mais complexa para ser superada, a evolução 
tecnológica dos sistemas de controle deverá oferecer aos 
órgãos operacionais equipamentos de mais precisão e 
flexibilidade, capazes de possibilitar maior adensamento do 
tráfego de chegada.  

Também a desconcentração dos horários de pouso e 
decolagem deverá ser radical. Na realidade, porém, considero 
mais crítica a limitação dos terminais, com o excesso de 
medidas de segurança e a burocracia imposta aos 
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passageiros. Tecnologias modernas para automação e 
simplificação dos “check-in”, além do despacho das 
bagagens, serão cada vez mais prioritárias, mas não serão 
suficientes. Isso devido, em especial, ao fato de que, por 
razões econômicas e busca de rentabilidade, os grupos 
exploradores dos terminais passaram a concentrar os 
passageiros num ponto central, repleto de comércios e 
entretenimentos, mas distante das pontes de embarque. 
Longas caminhadas são impostas aos passageiros, e as 
informações para orientá-los são extremamente limitadas. 
Esse tipo de saturação deverá ser mais considerado para o 
futuro e, mais uma vez, a ativação de novos aeroportos nas 
regiões de elevada demanda poderá ser uma alternativa 
prioritariamente considerada. Nesse contexto, surge a natural 
limitação para os jumbos, com muitas centenas de 
passageiros. As limitantes para embarque e desembarque 
para tais equipamentos maximizam os desconfortos, devendo-
se, ainda, levar em conta ambiente caóticos nas possíveis 
situações de emergência. Tais fatores mostram ser bem 
provável a predominância de aeronaves de menor porte, na 
faixa das três centenas de passageiros. 

__________________________________________________ 
 
Tarcísio Takashi Muta 

A demanda do transporte aéreo deve continuar crescendo, 
ainda que com um ritmo menos acelerado do que nos últimos 
10 anos, mas em percentual igual ou superior à média 
mundial. O número de aeronaves encomendado pelas 
companhias aéreas brasileiras indica que apostam nesse 
crescimento, esperando que o governo faça sua parte em 
relação à infraestrutura. 
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No que se refere a aeroportos, a transferência da Infraero à 
iniciativa privada dos sítios mais movimentados poderá 
modificar o quadro de carência de infraestrutura e, se todos 
os contratos forem cumpridos, haverá um acréscimo na 
capacidade aeroportuária correspondente ao crescimento do 
transporte aéreo até o ano de 2025. Isso deve valer para São 
Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Belo Horizonte. 

A partir de 2025, esses aeroportos estarão atingindo sua 
capacidade máxima operacional; a provável construção de 
novas pistas poderá dar uma maior capacidade para BH 
(CNF) e Rio (GIG), mas não para São Paulo (GRU). Não é o 
caso de Campinas (VCP), onde a construção de 3 pistas 
previstas até 2025, e uma quarta pista depois disso, poderá se 
equiparar a Heathrow em termos de capacidade 
aeroportuária. Os problemas de VCP estão mais relacionados 
à locomoção para São Paulo e, potencialmente, aos riscos em 
relação à visão de longo prazo; caso construções no sítio 
aeroportuário e no entorno possam se tornar obstáculos no 
futuro, essas pistas poderão não ser utilizadas em sua 
plenitude. Finalmente, há que se considerar eventuais riscos 
político-partidários, que poderão dificultar a execução dos 
investimentos previstos. 

As demais grandes cidades têm aeroportos restritos, todas elas 
(Belém, Curitiba, Fortaleza, Manaus, Porto Alegre, Recife, 
Salvador) com problemas políticos locais, os quais acabam 
redundando na não observação de limites de obstáculos, 
permitindo construção de prédios mais altos do que seria 
cabível. Isso vem ocorrendo em vários lugares e, com isso, 
inviabilizando o crescimento dos aeroportos. Como esses 
aeroportos são concessionados à Infraero, uma empresa 
pública, a decisão tende a ser muito política. Se forem 
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privatizados, isso poderá alterar o equilíbrio entre os grupos 
de pressão, possibilitando o desenvolvimento desses 
aeroportos. 

Com relação à capacidade de controle do espaço aéreo, esta 
está muito ligada à capacidade aeroportuária como, por 
exemplo, número de saídas rápidas das pistas, capacidade de 
estacionamento das aeronaves, capacidade de despacho de 
bagagens, etc. Para dar um exemplo, o aeroporto da 
Pampulha, em Belo Horizonte, tem 2 esteiras de bagagem. 
Cada uma opera 4 aeronaves por hora. Então, 
independentemente da capacidade de estacionamento, da pista 
ou de qualquer outra restrição, somente poderão pousar 8 
aeronaves por hora nesse aeroporto. 

Poderia até parecer que o controle do tráfego seria o caminho 
crítico para o aumento do número de movimentos por hora, 
mas há outras limitações que devem ser observadas. Existe 
estudo feito pelo SDOP/DECEA que indica uma capacidade 
para VCP em 2025 de 100 movimentos/hora, se os 
investimentos previstos na infraestrutura forem realizados. 

Nesse contexto, a implantação do PBN no Brasil será 
importante para aumentar a capacidade de controle, mas 
sempre haverá um limite no número de movimentos. Como os 
trabalhos de implantação de equipamentos, formação de 
pessoal e treinamento são demorados, o Brasil poderá estar 
atingindo sua capacidade máxima por volta do ano 2025, a 
partir do qual haverá restrição ao número de voos. 

Isso somente poderá ser revertido se os aeroportos forem 
transferidos da Infraero à administração privada, e se o 
DECEA tiver recursos suficientes para implantar os 
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equipamentos necessários e formar um número suficiente de 
controladores. 

__________________________________________________ 
 
Will Wilson Furtado 

O surgimento de novas tecnologias e a aplicação de novos 
métodos de navegação aérea, aliados à aplicação do ATM em 
seus diversos segmentos (ATS, ATFM e ASM), tem 
possibilitado a otimização do espaço aéreo, em seu mais 
amplo conceito. Ao mesmo tempo, o surgimento e emprego de 
aeronaves com maior capacidade de assentos são fatores que 
nos permitem considerar que, a curto e médio prazo, não 
haverá congestionamento do espaço aéreo. O mesmo, porém, 
não ocorre com os aeroportos brasileiros, haja vista que, em 
sua maioria, apresentam precária infraestrutura de pátios e 
de pistas e, ainda, estão localizados em sítios aeroportuários 
restritos que não permitem sua expansão e construção de 
novas pistas, inviabilizando a possibilidade de realização de 
operações simultâneas. 

__________________________________________________ 
 
Willer Larry Furtado 

Vários itens devem ser considerados nesta questão, tais como 
crescimento da população mundial e regional, novas 
tecnologias utilizadas tanto em terra como a bordo, nível de 
desenvolvimento socioeconômico da região etc. 

As regiões mais desenvolvidas possuem maior volume de 
tráfego aéreo, e esse meio de transporte já é bastante 
utilizado; além disso, a taxa de crescimento da população é 
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baixa, sendo até negativa na Europa. Portanto, o aumento da 
demanda provavelmente poderá ser suprido com o emprego de 
novas tecnologias e novos procedimentos. 

Os fabricantes estão projetando aeronaves cada vez maiores, 
que podem conduzir maior número de passageiros e/ou 
maiores quantidades de carga. Assim, a taxa de aumento de 
movimentos de tráfego aéreo tende a ser menor do que a taxa 
de aumento das necessidades. Além disso, velocidades cada 
vez maiores são previstas para as aeronaves, o que 
proporcionará um tempo menor de ocupação do espaço aéreo, 
dando oportunidade a maior número de operações.  

Melhorias nos sistemas aeroportuários e aeronáuticos 
poderão também contribuir para melhorar o fluxo de 
aeronaves. Nas regiões em desenvolvimento, a tendência é a 
de que o volume de tráfego aéreo aumente, devido ao 
crescimento populacional e econômico. Esse volume ainda é 
pequeno, em relação ao seu espaço aéreo. Diante disso, pode-
se dizer que há um terreno propício para a expansão da malha 
aérea. 

Nos dois casos, entretanto, necessita-se de um investimento 
considerável em infraestrutura aeroportuária e aeronáutica, 
pelo menos nos moldes em que estas são concebidas 
atualmente. Exemplo disso é o alto custo dos serviços de 
navegação aérea, diante da situação vigente; é preciso 
otimizar suas instalações e seu pessoal. Para tanto, foi 
concebido a torre de controle remota, isto é, os controladores 
de tráfego aéreo poderão estar fora do aeroporto, até bem 
longe desse local, e ainda assim prestarem o serviço de 
controle de aeródromo. A evolução e o uso da tecnologia de 
ponta são fundamentais para essa mudança de paradigma. Os 
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controladores poderão trabalhar num mesmo local, porém 
controlando aeródromos diferentes, proporcionando 
economia de recursos de infraestrutura e de pessoal. Medidas 
como essas, de otimização dos recursos, estão surgindo em 
vários locais, nas áreas correlatas, vislumbrando 
possibilidades de se lidar com a demanda crescente. 

A FAA afirmou que substituiu totalmente os radares de 
rastreamento de gerações antigas por um sistema por satélite 
chamado “en route automation modernization” (ERAM, na 
sigla em inglês) de 2,5 bilhões de dólares (7,5 bilhões de 
reais). A grande mudança, segundo a Agência, é que o novo 
sistema está menos exposto a falhas humanas ― a principal 
causa de acidentes graves e outros problemas menores (como 
atrasos) no controle do tráfego aéreo. Esse Sistema é o cerne 
da reforma dos sistemas de aviação, com tecnologia de última 
geração, para lidar com um aumento esperado de 50% no 
número de passageiros de transportes aéreos nas próximas 
duas décadas, no país, ao permitir que controladores 
acompanhem mais voos sobre áreas maiores. 

No Brasil, nos últimos anos, em consequência de 
eventos relacionados ao caos aéreo ocorridos em dezembro de 
2006, ficou latente a necessidade de investimentos para 
reforma e ampliação da infraestrutura aeroportuária, bem 
como investimentos e adoção de medidas tecnológicas e 
revisões em legislações aplicadas no setor. 

Em relação à infraestrutura aeroportuária, o Governo 
brasileiro fez a concessão dos principais aeroportos para a 
iniciativa privada, objetivando a ampliação de toda 
infraestrutura (pátios, pistas e terminais). 
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Mesmo com a prática dessa política, observa-se que o atual e 
principal aeroporto brasileiro (Aeroporto Internacional de 
Guarulhos), com todas as adoções de novas tecnologias e 
ampliação da infraestrutura, o nível de saturação é iminente, 
por falta de área física (sítio aeroportuário pequeno), pois 
não há espaço para novas pistas e pátio, além do 
relacionamento do aeroporto com o entorno e áreas 
adjacentes. 

Atualmente observa-se a tendência de criação de novos 
“hub´s” para os aeroportos no centro-oeste, nordeste e 
possivelmente na região de Minas Gerais (Confins) e 
Campinas, o que otimizaria e facilitaria novos voos 
internacionais, nacionais e, provavelmente, dinamizará a 
aviação regional, que é muito pequena; com isso, aliviará a 
pressão sobre a infraestrutura e também do espaço aéreo do 
Aeroporto de Guarulhos. 

Outro fator importante a se considerar é o envolvimento e a 
interação de todos os interessados no negócio chamado 
“aviação”, com a elaboração de um planejamento adequado e 
cooperativo, além da execução das ações decorrentes. 

Sem medidas tempestivas, a saturação poderá ocorrer, 
causando grandes atrasos e congestionamentos, tanto em solo 
como no ar, gerando transtornos e grandes prejuízos. Os 
sinais de que a saturação está prestes a acontecer são os 
atrasos e a insatisfação dos passageiros, a sobrecarga de 
trabalho nos envolvidos etc. O modo de ficar à frente das 
necessidades será o acompanhamento do desenvolvimento 
econômico e social, as alternativas de transporte existentes e 
sua evolução, entre outros indicadores, para se conseguir 
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delinear as tendências de demanda e tomar as medidas 
pertinentes, com a antecedência suficiente.  

Inferência da Fundação SDTP 

Com fundamento nas muito interessantes diferentes facetas e 
perspectivas das opiniões dos colaboradores, em um exercício 
de consolidação das suas essências, a Fundação pôde 
depreender e formular a sua própria opinião, como se segue. 

Nota: Todas as considerações são feitas com base na premissa 
de que, em quaisquer circunstâncias, os níveis de segurança 
das operações aéreas estariam sendo mantidos dentro dos 
padrões preconizados pela OACI; de igual forma, as operações 
não estariam sendo afetadas por condições meteorológicas 
adversas ou por situações imprevistas e fatores exógenos.  

De maneira objetiva, acredita a Fundação que há um risco 
potencial de se alcançar um ponto de saturação do fluxo de 
movimentos aéreos, no espaço tempo bem antes do ano 2050, 
particularmente em regiões densamente povoadas.  

A infraestrutura aeroportuária das áreas terminais mais 
desenvolvidas e populosas, com poucas exceções, não dispõe 
de áreas suficientes e disponíveis para expansão dos sítios 
aeroportuários existentes ou para construção de novos 
aeroportos. As poucas áreas técnicas, operacional e 
economicamente adequadas para ampliações ou novas 
construções aeroportuárias são, normalmente, reservas 
ambientais, protegidas por lei. A falta de espaço é, sem dúvida, 
o maior óbice para a ampliação da capacidade aeroportuária de 
metrópoles como Rio de Janeiro, São Paulo e outras. 
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Nos horários-picos, já se apresentam sinais evidentes de 
constrição da oferta e controle da demanda, por meio de 
recursos de controle de fluxo aéreo e elevação substancial dos 
preços das passagens aéreas e, em alguns casos, das tarifas 
aeroportuárias.  

Por terem atingido um alto índice populacional e enfrentando 
dificuldades de mobilidade urbana, é provável que a pressão 
de demanda decorrente desse fator não venha a ser 
significativa. Por outro lado, é de se esperar ou desejar que 
haja um crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) regional 
e uma melhor distribuição de renda, o que pressionaria a 
demanda de forma mais expressiva, ao longo do tempo.  

Há muito que se fazer no campo da melhoria operacional dos 
aeroportos, o que resultaria em um aumento expressivo da 
capacidade aeroportuária. Dentre essas medidas, a implantação 
de saídas rápidas das pistas de pouso, processos de aceleração 
do fluxo de passageiros e bagagens ― da chegada ao 
aeroporto até o embarque nas aeronaves e em sentido inverso 
― redução do tempo de turnaround das aeronaves (tempo 
necessário entre pouso, taxi, desembarque de passageiros e 
bagagens, reabastecimento e limpeza das aeronaves, 
embarque, taxi e decolagem), melhoria dos índices de 
regularidade e pontualidade das operações, emprego de 
aeronaves com maior capacidade de passageiros, etc.   

Ocorrendo esse ganho de eficiência e aumento da capacidade 
aeroportuária, será necessário que o controle de tráfego aéreo 
contribua para a sua pronta efetivação, por meio da redução da 
distância padrão de separação horizontal das aeronaves, nas 
áreas terminais e procedimentos de aproximação, pouso e 
decolagem.  
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Para assegurar a regularidade e pontualidade das operações há, 
ainda, que se dotar os aeroportos de sistemas tecnológicos de 
apoio às operações de aproximação e pouso em quaisquer 
condições de tempo, em harmonia com os empregados para 
navegação aérea nas áreas terminais. Esses “apoios”, 
entretanto, só funcionarão com aeronaves equipadas com 
sistemas de bordo de nível tecnológico equivalente.  

No segmento da navegação aérea, em consonância com a 
maioria dos consultados, acredita-se que, com os 
investimentos necessários, os pontos de saturação poderão não 
vir a ocorrer até 2050. De acordo com a OACI, a 
implementação continuada das novas tecnologias e processos 
preconizados pelos novos sistemas de comunicações, 
navegação e vigilância/gerenciamento de tráfego aéreo 
(CNS/ATM) possui potencial para absorver o crescimento 
projetado de movimento de tráfego aéreo até meados do 
Século. Não obstante, são fatores críticos que podem afetar a 
capacidade da navegação aérea as operações em áreas 
terminais com mais de um aeroporto, não convenientemente 
separados em distância e com geometrias desfavoráveis ― 
casos, por exemplo, de São Paulo e Nova York ― bem como o 
compartilhamento do espaço aéreo também por aeronaves não 
adequadamente equipadas para as operações de maior 
precisão, como, por exemplo, para execução de procedimentos 
PBN. 

Considerando apenas o fluxo de aeronaves, o nível de 
eficiência da infraestrutura de navegação aérea é medido pelo 
tempo decorrido entre a decolagem de uma aeronave no 
aeroporto de origem e o seu pouso no aeroporto de destino, 
comparado com o tempo de voo ideal, calculado como se 
realizado em linha reta, nos perfis adequados de subida, 
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descida e voo em rota para cada tipo de aeronave. Quanto mais 
próximo do tempo ideal, mais eficiente a navegação aérea é, 
resultando em economia de combustíveis e uma menor 
permanência da aeronave sob controle de tráfego aéreo.  Por 
meio de um esforço continuado de reestruturação do espaço 
aéreo e modernização da infraestrutura de navegação aérea, 
diminuição das distâncias de separações entre aeronaves em 
voo, o Brasil vem obtendo resultados altamente positivos na 
redução dos tempos de voo no espaço aéreo sob sua jurisdição.  

Constitui ainda um fator contribuinte para uma futura 
saturação de aeroportos, particularmente no Brasil, o reduzido 
nível de competição intermodal, em razão da baixa 
disponibilidade e qualidade dos transportes de superfície 
(rodoviário e ferroviário), com aparente baixa probabilidade de 
esse quadro ser revertido em um futuro próximo. Os modos de 
superfície, considerados nos seus melhores níveis de 
qualidade, desempenho e segurança têm condições de 
competir com o modo aéreo em distâncias de até oitocentos 
quilômetros. Quanto menor a distância, maior os atrativos dos 
modos de transporte de superfície, propiciando uma forma 
alternativa de atendimento da demanda crescente de transporte 
aéreo.  

A capacidade de um aeroporto e da navegação aérea em 
atender a demanda de operações aéreas não deve ser calculada 
pelas médias de oferta e demanda nas vinte e quatro horas do 
dia. Sendo os horários-vales de pouco interesse dos 
passageiros, eles devem ser abstraídos das considerações sobre 
os pontos de saturação. Dessa forma, pode-se assumir que o 
ponto de saturação de um aeroporto é atingido quando há uma 
expansão dos horários-picos, obrigando a restrição de 
operações nos períodos de maior demanda. 
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Mantidos os níveis de crescimento dos movimentos aéreos no 
Brasil, com potencial de dobrar em dez anos, e com foco nos 
horários-picos e naqueles que se seguem em níveis de 
demanda, acredita a Fundação SDTP que os pontos de 
saturação dos aeroportos situados nas regiões mais populosas, 
particularmente do Brasil, correm sério risco de serem 
atingidos até o ano de 2025. Ou seja, o descompasso entre a 
demanda e a capacidade desses aeroportos deverá exigir a 
aplicação de medidas de contenção da demanda em períodos 
estendidos bem além dos horários-picos registrados 
atualmente, gerando um crescente nível de descontentamento 
dos usuários e aumento expressivo de preços das passagens 
aéreas.   

Caso a caso, os pontos de saturação poderão ser adiados ou 
antecipados no tempo, dependendo da realização ou não de 
investimentos para a ampliação possível dos aeroportos 
considerados e da melhoria de sua eficiência operacional. 

Ademais, a construção de novos e modernos aeroportos, a 
padronização da frota de aeronaves com capacidade de 
navegação e pouso correspondente às exigências dos sistemas 
CNS/ATM e a operação de aeronaves com maior capacidade 
de passageiros e potencial de decolagem e pouso em pistas 
mais curtas poderão adiar e até evitar a saturação dos 
aeroportos no período considerado. Entretanto, há que se 
considerar que tais medidas demandam vultosos investimentos 
e exigem um longo tempo de maturação, da decisão à 
operação. 

Os indicadores da proximidade dos pontos de saturação, tanto 
de aeroportos como da navegação aérea, são os níveis de 
incidência da aplicação de medidas de restrição de operações 
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aéreas, como a não autorização de planos de voo de e para um 
aeroporto, atrasos e esperas em voo. Nessa análise, há que se 
considerar em função de que deficiência de capacidade foi 
necessária a aplicação das restrições: se do aeroporto de 
origem ou destino, ou do espaço aéreo. A regra geral é que a 
baixa capacidade e disponibilidade de um segmento 
(infraestrutura aeroportuária ou de navegação aérea) resultam 
na ineficiência e elevação dos custos do outro. 

No que tange às regiões em desenvolvimento e com baixo 
índice populacional, de um modo geral, há disponibilidade de 
áreas para expansão e construção de aeroportos. A previsão é 
de que a demanda aumente na proporção do crescimento da 
população, da atividade econômica e da distribuição de renda. 
Para evitar restrições à possibilidade de expansão futura da 
infraestrutura aeroportuária, há necessidade de que o 
planejamento dos aeroportos considere essa possibilidade. 

O uso desses aeroportos como válvula de escape para a 
saturação das metrópoles dependerá diretamente da sua 
proximidade dos centros de geração de tráfego, locais de 
origem e destino dos passageiros e, também, da 
disponibilidade e qualidade dos transportes de superfície. 
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Aeronaves Não Tripuladas 
Título Completo: Aeronaves Não Tripuladas ou 
Remotamente Controladas. 

Para efeito desta questão, UAV, VANT, RPAS, UAS e Drones 
são equivalentes e empregados no sentido amplo de aeronaves 
não tripuladas ou remotamente controladas.   

A Questão  

A tecnologia tem evoluído, e o emprego de aeronaves 
remotamente controladas ou não tripuladas (UAV e 
VANT) tem crescido em aplicações específicas, como 
segurança, defesa, vigilância do meio ambiente, etc. 
Esse fato levanta uma grande discussão sobre a 
viabilidade de se partilhar o espaço aéreo com 
aeronaves civis, assim como o voo nas aerovias, os 
terminais e a operação nos aeroportos.  

Acerca desse tema, mais questões se levantam. Seria 
possível prever que, em algum instante até meados 
deste século, as aeronaves sem piloto a bordo poderiam 
partilhar os mesmos segmentos do espaço aéreo e dos 
aeroportos com as aeronaves comerciais? As aeronaves 
comerciais de transporte de passageiros ou carga 
poderiam vir a incorporar essa tecnologia, reduzindo a 
responsabilidade e atribuições do piloto a bordo, ou 
mesmo vir a substituí-lo? Quais seriam as condições, 
fases de evolução tecnológica e aprimoramento 
operacional do controle de tráfego aéreo para a 
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absorção de responsabilidades sobre aeronaves não 
tripuladas? 

Opiniões dos Coautores 

Allemander Jesus Pereira Filho 

Apesar da grande evolução tecnológica e da utilização das 
aeronaves não tripuladas (VANT) e das não tripuladas (UAV), 
a efetiva viabilidade de compartilhamento do mesmo espaço 
aéreo com aeronaves civis nos parece ainda um pouco além 
do horizonte de 2050. No momento, a operação dos 
VANT/UAV se encontra em fase inicial de regulamentação e 
em espaço aéreo restrito, ou seja, em áreas ou altitudes, onde 
os grandes jatos comerciais de passageiros não operam. 

Com certeza haverá cada vez maior utilização dos VANT/UAV 
em atividades civis e militares, o que permitirá ampliar o 
espectro dos voos de ensaio, trazendo o maior conhecimento 
de suas características com a absorção de experiências mais 
específicas quanto aos problemas técnicos e operacionais 
desses veículos. Com o gradual processo de regulamentação 
para diferentes tipos de operação e evolução natural da 
utilização em espaço aéreo restrito, poderá ser feita a 
avaliação dos riscos operacionais da tecnologia embarcada e 
de apoio/controle das condições de voo dos VANTs/UAVs.  

Tal situação experimental em áreas restritas nos parece 
fundamental para a posterior regulamentação e início de 
operação de forma compartilhada do espaço aéreo e, 
eventualmente, a utilização de aerovias, terminais e 
aeroportos com a aviação comercial “convencional”. 
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Entretanto, é muito difícil determinar o período de tempo 
necessário para essa transição da utilização dos VANT/UAV 
de espaço aéreo restrito para espaço aéreo comum com as 
aeronaves “convencionais”. Talvez mais longínquo e muito 
mais difícil seria a incorporação da tecnologia dos veículos 
do tipo VANT/UAV às aeronaves comerciais de transporte de 
passageiros ou carga com a redução ou mesmo a extinção do 
piloto a bordo das referidas aeronaves pelos riscos e 
responsabilidade civil dos seus operadores no tocante aos 
seus passageiros e terceiros no solo. 

Assim, em nossa visão prospectiva teremos de, 
necessariamente, passar por uma fase preliminar de 
regulamentação e avaliação das condições técnicas e 
operacionais e dos riscos envolvidos com a utilização dos 
VANT/UAV em áreas restritas. 

Somente depois de bem sedimentado o conhecimento, a 
experiência e os resultados dessa fase preliminar da operação 
dos VANT/UAV, poder-se-ia passar para uma fase posterior 
de utilização de espaço aéreo compartilhado, deixando para 
um segundo momento ainda nessa fase de compartilhamento 
da infraestrutura aeronáutica (área terminal) e aeroportuária. 

A situação mais crítica na evolução dos VANT/UAV seria o 
emprego de veículos desse tipo para o efetivo transporte de 
passageiros e cargas com a utilização restrita ou extinção dos 
pilotos a bordo das aeronaves, conforme acontece atualmente 
nas aeronaves “convencionais”. 
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__________________________________________________ 
 
Álvaro L. Pinheiro da Costa 

Com absoluta certeza, aeronaves sem pilotos irão 
compartilhar o espaço aéreo com aeronaves comerciais antes 
de 2050. Entretanto, tudo começará lentamente. 

Inicialmente, o segmento de carga aérea será o que mais irá 
se beneficiar dessa tecnologia, mas acredito que, 
progressivamente, aeronaves comerciais irão reduzir a 
necessidade de pilotos a bordo. Por exemplo, durante 
demorados voos oceânicos, o piloto poderia ser substituído 
pela máquina, com as precauções de segurança necessárias. 

Caso o ANSP se limitasse a monitorar o fluxo de aeronaves, 
nada seria necessário. Entretanto, o que deverá ocorrer é que 
o ANSP deverá acabar participando da "pilotagem" das 
aeronaves sem piloto, para poder interferir em trajetórias ou 
perfis de voo em caso de necessidade. 

Por isso, a evolução dos sistemas de controle do espaço aéreo 
deverá considerar essa possibilidade de participação na 
"pilotagem" de aeronaves sem piloto, o que irá exigir 
telecomunicações rápidas e absolutamente confiáveis, com 
redundância, em todas as regiões do globo, inclusive aquelas 
que só podem ser recobertas por satélites de comunicações.  

__________________________________________________ 
 
Ângela Marina Donato 

Os RPAS (Sistema de Aeronaves Pilotadas Remotamente) ou 
os UAS (Sistema Aéreos não Controlados), que no jargão 
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diário são denominados Drones ou Veículos Aéreos não 
Tripulados, atingem um grande desenvolvimento hoje em dia. 
Isso gera uma série de questões a serem resolvidas, no ponto 
de vista jurídico, econômico, tecnológico e social. 

No âmbito internacional, a OACI adotou a Circular 328-
AN/190 e o Documento 10019 - Manual dos RPAS, que 
proporcionam um enquadramento jurídico internacional 
básico. Seu objetivo é fortalecer as normas operacionais dos 
RPAS em todo o mundo, de forma segura, harmonizada e 
ordenada, comparável à situação das operações dos voos 
tripulados.  

Nesse aspecto, é interessante reportar-se aos parágrafos 2.5 a 
2.8 do referido documento, para inferir os princípios a seguir: 

 O fato de a aeronave não ser tripulada não afeta seu 
status de aeronave, o que proporciona a base para 
tratar os aspectos relativos à aeronavegabilidade, 
concessão de licenças pessoais, normas de separação, 
entre outras. 

 Na medida do possível, nenhum termo técnico de uso 
comum da organização internacional ― como 
explorador, controlador, piloto ― será modificado com 
a introdução dos RPAS. 

Sem dúvida, o problema maior está relacionado à integração 
dos novos elementos no espaço aéreo. No entanto, pode-se, 
ainda, destacar outro obstáculo, que é contrato de seguros, 
uma vez que não se admitem as coberturas correspondentes, 
levando-se em consideração que, até o momento, seu 
envolvimento não está regulamentado na maioria dos Estados. 
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Porém, é importante lembrar que o Artigo 8 da Convenção 
sobre a Aviação Civil Internacional, adotado em Chicago em 
1944, estabelece a possibilidade da existência desses veículos. 

Vale dizer que os princípios da igualdade de oportunidade, de 
eficiência e racionalidade econômica, de segurança e de 
ordem se aplicam, indistintamente, tanto para aeronaves 
tripuladas como para as não tripuladas. 

O Anexo 7 da Convenção de Chicago contém a qualificação 
de aeronaves. Deve-se levar em conta que, nesse caso, trata-se 
de um veículo aéreo propulsado sem operador a bordo e 
controlado nos três eixos. Além disso, é capaz de manter-se 
em voo por meios aerodinâmicos, é conduzido remotamente 
ou inclui um programa de voo automático, é reutilizável e não 
está classificado como uma arma guiada ou um dispositivo 
similar de uso único projetado para lançamento de armas. 

O sistema aéreo não tripulado, que inclui o veículo aéreo não 
tripulado, consiste em uma estação de controle em terra e 
qualquer outro elemento necessário para permitir o voo, como 
o enlace de comunicações, ou o sistema de lançamento e 
recuperação. 

Serão aplicadas as normas do direito privado, como o registro 
do aparelho, sua natureza jurídica e a aplicação de 
regulamentações sobre aeronaves como, por exemplo, a 
Convenção e Protocolo da Cidade do Cabo, de 2001, relativa 
às garantias internacionais em equipamentos móveis, dada a 
semelhança com as aeronaves tripuladas. 

Quanto à responsabilidade, a circular da organização 
internacional adverte que as operações de RPA podem 
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implicar que todas as responsabilidades relacionadas sejam 
transferidas ao piloto enquanto a aeronave estiver voando. 

Além disso, a citada circular estabelece que, tanto na aviação 
tripulada quanto na não tripulada, as tecnologias avançam 
continuamente, e a automatização desempenha um papel cada 
vez maior. Em especial, nas aeronaves da categoria de 
transporte, em que os sistemas automáticos já são capazes de: 
operar os comandos; manter a aeronave no seu rumo; 
equilibrar o consumo de combustível; transmitir e receber 
dados de várias instalações no solo; identificar o tráfego em 
conflito e proporcionar avisos de resolução; traçar e executar 
perfis de descida ótimos; e, em alguns casos, efetuar a 
decolagem e o pouso da aeronave. Destaca-se que, 
obviamente, todas essas atividades são monitoradas pelo 
piloto.  

Sem dúvida, as características desses elementos impõem 
algumas diferenças operacionais como resultado da ausência 
de um piloto a bordo da aeronave, daí a autoridade terá de 
levar em conta a aplicação de meios alternativos de 
cumprimento para preservar a segurança operacional. 

No futuro, não se deve negar que esse tipo de aeronaves será 
de um tamanho maior do que se conhece hoje em dia, sendo, 
por exemplo, capaz de transportar carga comercial. 

Na Europa, a UE fixou o próximo ano, 2016, como data de 
início da integração progressiva dos RPAS no espaço aéreo, 
estabelecendo o horizonte de 2050 como o de integração 
plena no espaço aéreo não segredado; ou seja, o espaço aéreo 
de utilização dos mesmos em transportes de carga e de 
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passageiros (Comunicação ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho de 8 de abril de 2014). 

A inovação para o futuro será o emprego dos drones como 
alternativa de transporte de mercadorias porta a porta e 
deslocamento dos meios convencionais de atividades que 
englobam o trabalho aéreo, como agricultura, fotografia e 
resgate de pessoas. 

Apesar de esse tipo de aeronaves ter muitas possibilidades de 
desenvolvimento, contra ele, como já citado, há problemas de 
segurança, tanto aérea (como o colapso do espaço aéreo), 
quanto pessoal (a duração dos percursos é curta, requer mão 
de obra mais especializada, apresenta dificuldades no 
momento da entrega da mercadoria, em particular, o controle 
e a qualidade da mesma). Todavia, a legislação específica 
existe somente para determinados casos, como o uso para 
publicidade ou gravação, mas não para transportes. 

A partir do exposto acima, podemos argumentar que, em 
longo prazo ou, quem sabe, muito antes, esses veículos 
poderão circular pelo espaço aéreo, compartilhando 
segmentos do mesmo e, talvez, seções aeroportuárias 
atualmente utilizadas pelas aeronaves convencionais, 
enfatizando a necessidade da prevenção de segurança 
operacional para que isso seja possível. 

Em função do valor da segurança, as habilidades e funções 
que correspondem aos pilotos das aeronaves pilotadas 
remotamente ou a bordo serão as mesmas que prevalecem 
atualmente. 
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__________________________________________________ 
 
Adalberto Febeliano  
 
É muito pouco provável que, até meados do século, tenhamos 
operações regulares de aeronaves não tripuladas em conjunto 
com aeronaves tripuladas em aeroportos e áreas terminais 
mais movimentadas. 
 
É bem possível, por outro lado, que algumas operações de 
serviços aéreos especializados ― aviação agrícola, inspeção 
de dutos e linhas de transmissão ― passem a ser realizadas 
por VANTs. 
 
Uma área com potencial para a introdução de aeronaves não 
tripuladas é no transporte de cargas, que poderia acontecer 
em aeroportos dedicados, um pouco mais afastados dos 
aeroportos principais ― algo como um aeroporto dedicado 
em São José dos Campos, ou em Sorocaba, ou coisa assim. 

Os VANTS, por outro lado, poderão ser onipresentes em 
altitudes menores, no monitoramento de cidades ou talvez até 
no transporte e entrega de objetos de pequeno porte. 

__________________________________________________ 
 
Carlos Alberto Pellegrino 

Sim, o uso compartilhado do espaço aéreo pelos RPA será 
uma realidade em até 2025, em alinhamento com as principais 
autoridades de aviação civil. 

As aeronaves de transporte de passageiros e carga poderão 
adotar essa tecnologia visando reduzir o número de 
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tripulantes a bordo das aeronaves, porém será pouco provável 
que o piloto certificado, capaz de atuar nos comandos e que 
monitore os sistemas em conjunto com os operadores 
terrestres seja eliminado. 

O principal evento é o equipamento ser capaz de informar, 
prever e evitar qualquer colisão em voo, mesmo com a perda 
do enlace terra-ar. 

O melhor documento que define essas fases é o Roadmap da 
FAA, que está disponível em: 

https://www.faa.gov/uas/legislative_programs/uas_roadmap/
media/UAS_Roadmap_2013.pdf 

__________________________________________________ 
 
Daniel P. Salvano 

TEMA: A ininterrupta integração dos sistemas aéreos não 
tripulados (UAS) no espaço aéreo e nos 
aeroportos usados por aeronaves tripuladas. 

CONTEXTO: Quer sejam chamados drones, UAS ou RPVs, 
essas aeronaves têm voado nos Estados Unidos por quase 80 
anos6 (ver figura 1). As primeiras UAS naquele país foram 
usadas como alvos aéreos nos anos de 1930. O mercado atual 
dos UAS civis é relativamente pequeno, mas será um dos 
segmentos de aviação de maior crescimento nos próximos 10 
anos.7 O estudo de mercado de 2014 do Grupo Teal estima 
                                                        
6.  Professional Safety, March 2015. www.asse.org 
 
7. Federal Aviation Administration (FAA) Aerospace Forecast, Fiscal 
Years 2015-2035Teal Group 2014 world Unmanned Aerial Vehicle Market 
Profile. 
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que, na próxima década, os gastos anuais com UAV quase 
dobrarão, das despesas atuais de $6.4 bilhões para $11.5 
bilhões em todo mundo, totalizando quase $91 bilhões nos 
próximos 10 anos.8 O segmento mais ativo e comercialmente 
viável do mercado de UAS é o do pequeno UAS (sUAS), que 
pesa 55 libras (aproximadamente 25 kg) ou menos. 

 

Figura 1. Drone Curtis N-2C2 (Cortesia do Naval Air 
Museum.) 

DISCUSSÃO: Hoje, os UAS estão voando no Espaço Aéreo 
Nacional (NAS) dos Estados Unidos sob condições muito 
controladas, com operações variando do nível do solo a 50.000 
pés, e com o tamanho dos veículos variando daquele que cabe na 
palma da mão até o tamanho de um Boeing 737. Todas essas 

                                                                                                                    
 
8.  Teal Group, World Unmanned Aerial Vehicle Systems, Market Profile 
and Forecast 2014. 
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operações de UAS são autorizadas pela FAA, caso a caso, em 
espaço aéreo específico, usando “Certificados de Dispensa ou 
Autorização” (Certificates of Waiver or Authorization - COA). 

O objetivo da Administração de Aviação Federal dos U.S. é 
que, “em última análise, os UAS devem ser integrados ao 
Espaço Aéreo Nacional sem: reduzir a atual capacidade; 
diminuir a segurança; impactar negativamente os atuais 
operadores; ou aumentar o risco aos usuários do espaço 
aéreo, bem como a pessoas e propriedades no solo, mais do 
que a integração de tecnologias novas e inovadoras 
comparáveis. ” 9 

Internacionalmente, o objetivo da ICAO em relação ao UAS 
“...é prover a estrutura regulatória internacional fundamental 
através das Normas e Práticas Recomendadas (Standards and 
Recommended Practices – SARPs), com suporte dos 
Procedimentos dos Serviços de Navegação Aérea (Procedures 
for Air Navigation Services – PANS), e material de 
orientação, para apoiar as operações de rotina dos UAS em 
todo o mundo, de maneira segura, harmonizada e sem 
interrupções, comparável às operações tripuladas”.10 Em 
2015, a ICAO lançou o Manual dos Sistemas de Aeronaves 
Pilotadas Remotamente ― Remotely Piloted Aircraft Systems 
(RPAS) ― Manual que trata somente dos RPAS, e não do 
super conjunto inteiro de aeronaves não tripuladas. 

A diferença entre UAS e RPAS torna-se crítica quando 
consideramos as questões técnicas, políticas, regulatórias e 
                                                        
9. Integration of Civil Unmanned Aircraft Systems (UAS) in the National 
Airspace System (NAS) Roadmap, FAA, First edition-2013. 
 
10. ICAO Circular 328, Unmanned Aircraft Systems (UAS), 2011. 
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sociais entre a integração de aeronaves pilotadas 
remotamente versus sistemas automatizados de aeronaves. 

Para obter acesso total ao NAS, os UAS precisam ser capazes 
de reduzir as diferenças entre os sistemas atuais, que 
requerem acomodações, e sistemas futuros, que são capazes 
de obter o certificado de aeronavegabilidade padrão.11 Em 
seu papel de regulador da segurança na aviação e provedor 
do serviço de tráfego aéreo, a FAA tem se referido à 
integração dos UAS como um processo evolutivo. Esse 
processo tem três perspectivas ― Acomodação, Integração e 
Evolução ― que examinam o relacionamento complexo das 
atividades necessárias para integrar o UAS ao NAS.  

Perspectiva 1: 

Acomodação – Aplicar reduções e procedimentos especiais 
aos UAS atuais para, com segurança, facilitar o acesso 
limitado ao NAS. As operações UAS no NAS sãos 
consideradas caso a caso. A FAA tem agilizado a emissão de 
COAs, usando sua nova isenção de autoridade da Seção 333, 
provida pelo congresso dos U.S.12 Esse processo está sendo 
usado para conduzir as operações comerciais em ambientes 
controlados de baixo risco, tais como: inspeção de linhas de 
força e oleodutos; agricultura de precisão; levantamentos de 
mineração e ferrovias; e fotografia aérea. Até meados de 
2015, aproximadamente 700 COAs estão autorizados pela 
seção 333. A acomodação predominará em curto prazo e, 
enquanto ela se declinar significantemente, na medida em que 
a integração começa e aumenta em médio prazo, ela 
                                                        
11. FAA, Integration of Civil Unmanned Aircraft Systems (UAS) in the 
National Airspace System (NAS) Roadmap. First edition-2013. 
12. FAA Modernization and Reform Act of 2012, Public Law 112-95, Title 

III, Subtitle B, Unmanned Aircraft Systems. 
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continuará a ser um modo viável de acesso ao NAS, com as 
restrições e limitações adequadas para mitigar quaisquer 
deficiências de desempenho. 

Perspectiva 2: 

Integração – O estabelecimento das exigências de 
desempenho limiar para os UAs, que iria aumentar o acesso 
ao NAS, é um objetivo básico da integração. De médio a longo 
prazo, a FAA estabelecerá regulamentos, políticas, 
procedimentos, material de orientação, treinamento e 
compreensão, novos ou revisados, dos sistemas e operações, 
para apoiar as operações rotineiras do NAS. 

Algumas delas são tratadas a seguir. 

 Em fevereiro de 2007, a FAA emitiu uma política 
estabelecendo que nenhuma pessoa poderia operar um 
sistema de aeronave não tripulada no espaço aéreo 
nacional sem autorização específica. 

 Em fevereiro de 2015, a FAA emitiu uma Notificação de 
um Projeto de Regulamentação (Notice of Proposed 
Rulemaking). A proposta da FAA estabelece normas de 
segurança para pequenos UAS (abaixo de 55 libras – 25 
kg) realizando operações de natureza não recreativa. 
Essa nova regra limitaria os voos ao período diurno, em 
condições visuais e dentro da linha de visada. Também 
levaria em consideração as restrições de altura, 
certificação do operador, uso opcional de um 
observador visual, registro e marca da aeronave, e 
limites operacionais. O período para apresentação de 
observações encerrou-se em abril de 2015, e a 
regulamentação final é esperada para o final de 2015. A 
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regra proposta também inclui ampla discussão sobre a 
possibilidade de um enquadramento adicional, mais 
flexível para “micro” UAS, de peso inferior a 4,4 libras 
(aproximadamente 2 kg). 

 Em junho de 2014, a FAA emitiu uma Nota de 
Interpretação com pedido para comentários. Essa ação 
deu, às pessoas interessadas, a oportunidade de 
comentar a interpretação da FAA sobre a 
regulamentação especial para modelos de aeronaves 
estabelecidos pelo Congresso no Ato de Modernização e 
Reforma da FAA, de 2012. Nessa interpretação, a FAA 
esclarece que: o aeromodelo deve satisfazer o critério do 
Ato para qualificar-se como tal; deve estar isento da 
futura ação de regulamentação da FAA; e consistente 
com o Ato. Se um operador de aeromodelo colocar em 
perigo a segurança do Sistema do Espaço Aéreo 
Nacional, a FAA tem a autoridade para tomar as devidas 
medidas coercivas contra esse operador, por violações 
da segurança. 

 FAA Order 8130.34C, Certificação de 
Aeronavegabilidade de Sistemas de Aeronaves não 
Tripuladas e Aeronaves Opcionalmente Pilotadas, foi 
publicado em 2 de agosto de 2013. Essa regulamentação 
estabelece procedimentos para emissão de certificados 
de aeronavegabilidade na categoria experimental ou voo 
especial; ou de permissões especiais para os UAS, 
aeronaves opcionalmente pilotadas (OPA), e aeronaves 
que pretendem ser usadas como um UAS ou um OPA, 
sob a designação “UAS/OPA”. 
 

(Nota: Todos os três documentos listados acima, mais outros 
documentos pertinentes podem ser encontrados em 
www.faa.gov/uas). 
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Perspectiva 3: 
 
Evolução – Todas as políticas, regulamentos, procedimentos, 
material de orientação, tecnologias e treinamentos exigidos 
estão em vigor e atualizados rotineiramente para apoiar as 
operações com UAS no ambiente operacional do NAS, à 
medida que evoluem ao longo do tempo. Deve ser observado 
que os desafios técnicos, políticos, regulatórios, econômicos e 
sociais entre uma aeronave não tripulada que é remotamente 
pilotada, RPAS, e uma aeronave autônoma, hoje considerada 
UAS, são significativos. Os tipos de missão do UAS e o 
tamanho do veículo impactarão as avaliações de 
segurança/risco, que impactarão a implementação. Tais 
desafios afetarão sua integração total no espaço aéreo 
nacional. 
 
CONCLUSÃO:13  
 
 Dada a pressão econômica e política em torno do 

pequeno UAS (menos de 55 libras – 25 kg), eles devem 
estar totalmente integrados ao espaço aéreo por volta de 
2030, se não antes. 

 UAS maiores, especialmente os grandes suficientes para 
transportar o ADS-B, sistemas de percepção de terreno, 
entre outros, seguirão os passos dos UAS rapidamente, 
menos de 5 anos depois. 

 As operações de aeronaves autônomas podem levar até 
10 anos após a integração dos UAS maiores ao NAS. A 
Administração Nacional de Aeronáutica e Espaço 

                                                        
13.  Estes dados são, puramente, estimativas do autor baseadas em 
regulamentações e desenvolvimentos técnicos. 
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(NASA) está realizando pesquisas sob o projeto 
Operações Seguras de Sistemas Autônomos (SASO) 
(www.aeronautics.nasa.gov/programs-aosp.htm). 

__________________________________________________ 
 

Fernando Abs da Cruz Souza Pinto  

O potencial das aeronaves remotamente pilotadas, conhecidas 
por drones (ou zangão ou UAS ― Unmanned Air System ― 
ou ainda RPAS ― Remotely Piloted Aircraft System), é 
enorme: a sua tecnologia já se encontra desenvolvida em 
muitas áreas e está criando novas indústrias que permitem a 
realização de tarefas em vários domínios civis, incluindo o da 
agricultura (supervisão de colheitas, aplicação de 
fertilizantes), da investigação científica (observação e 
medição atmosférica, exploração arqueológica e geofísica), 
proteção civil e segurança (vigilância da floresta, combate a 
incêndios, controlo de tráfego rodoviário, controlo costeiro e 
de fronteiras), engenharia e indústria (levantamento 
topográfico, inspeção de infraestruturas como pontes e 
barragens) e entretenimento (captação de imagens e de vídeo 
em alta definição para cobertura de eventos e publicidade). 
Isso, claro, para além das aplicações de defesa, de segurança 
e do domínio militar. 

Existem drones de lazer muito compactos e leves com menos 
de 500g, com autonomia de voo prolongado, que possuem 
uma câmara de alta definição com mais de uma dezena de 
Mega pixels e lente olho de peixe que lhes permite captar 
imagens aéreas com uma visão de 180° e gravar e transmitir 
um “streaming” de vídeo digitalmente estabilizado e em 
direto. 
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Esses drones podem ter uma rota pré-programada ou ser 
controlados manualmente através de aplicações de pilotagem 
que correm nos sistemas operativos dos telefones inteligentes 
e dos tabletes, tanto em IOS como em Androide, como em 
Windows Phone. Essas aplicações permitem um acesso a 
todas as funcionalidades; por exemplo, o operador do drone 
pode descolar, ajustar o ângulo da câmara numa gama de 
180° com o seu polegar (o que lhe permite filmar ou tirar 
fotografias na vertical) e até premir um botão “Return Home” 
que faz com que o drone voe automaticamente de volta para a 
sua posição de descolagem guiado por coordenadas GPS. A 
ergonomia dessas aplicações é sempre desenvolvida com o 
intuito de oferecer facilidade de uso e permitir ao operador-
piloto concentrar-se no seu hobby de voar. 

Nos EUA, uma associação de consumidores da indústria 
eletrônica, cujos membros produzem e vendem drones 
amadores com uma tecnologia inspirada no aeromodelismo, 
refere que eles se tornaram mais acessíveis e começam agora 
a ser usados comercialmente, e conclui, através de um estudo, 
que, dentro de 20 anos, os drones nos EUA poderão atingir 1 
milhão de voos por dia, incluindo os apregoados serviços de 
entrega. Isso é uma estimativa que pode ser considerada 
conservadora, já que a entrega rápida e precisa dos 
designados “pequenos pacotes” com um valor médio inferior 
a 5 dólares, que são candidatos perfeitos para entrega via 
drones, não está considerada na estatística. Como em cada 
ano nos EUA são entregues mais de 6 milhares de milhão de 
embalagens, aquele número poderá ascender a vários 
milhares de milhão de voos por dia. Prevê-se que, quando 
alguém precisar de algo urgente, a entrega não tripulada por 
drones estará disponível e se tornará parte da vida diária num 
futuro bastante próximo, transformando a maneira como as 
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mercadorias são movidas. Hoje, explora-se o espaço 
bidimensional com a entrega de superfície e os veículos nas 
estradas. Se se subir na vertical e se se abrir uma terceira 
dimensão, economizar-se-ão tempo e energia, porque o drones 
voa a distância mais curta. 

Depois da Amazon ter amplamente anunciado que está 
preparando um sistema de entregas de encomendas com 
recurso a drones, foi a vez de a Google ter dado a conhecer 
que está desenvolvendo um sistema para entrega de pequenas 
embalagens dentro de um raio de ação de 5 milhas com um 
tempo médio de resposta à colocação de uma ordem de 
encomenda de 5 minutos, excluído o tempo de preparação, em 
qualquer lugar. Isso irá provocar uma revolução em nível 
público e privado, e trará um valor global para a sociedade, 
criando mais de 100 mil postos de trabalho. 

A grande restrição a esse rápido desenvolvimento tem residido 
no vazio legal da legislação aeronáutica em vigor, o que 
dificulta a obtenção de permissão para voar sobre áreas 
densamente povoadas. Sem enquadramento legal, as 
preocupações com a segurança e com a violação da 
privacidade aumentam. Mas, para conseguir tal 
desenvolvimento, é necessário que os drones comecem a fazer 
parte da vida diária, voando de modo fiável em operações 
restritas com ambiente estudado e controlado, e em respeitosa 
adesão às diretrizes estabelecidas no reduzido número de 
regulamentos de voo UAS de cada país, mostrando às 
autoridades que o voo pode ser feito com segurança. 
Constroem-se assim uma credibilidade e uma dinâmica 
crescentes para que, no final, as oportunidades, sendo tão 
grandes, superem os constrangimentos. 
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Na Europa, foi criado, há alguns anos atrás, um Grupo 
Europeu de Coordenação RPAS (ERSG) com estudos 
liderados pelo Eurocontrol. Mais recentemente, em abril de 
2014, a Comissão Europeia aprovou um roteiro relativo à 
integração dos RPAS no mercado da aviação civil, 
estabelecendo as regras de segurança a aplicar na Europa, 
tendo em conta as orientações já adotadas pelo grupo de 
estudo da ICAO com vista à harmonização das normas 
internacionais relativas a UAS. Até agora, a ICAO publicou 
Circular 328 (2011) e alterou os anexos 2, 7 e 13 da 
Convenção de Chicago para acomodar os UAS destinados à 
aviação civil internacional. 

Por sua vez, em março deste ano de 2015, a EASA (European 
Aviation Safety Agency) emitiu um novo regulamento que 
abrange o desenvolvimento e integração no espaço aéreo não-
segregado de RPAS civis nos próximos 15 anos. Esse 
regulamento foi denominado de “Conceito de Operações para 
Drones (Conops) ” e é articulado em três pilares: 
investigação e desenvolvimento; regulamento de segurança e 
normalização técnica; e medidas complementares, incluindo a 
privacidade e a proteção de dados, seguro e responsabilidade. 
A EASA propõe a separação dos RPAS em três categorias de 
operação, as quais vão ter legislação própria em função do 
tipo de equipamento e da complexidade e alcance das 
operações: Open (Aberta), Specific (Específica) e Certified 
(Certificada). Prevê regras seguras e proporcionais para a 
integração dos drones no espaço aéreo da Europa, 
sublinhando que essa integração deve promover a competitiva 
indústria de drones, a criação de emprego e o crescimento das 
Pequenas e Médias Empresas, ao mesmo tempo que garante a 
adequada proteção de cidadãos e mercadorias. 
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A operação Open poder ser supervisionada pela polícia e não 
necessita de autorização das autoridades da aviação, estando 
apenas obrigada a obedecer a um sistema de regulação de 
aviação mínimo, nomeadamente quanto à distância a manter 
dos aeródromos e aeroportos e dos aglomerados 
populacionais. 

Segundo a EASA, os drones enquadrados nessa categoria 
serão os de pequena dimensão, que terão de operar sempre 
em linha de vista (Visual Line of Sight - VLOS) relativamente 
ao operador; isto é, devem ser visíveis num raio de 500 
metros, não podem voar a uma altitude superior a 150 metros 
(500 ft AGL) do solo ou do mar, e estão proibidos de 
sobrevoar áreas consideradas reservadas. 

As operações que comecem a representar riscos mais 
significativos para pessoas e aviação, implicando já uma 
avaliação das autoridades aeronáuticas, enquadram-se na 
categoria Specific. Nessa categoria, os riscos serão 
analisados e mitigados em concordância com as autoridades 
aeronáuticas locais e antes de cada operação, a qual estará 
sempre dependente de uma autorização. 

Quando a utilização de drones contemplar riscos semelhantes 
aos da aviação tripulada normal, esta será posicionada na 
categoria mais complexa das operações Certified e regulada 
com base em considerações de energia cinética e do grau de 
autonomia. A EASA defende que as operações Beyond Line of 
Sight (BLOS) e os drones envolvidos nas mesmas tenham o 
mesmo tratamento que os voos comerciais, o que implica a 
emissão obrigatória de vários certificados, à semelhança do 
que acontece com a aviação tripulada, além de ser também 
necessária certificação específica para os drones. Nesse tipo 
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de operações, enquadram-se, por exemplo, os aviões não 
tripulados de longo alcance e controlados remotamente. 

Com base no planejamento feito, a EASA apresentará à 
Comissão Europeia, em dezembro de 2015, sugestões para o 
quadro regulamentar da categoria Open de operações. A 
EASA prossegue, entretanto, as suas pesquisas no domínio da 
tecnologia sense-and-avoid, dos fatores humanos, da 
segurança e do impacto associado à presença de UAS 
comerciais na gestão do tráfego aéreo (ATM). 

Nos EUA o Federal Aviation Administration (FAA) emitiu em 
15 de fevereiro de 2015 o, há muito aguardado, aviso de 
proposta de regulamentação (Notice of Proposed Rulemaking 
- NPRM) para Small Unmanned Aircraft Systems (SUAS) 
operados comercialmente com peso inferior a 55 libras (25 
kg). O público terá 60 dias, a partir da data de publicação do 
NPRM no Federal Register, para comentar sobre a proposta 
de regulamento. 

A maior diferença entre as propostas europeia e americana é 
que a EASA estabeleceu três categorias diferentes de 
operações baseadas na complexidade, sendo que a terceira 
categoria ― Certified ―  se aplica a UAS, que poderão ser 
tão grandes quanto às aeronaves de transporte aéreo. O 
NPRM do FAA só se aplica a UAS de peso inferior a 55 
libras, que terão uma velocidade limitada a 100 milhas por 
hora (160 km/h), e também não considera por enquanto 
quaisquer operações BLOS. 

O uso de UAS é um tema quente na Europa, nos EUA e em 
outros lugares do mundo, e apesar de ambos os regulamentos 
serem considerados marcos significativos, os riscos dos UAS 
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precisam ser bem compreendidos e de serem eficaz e 
eficientemente mitigados, sobretudo tendo em conta o 
potencial impacto econômico dessas novas aeronaves. 
Entretanto, continuam a ser avistados drones nas 
proximidades de vários aeroportos, e o risco associado a um 
objeto de 25 kg, mesmo que considerado pequeno e viajando a 
velocidades até 160 kph, não é de modo algum insignificante. 

__________________________________________________ 
 
Luiz Antônio Castro 

As ARP (Aeronaves Remotamente Pilotadas, designação 
oficialmente adotada pela ICAO) passam por explosiva 
expansão em sua utilização, mesmo não tendo seu emprego 
adequadamente regulamentado em parte alguma do mundo. 
Os Estados buscam entender o real impacto das ARP no 
espaço aéreo e no tráfego aéreo. 

A UIT ainda não definiu a faixa de frequência a ser utilizada 
para operação das ARP, com todas as proteções requeridas 
contra interferências não intencionais, o que deverá ocorrer 
em médio prazo, e a possibilidade de desorientações e/ou 
perda de controle é evidente. 

Entretanto, em longo prazo (que é o alvo de nossa Pesquisa), 
tais situações já terão sido resolvidas, e o emprego das ARP 
será seguro com o desenvolvimento e a adoção de sistemas de 
navegação criptografados e confiáveis, imunes (ou quase) a 
interferências intencionais que tenham por objetivo tomar o 
controle das ARP ou impossibilitar que seu controle seja 
efetivo. 
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O compartilhamento dos segmentos de espaço aéreo com ARP 
de utilização civil deverá se dar em áreas restritas, onde os 
meios de comunicação possibilitem uma operação segura e 
confiável. A delimitação desses segmentos se dará de acordo 
com as características dos ARP. 

O emprego de ARP militares deverá ser de caráter irrestrito, 
exigindo extrema coordenação entre os setores de controle 
militar e civil, a exemplo do que já ocorre hoje no Brasil. 

A incorporação dessa tecnologia pelas aeronaves comerciais 
será gradativa, de modo a poder servir de back-up para a 
tripulação, assumindo o controle em caso de impossibilidade 
dos pilotos ou de atentados criminosos. Não substituirão as 
atribuições dos pilotos em situações normais, até porque são 
sujeitos a panes, mas se somarão a eles de modo a aumentar a 
segurança do voo. 

__________________________________________________ 
 
Luiz Carlos Ribeiro da Silva 
 
Certamente, no período de tempo abrangido por esta 
Pesquisa, a indústria aeronáutica desenvolverá soluções que 
permitirão o convívio seguro, num mesmo espaço aéreo, de 
aeronaves pilotadas e não pilotadas. As inúmeras 
possibilidades que os UAV abriram para o setor aeronáutico 
têm incentivado e, até mesmo pressionado, várias instituições 
― como a OACI, FAA, EUROCONTROL, SESAR JU, 
CANSO, bem como grupos de interesse envolvendo 
exploradores desses equipamentos ― a desenvolverem 
estudos e estimularem a indústria no sentido de criar soluções 
que possibilitem a operação segura dos VANT em todos os 
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espaços aéreos. A mais importante linha de pesquisa é a que 
envolve o desenvolvimento de sistemas anticolisão para 
aeronaves não pilotadas. Basicamente, seria desenvolver um 
sistema, similar ao ACAS/TCAS, que agregue as capacidades 
dos pilotos no processo de análise da situação aérea e a 
definição e aplicação das ações evasivas. Outros pontos que 
deverão ser estressados dizem respeito à confiabilidade das 
comunicações entre o “piloto” e sua aeronave, incluindo a 
definição e proteção das frequências para essa atividade, e os 
procedimentos em caso de problemas técnicos ou falha de 
comunicação entre aeronave e “piloto”. 
 
Com a obtenção de sucesso nos estudos para se criar um 
sistema anticolisão confiável, certamente o uso de VANT no 
transporte de carga e passageiros será buscado com mais 
interesse pela indústria de transporte aéreo. Fatores legais, 
operacionais e, principalmente, os convencimentos dos 
passageiros da segurança dessa opção deverão ser 
trabalhados para viabilizar esse tipo de operação. 
 
No campo do Controle de Tráfego Aéreo, duas situações 
devem ser consideradas. A primeira, contemplando o cenário 
atual, em que não existe sistema anticolisão que permita o voo 
de VANT junto com aeronaves tripuladas, será focada na 
elaboração de procedimentos operacionais que permitam a 
redução dos volumes de espaço aéreo exclusivos para VANT. 
A segunda, já com um sistema anticolisão confiável, deverá 
ser focado no desenvolvimento de procedimentos operacionais 
que atendam esta nova realidade. 
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__________________________________________________ 
   
Luiz Paulo Moraes da Silveira 
 
Entende-se que o compartilhamento do uso do espaço aéreo 
por aeronaves tripuladas e aeronaves não tripuladas seja 
viável mediante o uso racional desse espaço aéreo com regras 
bem definidas, aplicando-se critérios distintos para as duas 
categorias, espaços aéreos segregados e sem a utilização da 
mesma porção por ambas as categorias. Ou seja, espaços 
aéreos distintos para cada uma das categorias e não 
interferência entre si. 
 
Julgamos temerário o transporte de pessoas ou carga em 
aeronaves não tripuladas. Apesar de toda a evolução 
tecnológica da aviação, ainda se faz e se fará necessária a 
presença do ser humano, que pensa e raciocina, para a 
tomada de decisões nos aspectos relacionados com a 
segurança das vidas humanas. A máquina já é capaz de quase 
tudo, mas, ainda, não é capaz de substituir o ser humano. 
 
Já se encontram presentes as condições para o atendimento às 
aeronaves não tripuladas. O seu emprego, todavia, está 
limitado às operações militares, de vigilância, de proteção 
ambiental, etc. O controle desses voos é exercido remotamente 
por órgãos especializados semelhantes àqueles que executam 
o controle do tráfego aéreo em geral. 
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__________________________________________________ 
 
Marcelo Guaranys 

A regulamentação sobre a utilização dos VANTs ainda é 
incipiente, tendo em vista o ineditismo da operação e a falta 
de previsibilidade dos efeitos dos avanços tecnológicos de 
setor. Acredito que, nos próximos 10 a 15 anos, já teremos 
informações suficientes sobre as potencialidades dessas 
aeronaves. De forma que poderemos elaborar regulamentos 
com requisitos adequados de segurança para operação, 
comercialização e controle de tráfego aéreo, com uma 
utilização muito mais ampla do que concebemos viável hoje, 
incluindo o compartilhamento de utilização da infraestrutura 
utilizada pela aviação convencional. 
__________________________________________________ 
 
 
Mauro José Miranda Gandra 
 
O uso dos UAV/ VANT tem sido, atualmente, a razão de 
grande polêmica. O que nos parece certo é que seu uso bélico 
terá sempre a tendência de crescimento, embora esse uso 
tenha sido alvo de críticas aos EEUU (principalmente o seu 
uso pela CIA), mesmo dentro daquele país. O uso para 
multiutilidades de pequenos VANT, a alturas menores e longe 
das áreas terminais aeroportuárias, parece-nos aquele de 
maior probabilidade de evolução e crescimento. O uso 
compartilhado dos mesmos segmentos de espaço aéreo e dos 
aeroportos pelos VANT, acreditamos, contará com forte 
contraposição da comunidade pilotos e controladores de voo 
da Aviação Civil e, por que não dizer, dos usuários em geral 
do transporte Aéreo. Talvez, voos cargueiros de grande 
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capacidade possam, um dia, ser experimentados em rotas e 
aeródromos específicos. 

__________________________________________________ 
 
Michael Thomas Comber 

A utilização conjunta do espaço aéreo por aeronaves 
remotamente pilotadas ― “RPA” ― já é uma realidade em 
algumas regiões. A OACI já tem um painel dedicado a estudar 
sua integração a espaço aéreo IFR. Outros aspectos, como 
aeronavegabilidade, formação de pessoal técnico e utilização 
de infraestrutura aeroportuária também fazem parte desse 
estudo. 

Trata-se de uma tecnologia em rápida evolução, que vai 
constituir um desafio à capacidade de produção de padrões e 
práticas recomendadas e, consequente, regulação em tempo 
adequado. O custo reduzido de sua operação também poderá 
constituir fator de crescimento de tráfego acima do esperado, 
especialmente no segmento da utilização de aeronaves leves 
para fins comerciais. Existem projetos para utilização do 
espaço aéreo abaixo de 500 pés que incluem um sistema 
próprio e integral de controle de movimentos. 

No segmento de aeronaves de maior porte, sem dúvida 
chegaremos a um ponto em que se vai questionar a presença 
de piloto a bordo como elo necessário à condução de um voo 
seguro. A aviação militar já lidera esse processo e está hoje, 
provavelmente, completando os projetos de suas últimas 
aeronaves de combate tripuladas. 

Não há ainda um plano objetivo, em curto ou médio prazo, 
por parte das empresas aéreas da utilização de RPAs; porém, 
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existem ideias de se reduzir a necessidade de pessoal a bordo 
em voos cargueiros. 

Considerando as encomendas de aviões convencionais para os 
próximos anos, a longevidade desses aviões e a provável 
resistência do público, acredito, ainda levará algum tempo 
para que o RPA se torne significativo na área de transporte 
comercial, especialmente o de passageiros. 

__________________________________________________ 
 
Miguel Dau 

Não vejo que falte tecnologia instalada, neste momento, para 
o compartilhamento dos UAV's em ambientes de tráfego aéreo 
comercial, para os próximos 10 anos. Deveremos ter, sim, 
uma legislação que obrigue a um mínimo de qualidade desses 
equipamentos, para que não venhamos a ter acidentes graves 
por UAV's descontrolados em áreas restritas a tráfego aéreo 
comercial e/ou densamente habitadas. A definição de 
protocolos é outra coisa muito importante. Muita conversa 
ainda terá que ocorrer para que possamos avançar neste 
quesito. A futura legislação será chave para isso. 
 
Vejo essa questão de substituição de Pilotos como algo muito 
mais Cultural do que Tecnológico. Isso ocorrerá em 
fases. Num primeiro momento, teremos apenas um Piloto na 
Cabine. Numa segunda fase, estes serão substituídos 
por equipamentos controlados do solo, tal qual ocorre com os 
UAV’s Militares. 
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__________________________________________________ 
 
Paulo Jorge de Medeiros Vieira 
 
Ainda é cedo para se antever quando ocorrerá o emprego em 
larga escala de aeronaves remotamente controladas, em 
substituição às necessidades de transporte de passageiros e de 
carga providas pela aviação civil em aeronaves tripuladas. 
 
Contudo, como ação inicial, em curto prazo, é imprescindível 
adotar medidas específicas para conter a ameaça que o uso 
desses dispositivos já começa a representar para as atividades 
da aviação civil. Se nada for feito, com urgência, nos 
próximos anos, haverá um elevado potencial de ocorrência de 
grave acidente aeronáutico pelo uso inadequado dos 
UAV/VANT/DRONES. 
 
No Brasil, embora não haja um nível de ameaça que coloque 
as aeronaves remotamente controladas como uma ameaça sob 
o ponto de vista de security, em pouco tempo haverá farta 
disponibilidade no mercado desses dispositivos, o que se 
tornará uma ameaça à segurança operacional, com o 
surgimento de eventos de risco de colisão com aeronaves em 
operações nos aeródromos brasileiros. 

__________________________________________________ 
 
Reginaldo dos Santos 
 
Acredito que em pouco tempo seja possível as ANT, ou ARC, 
compartilharem o espaço aéreo com aeronaves civis 
pilotadas. A tecnologia está evoluindo para tal. Porém, não 
visualizo, nem no médio prazo, principalmente pela natural 
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resistência que vai ocorrer com os passageiros, essas 
aeronaves transportando passageiros. A ausência dos pilotos 
na cabine, principalmente para lidar com emergências em 
uma terminal ou em travessias de áreas com forte turbulência, 
não será fácil de ser aceita, compreendida e assimilada pelos 
passageiros, a não ser que haja, na tripulação, uma equipe 
treinada para assumir os procedimentos em tais 
circunstâncias. 
 
Os voos comerciais para transporte de carga, entendo, serão 
possíveis em um futuro não muito distante e para aeroportos 
equipados para receberem tais aeronaves. 
 
Outra questão que surge é o compartilhamento do mesmo 
aeroporto entre as aeronaves tripuladas com as não 
tripuladas. O controle das aeronaves nos terminais, tanto na 
entrada quanto no pouso, fica um pouco mais delicado, 
tecnologicamente falando, e será um problema a ser resolvido, 
pois alguém terá, no solo, que assumir o controle da aeronave 
nessas ocasiões. Dependendo da situação, os tempos de 
resposta são curtos, e as reações precisam ser rápidas. 

__________________________________________________ 
 
Richard W. Cole 

 
Isso é fato. Muitas pessoas não percebem o atual nível de 
automação já em utilização nas cabines de piloto das 
aeronaves comerciais hoje. Certamente, a automação total na 
aviação comercial está muito distante, mas a tecnologia já 
está disponível. Muito provavelmente, a automação total seria 
implantada, primeiramente, nas operações de carga, antes das 
operações com passageiros. 
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Há várias potencialidades que são fundamentais para garantir 
operações seguras em um ambiente de total automação. São 
elas: 

 Capacidade de navegação sub-meter – Navegação a 
satélites permitem que muitas operações desfrutem de 
capacidade de navegação de alta precisão em 3 eixos. 
Esforços contínuos devem ser conduzidos para incluir a 
aeronave na solução de navegação para aumentar a 
segurança como soluções inerciais. 

 Comunicações em tempo real – Para manter margens de 
segurança apropriadas, aeronaves e controladores 
devem ter a capacidade de trocar informações críticas 
em tempo real (<5 segundos) durante as muitas fases de 
operação de voo. Isso pode apenas ser alcançado 
através de uma arquitetura de comunicações integrada. 

Redes seguras – A automação total requer redes altamente 
seguras, capazes de suportar informações de voo críticas para 
a segurança com absoluta seguridade da entrega da 
informação correta ao destinatário previsto. 
__________________________________________________ 
 
Sérgio Xavier Ferolla 

 
Se, com os experientes comandantes a bordo, já 
testemunhamos situações catastróficas nos imprevistos mais 
extremos, mas perfeitamente imagináveis, colocar voos 
comerciais sob a responsabilidade de equipamentos 
eletrônicos me parece improvável e temeroso. Na atualidade, 
já vemos aeronaves modernas com excesso de eletrônica 
dizendo ao piloto como proceder. Ter a eletrônica como 
auxílio para sugestões será cada vez mais importante, mas a 
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decisão final deverá ser sempre do Comandante, com 
capacidade de aplicar sua experiência e discernimento. 

__________________________________________________ 
 
Tarcísio Takashi Muta 
 
Já está em andamento, nos EUA e na Europa, o 
desenvolvimento de uma legislação que permita a utilização 
de VANT nos espaços restritos, e com planejamento para que 
possam compartilhar o espaço aéreo com aeronaves da 
aviação geral e da aviação regular. No momento em que isso 
acontecer, possivelmente até o ano de 2020, o Brasil terá que 
se adaptar para operar do mesmo modo que os demais países, 
criando legislação específica. 
 
Quem deve prover essa legislação é a ANAC, mas, mesmo 
antes de a agência se manifestar sobre o assunto, existe uma 
grande quantidade de pequenos VANTs voando no país sem 
qualquer controle, principalmente em fazendas e em missões 
de inspeção de linhas de transmissão. O mercado 
internacional está crescendo e, possivelmente, em mais uns 5 
anos, deverá estar ocorrendo a comercialização em massa de 
VANTs para determinados tipos de operação não militar. 
 
A utilização de VANT para o transporte de passageiros ainda 
deve demorar, mais pela dificuldade de se aceitar voar em um 
avião “sem piloto” do que pela parte técnica. Então, esse tipo 
de equipamento poderá ser utilizado para transporte de carga. 
O prazo para isso entrar em operação deverá ser de 15 anos, 
e, até 2050, isso deverá ser rotina em todos os grandes 
aeroportos. 
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O maior problema encontrado agora nesse tipo de voo é o 
jurídico: saber quem será responsável caso haja um acidente. 
Tecnicamente, os problemas de navegação e operação 
poderão estar resolvidos em mais 10 anos. No que se refere a 
controle de tráfego aéreo, será mais uma aeronave, e o 
sistema CPDLC poderá ser a resposta para que o controlador 
possa efetivamente controlar um VANT. Para isso, será 
preciso que o DECEA instale a capacidade em todo o 
território nacional, com cobertura acima de 10.000 Ft. Seria 
preciso começar a trabalhar nisso agora, para se ter a 
capacidade instalada em 10 anos. Como o DECEA ainda não 
está focando esse tema, corre-se o risco de o Brasil ficar 
atrasado e não poder permitir esse tipo de voo para qualquer 
local, mas apenas para localidades específicas. 
 
Por outro lado, também não haveria necessidade de 
implantação desse sistema para todos os aeroportos, em um 
primeiro momento, porque a quantidade de carga 
transportada no país não justificaria o investimento. Esse tipo 
de transporte somente deve ser amplamente empregado após 
2050. No geral, a expectativa é de se empregar após 2020 
entre grandes aeroportos de carga; após 2030 nos locais onde 
haja uma demanda grande, como é o caso hoje de Manaus; e 
em 2050 para os aeroportos em geral. 
 
Com relação à parte técnica dos controladores, o foco deverá 
ser o equipamento de comunicação, tipo CPDLC, para 
permitir que o controle seja feito por dados, e não por voz. 
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__________________________________________________ 
 
Will Wilson Furtado 
 
Definir uma data na qual seria possível aeronaves não 
tripuladas compartilharem as mesmas porções do espaço 
aéreo com as demais aeronaves, neste momento, não passaria 
de mera especulação. 
 
Nosso entendimento é que, por apresentarem performances 
totalmente distintas, o compartilhamento de aeroportos entre 
VANT e aeronaves comerciais, utilizando a mesma pista, 
resultaria na aplicação de maiores separações nas 
aproximações e implicaria a redução da capacidade 
operacional do aeródromo, e consequente congestionamento 
do espaço aéreo nas proximidades dos aeroportos. 
 
Quanto à possibilidade de aeronaves comerciais virem a 
incorporar as tecnologias empregadas nos VANT, considera-
se que, a partir do momento em que tenham sido 
desenvolvidos e aplicados sistemas de controle das aeronaves 
e de comunicações entre órgãos ATS e centrais de controle 
terrestres dotados de integridade, acurácia, disponibilidade e 
continuidade dentro da precisão requerida em todas as fases 
do voo, essa hipótese poderá se tornar uma realidade. 
__________________________________________________ 
 
Willer Larry Furtado 
 
A tecnologia existente hoje já possibilita que uma aeronave 
possa ser controlada remotamente, com segurança em espaços 
dedicados. No caso de espaços aéreos controlados, se houver 
comunicação do piloto que opera a aeronave, mesmo não 
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estando a bordo, com o órgão de controle, provavelmente não 
haverá problema algum. Um exemplo de evolução tecnológica 
de comando a distância acontece na Europa, onde algumas 
linhas de metrô e infraestrutura (estações, plataformas, 
catracas e bilheterias) são remotamente controladas. Para 
aeronaves de passageiros, haveria uma resistência inicial, 
mas, com o tempo, a aceitação ocorreria.  
 
Em notícia veiculada no Deutsche Welle, no dia 15.04.2015, 
há o relato de que “Após desastre, agência sugere controle de 
aviões em solo, Autoridade alemã de segurança aérea pede 
que indústria da aviação desenvolva sistema para pilotar 
aeronaves de passageiros remotamente, em caso de 
emergência. ”.  Sabe-se também que, entre 2006 e 2009, foi 
desenvolvido na Europa um projeto chamado Sofia ("Safe 
automatic flight back and landing of aircraft", ou, em 
português, "Voo de regresso e aterrisagem automática de um 
avião"), após os ataques terroristas de 11 de setembro de 
2001. As possibilidades de aterrissagem, por meio remoto, 
eram testadas num simulador, mas nunca tinham sido testadas 
em aviões reais. Assim, possibilidades existem de utilização de 
drones para voos de passageiros. Se em casos críticos, poder-
se-ia contar com pilotagem remota, por que em situações 
normais não se poderia? 
 
A tecnologia do voo controlado remotamente já está 
disponível, o próximo estágio é a transição para a aceitação 
dos usuários e passageiros e a opinião pública. 

Inferência da Fundação SDTP 

Nos próximos anos, podem-se esperar significativos 
investimentos e avanços tecnológicos dos veículos aéreos não 
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tripulados ou remotamente controlados, acompanhados de 
cada vez mais emprego dessas ferramentas, tanto em 
atividades civis, como militares. No decorrer dos próximos 
trinta e cinco anos, esses movimentos resultarão, certamente, 
na possibilidade de realização de intensivos testes, 
aperfeiçoamentos e acumulação da experiência necessária para 
a definição de sua aplicabilidade na aviação civil. É provável 
que, gradativamente, as tecnologias desenvolvidas e 
aperfeiçoadas para as aeronaves não tripuladas venham a ser 
incorporadas à aviação civil, tanto nas aeronaves, como nos 
centros de controle de tráfego aéreo; entretanto surgem as 
seguintes questões. 

a. Essas aeronaves poderão vir a compartilhar o espaço 
aéreo (aerovias, terminais e cercanias dos aeroportos) 
com aeronaves comerciais tripuladas? 

b. Os pilotos poderão vir a ser desnecessários a bordo ou 
terem suas atribuições e responsabilidades reduzidas? 

As questões devem ser respondidas sob dois diferentes 
enfoques: o tecnológico e o humano ou regulamentar.   

No que tange ao enfoque tecnológico, são os seguintes os 
desafios a serem vencidos. 

a. Capacidade de total integração aeronave/controle de 
tráfego aéreo, possibilitando as necessárias 
intervenções nas trajetórias e perfis de voo. Isso 
demandará uma comprovada capacidade de automação 
e links seguros de comunicações, a todo instante e em 
qualquer parte do mundo, sem possibilidades de perda 
de contato. 
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b. Sistema de bordo autônomo de resolução de conflitos 
de separação com outras aeronaves, nos mais variados 
perfis do voo, comprovadamente eficaz e eficiente em 
qualquer tempo ou local no mundo. 

No enfoque humano ou regulamentar, a despeito de vir a ser 
comprovada a eficiência e eficácia dos sistemas autônomos 
das aeronaves não tripuladas, mesmo que demonstrados 
inequivocamente os mesmos ou superiores níveis de segurança 
das tripuladas, o seu emprego no compartilhamento do espaço 
aéreo com aeronaves tripuladas ou a substituição dos pilotos 
dependerá, fundamentalmente, da aceitabilidade da sociedade. 

Acredita-se que, até o ano de 2050, a tecnologia das aeronaves 
não tripuladas estará devidamente desenvolvida e comprovada 
para emprego seguro, nas situações-problemas. Não obstante, 
ainda levará mais algum tempo para que isso se concretize 
plenamente, devido às seguintes razões. 

a. As aeronaves comerciais em desenvolvimento ou em 
produção, embora tragam um crescente nível de 
automação de diversas de suas funções, incluindo a 
condução do voo em situações críticas, como 
aproximação e pouso de precisão e atendimento dos 
mais exigentes requisitos da PBN, não estão sendo 
preparadas para o voo sem pilotos, ou para a redução 
da tripulação. Considerando o longo ciclo de 
planejamento, produção e operação das novas 
aeronaves comerciais, é de se esperar que aeronaves de 
transporte aéreo com capacidade de operarem sem 
pilotos ou com tripulação reduzida só comecem a ser 
produzidas depois de plenamente aceitas pela 
comunidade aeronáutica e regulamentadas pela OACI. 
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b. A esperada reação à substituição de pilotos, pelas 
perdas de função e de empregos. 

c. A dificuldade de aceitação dos passageiros de que os 
voos automatizados ou controlados a distância poderão 
ser tão ou mais seguros que os tripulados. Trata-se de 
uma profunda mudança de paradigma coletivo. 

Independentemente de qualquer outra consideração, a 
Fundação SDTP julga que a tecnologia dos veículos aéreos 
remotamente controlados, com crescente nível de automação 
de todas as fases do voo, deverá ser gradativamente integrada 
às aeronaves civis, possibilitando aumentar o nível de 
segurança e eficiência dos voos, evitando ou compensando 
eventuais erros causados por fatores humanos. 

Entre as consequências positivas dessa inserção tecnológica, 
estão as listadas abaixo. 

a. A exigência de tripulação reforçada em voos de longa 
duração poderia ser desconsiderada, e com vantagens, 
pelo emprego de pilotos no solo, no acompanhamento e 
apoio rotineiros, mas com possibilidade de assumir o 
controle remoto da aeronave, em situações de urgência 
ou emergência. 

b. As medidas de prevenção dinâmica de acidentes 
poderiam ser aperfeiçoadas. Por exemplo: acidentes 
como o do Airbus da Air France, voo 447, em 2009, e 
os diversos acidentes resultantes do fator classificado 
pela OACI como “voo controlado contra o solo” 
(CFIT) poderiam ser evitados, se as aeronaves 
pudessem contar com apoio e monitoramento de uma 
tripulação de reforço em solo, com ênfase para a 
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prevenção de fatores classificados como erros 
humanos. 
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Papel do Estado 
A Questão 

Em 2050, espera-se que o número de habitantes da 
Terra possa ultrapassar os nove bilhões; com isso, 
torna-se também previsível um aumento ainda mais 
expressivo da demanda de passageiros e de carga. 

O atendimento dessa demanda, por sua vez, exigirá um 
expressivo aporte de recursos públicos e privados; 
portanto, a contribuição proporcional da indústria para 
a economia das nações deverá também ser altamente 
expressiva, proporcionalmente bem mais elevada que a 
atual. 

Nesse cenário, quais serão as tendências no que se 
refere ao papel do Estado ou do conjunto dos Estados? 
As forças do mercado ― procura e oferta ― 
continuarão a prevalecer livremente, ou o Estado 
intervirá para limitar o controle da demanda pelo 
aumento de preço ou para evitar a perdas na balança de 
pagamentos? O capital público tenderá a ser injetado 
nas empresas nacionais para manter o controle e a 
bandeira? O controle de tráfego aéreo poderá tender a 
ser feito por regiões, ou globalmente?  

Opiniões dos Coautores  
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Allemander Jesus Pereira Filho 

Com o processo de globalização da economia mundial e o 
crescimento populacional, a demanda de passageiros e cargas 
por viagem aérea deverá seguir um incremento vertiginoso, 
considerando a facilidade e o conforto na movimentação 
utilizando esse modal, além da segurança, regularidade e 
eficiência intrínseca ao transporte aéreo. 

Ao mesmo tempo, a competição entre as empresas aéreas, em 
sua quase totalidade companhias privadas, continuará 
buscando reduzir seus custos de produção do transporte com 
base no uso intensivo de tecnologia e elevado aporte de 
capital para renovação e ampliação das suas frotas. 

Nesse cenário de alta competitividade, o papel do Estado será 
preponderante, principalmente em países continentais com 
necessidades específicas de relacionamento comercial, 
econômico e social entre as suas regiões e o restante do 
mundo, visando sustentar o processo de melhoria do bem-
estar da sua população e de aumento da eficiência das suas 
diversas cadeias produtivas. 

No entanto, esse cenário de competição acirrada consegue ser 
mantido em razoável equilíbrio, enquanto a crescimento da 
economia nacional permitir a sustentação operacional das 
empresas aéreas com a aquisição, modernização e ampliação 
das frotas de seus principais transportadores com resultados 
de margens positivas mínimas (entre 1% e 2%), conforme 
demonstra o histórico da indústria em termos mundiais. 

Tal situação se deteriora rapidamente com o desaquecimento 
e a retração econômica do País, conduzindo a prejuízos 
bilionários e levando a competição para situações 
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insustentáveis em médio prazo (dois ou três anos) pela adoção 
de práticas de precificação de tarifas aéreas muito defasadas 
dos custos de produção. Isso resulta no comportamento 
conhecido como “match”, no qual as empresas em melhores 
condições econômicas e financeiras têm de ajustar as suas 
tarifas ao encontro dos baixíssimos níveis praticados por um 
ou alguns dos seus competidores em pior situação. A crise das 
mais antigas empresas aéreas brasileiras nos primeiros anos 
do Século XXI se constitui em claro exemplo das 
condicionantes acima relatadas.  

Realmente, nessa situação de mergulho tarifário no 
despenhadeiro da “quebra” ou quase “quebra” das empresas 
aéreas, cabe ao Estado um papel de intervenção e busca de 
um novo equilíbrio pelo comportamento irregular ou 
irresponsável do mercado para evitar o colapso do sistema de 
transporte aéreo.  

Nesse contexto, nos parece que dois papéis ficariam nos 
extremos da atuação política do Estado. O primeiro papel 
seria o extremo de uma política liberal, constituído de quase 
total passividade do Estado, deixando com o livre mercado a 
busca de um (novo) equilíbrio entre os agentes econômicos. 
Assim, a indústria de transporte aéreo ficaria livre e sem 
controle sob a ação das forças do mercado com a 
participação de qualquer empresa ou grupo de empresas 
nacionais, dentro do marco regulatório liberal vigente, 
inclusive com a abertura do mercado doméstico às 
companhias estrangeiras, que tenham interesse em explorar 
esse segmento, correndo os riscos do negócio, desde que 
constituída sob as leis brasileiras, e podendo atuar ou se 
inserir no mercado, especialmente em situação de grave crise 
na economia nacional e setorial.  
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No primeiro papel, o Estado teria uma ação mais liberal e de 
certa forma passiva e não intervencionista quanto ao nível da 
procura e da oferta de transporte aéreo, não importando as 
eventuais falhas do mercado no atendimento às necessidades 
de movimento da sua população. Da mesma forma, também 
permaneceriam livre o nível tarifário praticado pelas 
empresas nacionais e estrangeiras remanescentes, ficando, 
eventualmente, o estabelecimento dos preços do transporte 
aéreo à mercê dos interesses daqueles eventuais grupos 
nacionais ou estrangeiros interessados na sua provisão. 
Naturalmente, a retomada do (re) equilíbrio em momentos de 
crise pode conduzir a níveis tarifários extremamente altos até 
que nova(s) empresa(s) ou grupo(s) de empresa(s) tenham 
capital em experiência no modal aéreo e em última instância 
interesse em participar daquele mercado de livre competição 
com preços/tarifas menos abusivas. 

No segundo papel, em outro extremo da política setorial, o 
Estado exerceria uma ação mais ativa e direta intervindo no 
setor de transporte aéreo com a criação de uma empresa 
estatal, gerenciando o equilíbrio de oferta e demanda, 
observando práticas tarifárias saudáveis e sustentáveis, que 
mantenham os princípios da transparência de custos e 
receitas, modicidade tarifária, eficiência organizacional e 
atendimento ao interesse público, com a disponibilização do 
transporte aéreo, visando à melhoria do bem-estar geral da 
população e ao processamento normal do movimento de 
passageiros entre as suas diversas cidades e regiões.  

Existe um exemplo recente de um país sul-americano, onde 
ocorreram esses dois casos extremos de política setorial 
acima mencionado; inicialmente (papel 1), com a abertura 
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total do setor de transporte aéreo comercial e, depois (papel 
2), com a criação de um monopólio estatal.  

A Argentina passou por um processo de abertura total com a 
venda e privatização de diversas empresas estatais. No setor 
de transporte aéreo, ocorreu a privatização da sua empresa 
estatal Aerolineas Argentinas, que foi adquirida por um 
grande grupo espanhol. Durante mais de uma década, esse 
grupo espanhol controlou a Aerolineas Argentinas, que 
detinha participação superior a 80% do mercado doméstico, 
competindo apenas com um pequeno grupo argentino pelo 
mercado doméstico desse país. Ao mesmo tempo, a Aerolineas 
Argentinas também participava do mercado internacional, 
competindo com grandes grupos estrangeiros. 

Ao final dos anos oitenta, quando a Argentina passou por uma 
séria crise de credibilidade internacional, com a acelerada 
desvalorização do peso frente ao dólar americano e grande 
queda na demanda interna e externa por transporte aéreo, o 
grupo espanhol fez severos ajustes na sua malha de serviços 
aéreos e elevou muito os seus níveis tarifários, gerando uma 
comoção nacional pela falta de transporte aéreo e a 
impossibilidade de grande parcela da população realizar os 
seus deslocamentos dentro do território argentino. Em 
consequência, o governo argentino cassou a concessão do 
grupo espanhol e estatizou a Aerolineas Argentinas. Tal 
situação de transporte aéreo monopolizado pelo Estado 
argentino permanece até os nossos dias. 
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__________________________________________________ 
 
Álvaro L. Pinheiro da Costa 

Creio que a premissa é falsa. A população não irá dobrar em 
2050. Existe inclusive a possibilidade de diminuir, já que a 
estatística mundial já mostra que, em média, um casal gera 
menos de dois filhos.  

A população tem crescido em progressão aritmética desde 
1960, entretanto, a taxa de crescimento tem diminuído 
contínua e progressivamente, desde 1970 
(http://countrymeters.info/pt/World). 

Considerando os avanços da medicina e a estatística acima, já 
se pode prever uma estabilização da população no intervalo 
de uma geração (em torno de 20 anos), o que deve ser 
considerado no planejamento aeroportuário de longo prazo 
(inclusive incluindo o acompanhamento da população mundial 
como embasamento). 

Quanto aos Estados, creio que os ANSP deveriam se mobilizar 
no sentido de agrupar o controle do espaço aéreo por grandes 
regiões, para continuar a garantir a fluidez, economicidade e 
segurança do tráfego aéreo. É uma mudança de conceito 
significativa em algumas áreas, mas já está sendo adotada na 
Europa, por exemplo, e o Brasil deveria capitanear essa 
iniciativa na América do Sul. 

No que concerne à eventual intervenção do Estado no 
mercado, isso vai depender do(s) tipo(s) de Governo em cada 
grande região do globo. Governos totalitaristas sempre irão 
interferir no livre mercado. 
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Se capital público tenderá a ser injetado nas empresas 
nacionais para manter o controle e a bandeira, creio que sim, 
mas esse tipo de iniciativa não irá perdurar. Empresas não 
competitivas sempre irão terminar se fechando. 

O controle de tráfego aéreo poderá tender a ser feito por 
regiões ou globalmente, e o Brasil deveria capitanear essa 
iniciativa na América do Sul, inicialmente com o software 
Brasileiro sendo fornecido gratuitamente, como crédito de Off 
Set, para os países vizinhos. 

O controle de tráfego aéreo por regiões é uma certeza até 
2050. Globalmente, já é outro problema, porque não acredito 
que os países confiem uns nos outros até lá, e isso é essencial 
para um controle de tráfego aéreo global.  

O controle por regiões vai induzir a evolução no sentido 
global, mas o caso de negócio terá que propiciar 
oportunidades comerciais também globalmente. 
__________________________________________________ 
 
Ângela Marina Donato 

É sabido que o sistema de transporte aéreo já chegou a uma 
fase de alta flexibilização de acesso aos mercados, uma 
tendência regulamentada e protegida. Esse modo de 
transporte se caracteriza também pela internacionalização, 
que carrega um componente significativo do exercício 
soberano de cada Estado. 

Até bem pouco tempo, existiam as chamadas “linhas de 
bandeira”, empresas públicas de transporte aéreo que, de 
modo geral, gozavam ou gozam do monopólio de transporte 
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aéreo no mercado interno, amparadas pelos seus respectivos 
governos. 

Essa presença do Estado era justificada, entre outras coisas, 
para a proteção dos interesses públicos, levando-se em conta 
que é uma atividade de prestador de serviços relacionados a 
interesses, como a existência de uma intercomunicação 
permanente e periódica entre as diversas comunidades ou 
povos, a defesa nacional com o uso ou mobilização militar das 
aeronaves civis em determinadas ocasiões, ou o prestígio 
nacional através da linha aérea de bandeira, bem como a 
proteção contra a concorrência desleal, condenada pela 
própria Convenção de Chicago sobre a Aviação Civil 
Internacional de 1944. 

É sabido que, a partir do ano de 1978, com o lançamento da 
doutrina da “desregulamentação” nos Estados Unidos, 
aposta-se no mercado e se considera o transporte aéreo como 
uma atividade não diferente das atividades comerciais, 
questionando-se que nem sempre o Estado deve gerenciar um 
serviço público, como é considerado o sistema de transporte 
aéreo. Além disso, difunde-se o conceito de que as empresas 
públicas nem sempre garantem serviços de alta qualidade. 

Esse processo de liberalização traduz-se na limitação ou 
redução da intervenção do Estado, para o qual devem ser 
reservadas determinadas tarefas, como velar pela segurança e 
saúde dos cidadãos. Extrapolando esse conceito ao campo 
aeronáutico, seria obrigação do Estado a manutenção, em 
alto padrão, da segurança operacional e da aviação civil 
contra atos de interferência ilícita; a proteção do meio 
ambiente; assim como a defesa da concorrência comercial, 
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evitando o desperdício de recursos econômicos característicos 
de uma concorrência desleal. 

Tenho para mim que a natureza do serviço público envolvido 
no sistema de transporte aéreo pressupõe a presença do 
Estado para velar pelos objetivos sociais, implicando a 
existência de um transporte aéreo que intercomunique setores 
da população distantes e desprovidos de outros meios de 
transportes, evitando também a configuração de monopólio. 

As consequências da liberalização são bem conhecidas, como 
o desaparecimento de acordos entre as linhas aéreas para 
reduzir a oferta do número de lugares e de voos, com o 
propósito de obter-se o aumento nos índices de ocupação e 
diminuir os custos operacionais; o crescimento do mercado, 
com o aumento da frequência de voos e aumento do número 
de passageiros, redução dos preços e redução de novos 
concorrentes. Ao mesmo tempo, é possível observar o elevado 
grau de concentração no mercado, em que poucas linhas 
aéreas detêm o volume maior do mercado, como resultado de 
fusão ou aquisição de empresas que responderam à 
necessidade de dispor de centros de distribuição e uma 
extensa rede de serviços. Cabe também assinalar a quebra de 
linhas aéreas que não puderam responder à nova situação de 
domínio quase exclusivo de empresas norte-americanas em 
relação às empresas do resto do mundo. 

Para viabilizar o processo, em diversas partes do mundo 
foram celebrados acordos comumente denominados de “céus 
abertos”. O Acordo Transatlântico, entre os Estados Unidos e 
a Comissão Europeia, que aglutina 27 Estados Membros, é 
um notório exemplo de liberalização depois de muitas rodadas 
de negociações. 
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Observe que, nos cenários atual e futuro da liberalização, o 
caráter integrador do sistema de transporte aéreo não deve 
ser perdido de vista. Mesmo nas mais liberais condições do 
jogo de oferta e demanda do mercado livre, será necessário 
que os Estados que se destacam regional ou globalmente 
contem com uma política clara de transporte aéreo, que 
orientem os protagonistas em matéria de tarifas, acesso ao 
mercado, controle de capacidade e certificados de operação 
para os exploradores. Também será necessária uma política 
clara de concorrência no mercado inexplorado, destinada à 
proteção contra práticas que restrinjam a concorrência e 
sejam contra a concorrência desleal, em termos de aplicação 
de tarifas predatórias, restrições ao tráfego em aeroportos, 
proteção excessiva a novos concorrentes, congelamento da 
capacidade de crescimento em caso de dificuldades 
financeiras. 

Resumindo, há áreas nas quais não se pode rejeitar a 
presença do Estado, como é o caso da segurança operacional, 
sendo esse, evidentemente, um compromisso intransferível. 
Porém, há também outras áreas em que a participação do 
Estado é essencial ao encarregar-se da devida proteção ao 
usuário dos serviços de tráfego aéreo, como regras que 
protegem esse usuário dos abusos do sistema SRC, recusa de 
embarque, etc. 

A liberalização do setor aéreo não deve levar ao 
desaparecimento do controle do Estado nas áreas específicas 
que mencionei, pois, a regulamentação será necessária, não 
só sob o ponto de vista técnico, mas também econômico, para 
evitar a deturpação do sistema saudável, ordenado, confiável 
e seguro. 
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Mundialmente, sob a égide da OACI, nos diferentes fóruns em 
que se debatem essas questões, a tendência é a liberalização 
ou flexibilização do acesso ao mercado aéreo de forma 
gradual e progressiva, tendo sempre em conta as necessidades 
específicas de cada Estado, cujos paradigmas estão 
representados pelas diversas ICAN promovidas pela 
organização internacional, fóruns que incentivam os 
interessados a celebrarem os acordos baseados na 
liberalização do acesso ao mercado. Até o momento, foram 
realizados um total de 8 reuniões desse tipo em diferentes 
partes do mundo. 

Na região LATAM (Latino-Americana), exceto Argentina, 
Bolívia, Cuba e Venezuela, predomina a implantação da 
liberalização, que acabará sendo aplicada até mesmo nos 
países hoje marcados pelo protecionismo, como os acima 
nomeados. É inevitável a força dos acontecimentos e o giro da 
economia em geral no sentido de padrões mais flexíveis. 

__________________________________________________ 
 
Carlos Alberto Pellegrino 

Em 2014, a terra atingiu o número de 7 bilhões de habitantes; 
para 2050, a estimativa é dobrar, no mínimo, esse valor. 
Dessa forma, será esperado o aumento da demanda de 
transporte de passageiros e carga, principalmente nos países 
com relação passageiro/habitantes menor do que um, caso do 
Brasil. 

O modelo de liberdade tarifária e céus abertos difundido pelos 
Estados Unidos, e utilizado pelo Brasil desde o início dos anos 
2000, estará consolidado, abrindo espaço para a adoção de 
outras liberdades do ar, incluindo a cabotagem. 
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__________________________________________________ 
 
Fernando Abs da Cruz Souza Pinto 

Sendo o Transporte Aéreo uma atividade que 
permanentemente atravessa fronteiras e, não obstante a 
tendência dos Estados para regular individual e isoladamente 
os aspectos que mais afetam a sua soberania ― como a 
Segurança, Relações Externas  e Gestão do Espaço Aéreo ― é 
provável (e muito útil) que as circunstâncias venham a exigir 
uma maior transferência desse poder de estabelecimento (ou 
recomendação) de standards e regulação para entes mundiais 
(ICAO, OMC, EASA/FAA, etc.), como se tem vindo a assistir 
no que toca, por exemplo, a Proteção do Meio-Ambiente. 
Também outros aspectos chave da atividade, como a Livre e 
Justa Concorrência, Proteção dos Consumidores, Taxação e 
Gestão de Infraestruturas, devem, cada vez mais, ser alvo de 
uma compatibilização regulamentar internacional, conseguida 
via convenções multilaterais e/ou diretivas emanadas por 
entes supranacionais, de forma a remover as atuais 
distorções/sobreposições e criar, antes, um enquadramento de 
condução da atividade equitativo, previsível e estimulante. 

Existem hoje condicionantes “naturais” ― Acordos 
restritivos de Serviços Aéreos e infraestruturas (em terra e no 
ar) congestionadas ― a travarem as forças do mercado, pelo 
que é pouco provável (ou aceitável) uma maior intervenção do 
Estado, para influenciar “artificial e diretamente” a sua 
evolução. No entanto, o insuficiente planeamento/investimento 
na expansão ou criação de novas infraestruturas de apoio à 
atividade, e a tentação a um maior grau de protecionismo em 
relação a empresas nacionais (restringindo os direitos das 
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empresas estrangeiras), podem condicionar 
desfavoravelmente a natural evolução do mercado.  

A experiência, juntamente com a regulamentação econômica 
restritiva quanto a Ajudas de Estado, demostra que a 
atividade se consolida e cresce de forma mais saudável, com 
efeitos mais benéficos para toda a economia que se desenrola 
à volta dela, se as fontes de investimento forem abertas e 
diversificadas. A crise mundial, juntamente com seus efeitos 
nos balanços e grau de endividamento das economias, assim 
como a abertura dos céus (permitindo elevado grau de 
substituibilidade dos serviços), também não parece induzir 
apetência por parte dos Estados a investir nas empresas 
estabelecidas em seu território, tão-só por uma mera questão 
de nacionalismo (notem-se exemplos vários recentes na 
Europa…). 

 Seguramente, O controle de tráfego aéreo tenderá a ser feito 
por regiões ou globalmente, como forma de utilizar o mais 
eficientemente possível um bem escasso e de gestão bastante 
onerosa. No entanto, são esperados entraves relacionados 
com segurança (zonas de conflito, corredores militares) e 
concordância quanto ao desenho e metas de eficiência das 
várias zonas de gestão supranacional. 
__________________________________________________ 
 
 Luiz Antônio Castro 

Em 2050, continuaremos a ter alguns Estados mais liberais e 
outros mais centralizadores, em particular aqueles que não 
sejam tão desenvolvidos economicamente, visto que, nestes, o 
Estado desempenha papel essencial no direcionamento e 
aplicação dos escassos recursos. 
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Os Estados investirão principalmente nas infraestruturas de 
navegação aérea e aeroportuária; em poucos casos, para se 
manter companhias aéreas nacionais. De modo geral, o 
controle da demanda se dará por meio do mercado. 

Alguns desses Estados possuem grandes dimensões 
territoriais, e alguns outros são militarmente ativos e 
necessitam manter a independência em todos os aspectos. 
Assim, o controle de tráfego aéreo será diversificado, de 
acordo com as características geopolíticas das Regiões e seus 
Estados. 

__________________________________________________ 
 
Luiz Carlos Ribeiro da Silva 

Não imagino que os Estados atuem de forma diferente da 
atual no mercado da aviação. Como um segmento da 
economia, eles implantarão medidas que tornem esse mescado 
cada vez mais alinhado aos interesses nacionais ou 
comunitários (caso da Europa). Entretanto, estamos falando 
de um ambiente extremamente complexo, envolvendo vários 
países e regiões do mundo. Por exemplo, qual a reação 
mundial às políticas de expansão de empresas de países 
pequenos, como a Emirates Airlines, elas poderão operar sem 
restrições? Como a China vai atuar no mercado de aviação, 
especialmente tendo um mercado interno gigantesco. Na 
verdade, penso que políticas nacionais/regionais 
diferenciadas e divergentes estarão ocorrendo ao mesmo 
tempo, gerando resultados ainda não dimensionados. 
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__________________________________________________ 
 
Luiz Paulo Moraes da Silveira  
 
Entendemos que o Estado deverá estar sempre presente para 
regulamentar e buscar estabelecer o equilíbrio entre a 
procura e a oferta. O processo seletivo ocorrerá naturalmente 
por meio do estabelecimento de critérios econômicos ou 
prioritário ou, ainda, por meio de alternativas de transporte 
de alta performance. O crescimento populacional na 
proporção esperada levará os Estados a estabelecerem 
metodologias seletivas para obtenção de resultados factíveis. 
A utilização do espaço aéreo e a capacidade do atendimento 
aos usuários do transporte aéreo são finitas. Haverá o 
momento da saturação e da impossibilidade do atendimento 
pleno. 
 
As empresas de transporte aéreo terão que buscar gestões de 
ótima qualidade de modo a encontrar suas independências 
financeiras como atividade comercial igual a qualquer outra 
atividade privada. 
 
O capital público não deverá mais ser aplicado para manter 
as empresas aéreas de bandeira. 

A tendência em curso para o controle do espaço aéreo é o da 
administração globalizada passando gradativamente por fases 
intermediárias, nas quais pequenos grupos ou conjuntos de 
Estados de uma mesma região unificarão suas administrações 
de forma econômica e solidária para o gerenciamento do 
controle do tráfego aéreo. 
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__________________________________________________ 
 
Marcelo Guaranys 

Previsões de longo prazo são sempre uma atividade de grande 
risco. Várias premissas são assumidas nesse exercício; e, no 
longo prazo, é provável que algumas delas tenham um 
comportamento muito diferente do inicialmente imaginado. 
Por exemplo, os modelos atuais de previsão de demanda por 
transporte aéreo, tanto de passageiros quanto de carga, levam 
em consideração não apenas o crescimento populacional, mas 
também o crescimento econômico, além do desenvolvimento 
de novas tecnologias, que podem tornar o transporte aéreo 
mais atrativo, tornando-o mais seguro, barato e confortável.  

Dessa forma, considerando um cenário de crescimento 
populacional nos próximos 35 anos, além do esperado 
crescimento econômico, presume-se um aumento na demanda 
por transporte aéreo ainda maior. Sabe-se que a aviação 
brasileira dispõe de grande potencial de crescimento de 
demanda, uma vez que a quantidade média de viagens aéreas 
por habitante é muito menor aqui do que em países mais 
desenvolvidos com dimensões semelhantes às nossas, como 
Estados Unidos, Austrália, Canadá e ainda a União Europeia.  

Para não ser um entrave a tal crescimento, o Estado 
enfrentará diversos desafios. Em alguns casos, propiciando 
mecanismos eficientes de investimento público e privado nas 
infraestruturas requeridas. Em outros casos, desenvolvendo 
um arcabouço regulatório que traga estabilidade e confiança 
aos agentes do setor. 
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Revendo a história dos últimos trinta anos, verifica-se, em 
nível mundial, uma revisão do papel do Estado no setor. A 
tendência atual é termos cada vez menos empresas aéreas com 
investimento público direto. Em termos de regulação desse 
mercado, as mudanças já ocorreram de forma substancial. Há 
anos vem se substituindo o modelo mais interventor, no qual 
uma agência governamental fixava as tarifas e autorizava 
determinadas empresas a operarem rotas específicas, para um 
modelo de liberdade de preços e de rotas. A principal reforma 
que deverá ocorrer nas próximas décadas diz respeito à 
possibilidade de maior participação de capital estrangeiro nas 
empresas de transporte aéreo.  

Por outro lado, espera-se que o papel mais intervencionista do 
Estado na exploração da infraestrutura aeroportuária se 
mantenha devido à dimensão dos investimentos necessários, 
ainda que exista um viés de liberalização em mercados mais 
rentáveis. Gradativamente, observar-se-á o modelo da 
empresa estatal exercendo toda a exploração aeroportuária 
dar vez a um mercado descentralizado, no qual as 
infraestruturas serão exploradas por entidades privadas. O 
Brasil está iniciando esse processo, e a tendência é que ele 
evolua com base em soluções que não onerem o Estado, o qual 
deverá focar no desenvolvimento da capacidade aeroportuária 
e na disponibilização da infraestrutura nas regiões em que o 
investimento privado não seja suficiente. 

Sobre o controle do espaço aéreo, espera-se que haverá uma 
pressão cada vez maior para o aumento da eficiência na sua 
operação, permitindo que se operem mais aeronaves sempre 
mantendo os níveis de segurança adequados. Isso requererá 
um papel cada vez mais atuante do regulador sobre o 
operador do controle de tráfego aéreo.  
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__________________________________________________ 
 
Maurício Emboaba Moreira 

A discussão sobre a participação do Estado no setor produtivo 
da economia transcende em muito o âmbito do transporte 
aéreo. Trata-se de uma das preocupações centrais da Ciência 
Política, com repercussões óbvias sobre o transporte aéreo. 
Assim, de meados da década de sessenta até meados da 
década de oitenta, a concepção em favor da participação 
crescente do Estado no setor produtivo da economia era a 
predominante no meio acadêmico (Myrdall, 1957, 1962, 1968; 
Galbraith, 1985; Oliveira, 1981). Desse período em diante, o 
pensamento acadêmico predominante passou a ser o inverso, 
ou seja, o Estado deveria restringir a sua atuação na 
economia e, assim mesmo, em apenas a seus aspectos 
regulatórios ou em funções típicas de governo, como Defesa e 
Justiça (Friedman, 1957, 1982, 2007, 2009). 

Isto posto, parece temerário fazerem-se previsões dessa 
natureza para um horizonte temporal tão distante. Assim, 
algumas questões sobre esse tema ainda estão por ser 
respondidas. Por exemplo, de um lado existem países, como a 
China (segundo maior mercado aéreo doméstico do mundo), 
nos quais a participação do Estado no transporte aéreo é 
marcante. Por outro lado, nos Estados Unidos, Brasil e 
Canadá (primeiro, terceiro e oitavo mercados domésticos no 
ranking mundial, respectivamente) caminha-se na direção da 
livre concorrência. Em situação intermediária estão Japão e 
França (quarto e oitavo lugares, respectivamente), isto é, são 
oligopólios virtuais tutelados pelo Estado, e não há 
indicativos que apontem em mudança de direção.  
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Em resumo, a coexistência de modelos diferentes, nos quais 
não se percebe tendência de mudança e distância do horizonte 
temporal, não permite que antecipações seguras sejam feitas 
neste assunto. 

__________________________________________________ 
 
Mauro José Miranda Gandra 

Em verdade, em 2050, o número de habitantes da Terra 
ultrapassará os 10 bilhões. Embora tudo indique que haverá 
grande demanda de recurso, tais recursos deverão ser, em 
muito maior percentagem, de natureza privada. As novas 
técnicas de controle do tráfego aéreo, como por exemplo, o 
PGN, deverão ainda reduzir custos nessa área, possibilitando 
que o serviço possa vir a ser prestado por regiões. Não 
acreditamos na intervenção do Estado, considerada a maior 
influência da iniciativa privada no setor. 

__________________________________________________ 
 
Michael Thomas Comber 

 O papel dos estados, principalmente em relação a empresas 
de bandeira, vem evoluindo continuamente. Haverá cada vez 
mais dificuldade para os governos justificarem aos seus 
eleitores a necessidade de empresas aéreas estatais. Essa 
situação somente seria justificável nos casos em que essas 
empresas possuam sucesso comercial e apresentem retorno, 
não sendo fonte de perda para o contribuinte. Mais do que nos 
dias atuais, essas empresas públicas teriam de competir, 
oferecendo serviço à altura das exigências do público usuário 
em termos de qualidade, preço, frequência, segurança etc. A 
história indica que a tentativa de proteger empresas estatais 
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das forças de mercado tem resultado contraprodutivo, tanto 
para o consumidor como para o contribuinte.  

A liberalização, e consequente disciplina gerada pelas forças 
do mercado, tem indicado, através de exemplos práticos, 
resultar em benefícios aos consumidores e empresas 
igualmente. 

Para os consumidores, isso se traduz através de preços mais 
baixos, melhores opções, melhoria na qualidade dos serviços e 
respostas mais rápidas às necessidades do consumidor. Para 
as empresas, se traduz na melhor utilização do acervo, 
eficiência e produtividade através de adoção de melhores 
práticas, tecnologia e processos. Para empresas com maior 
capacidade de adaptação, isso também resultará em maior 
lucro. 

Qualquer empresa aérea que possa satisfazer esses critérios 
terá sucesso independente de tamanho, modelo, propriedade 
ou estrutura. 

Isso dito, há que se considerar que a liberalização 
operacional e de controle da propriedade de empresas não é 
um processo simples. Uma estrutura moderna de empresas 
aéreas requer regras de proteção adequadas. 

O mercado de transporte aéreo tem evoluído em várias 
vertentes. Não existe um único modelo que possa ser aplicado 
de forma global. Modelos de sucesso em alguns mercados 
podem falhar em outros, assim como modelos diferentes 
podem também conviver com sucesso em um mesmo mercado. 
É difícil prever a forma que mercado de transporte aéreo 
adquirirá em 2050. Enquanto alguns conglomerados 
Internacionais de empresas apresentam certo grau de sucesso 
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hoje, não há garantia alguma da longevidade desse sucesso. 
Futuras exigências do consumidor continuarão ditando os 
modelos que sucederão, e nada garante que, no futuro, 
empresas menores e mais adaptáveis possam se ajustar 
melhor às constantes mudanças do mercado.  

Empresas eficientes e bem gerenciadas, sejam elas estatais ou 
não, nada devem ter a temer dos conglomerados maiores ou 
da própria liberalização do transporte aéreo. A expansão é só 
um dos meios de se adaptar a liberalização. A especialização 
em nichos de mercado tem demonstrado igual sucesso. Os 
conglomerados têm de satisfazer regras em múltiplas 
jurisdições com diferentes leis de competição e regulamentos, 
tendo também que provar que a operação traz benefícios ao 
consumidor. Caso essa operação demonstre ser imprópria 
violando esses princípios, penalidades deverão ser impostas 
ou a estrutura deverá ser modificada, sendo esse um exemplo 
do papel do Governo: o de assegurar que a estrutura 
regulatória e as instituições conduzam ao desenvolvimento de 
operações seguras e eficientes. 
__________________________________________________ 
 
Miguel Dau 

 
O Estado continuará a tentar controlar as forças de mercado, 
através dos mesmos conceitos operados nos dias de hoje. 
 
Por outro lado, este mesmo Estado terá que regular os slots a 
serem operados pelas empresas nos seus principais 
aeroportos (HUBs Internacionais). Com certeza serão 
aeroportos limitados a determinadas capacidades mínimas de 
aeronaves, ou seja, não será aceito o pouso de aeronaves de 
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Código A, B e C. Somente as aeronaves de código D, E e F 
poderão operar. 
 
__________________________________________________ 
 
Paulo Jorge Medeiros Vieira 

Os interesses econômicos continuarão a se alinhar às 
correntes políticas que sejam mais favoráveis ao negócio, e 
não se vislumbra cenário em que haja um único pensamento 
político predominante, devido à diversidade cultural da 
humanidade e diferentes estágios de desenvolvimento dos 
povos. Por isso, ainda prevalecerão os Estados individuais, 
por vezes organizados em comunidades, que buscarão o 
alcance dos interesses comuns dos povos que representam. 

A atuação dos Estados nas leis do mercado, ainda que 
realizada por intermédio das uniões ou comunidades de 
Estados, persistirá como forma de protecionismo e busca por 
hegemonia, na disputa com as demais comunidades de 
Estados, com interesses conflitantes. Assim, persistirão os 
sentimentos de soberania, com o natural favorecimento das 
indústrias nacionais ou plurinacionais, que atendam aos 
objetivos daquele grupo de nações que comunguem os mesmos 
interesses. 

Por mais que uma empresa se proponha a atuar em todos os 
cantos do globo, sempre haverá o alinhamento aos interesses 
da comunidade de Estados que a ampara e que contribui para 
sua competitividade no mercado. 

Com isso, apesar de o desenvolvimento tecnológico permitir a 
unificação da provisão dos serviços de controle de tráfego 
aéreo, haverá tantas empresas em condições de prestar esses 
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serviços quantas comunidades de Estados existirem, por 
razões de busca pelo domínio econômico e de projeção do 
poder dos Estados que as compõem. 

Por outro lado, dado o elevado custo e a complexidade 
técnica de emprego de constelações de satélites, continuará a 
haver a concentração da prestação desses serviços por 
algumas poucas nações que dominam a tecnologia 
aeroespacial. 

Por outro lado, os atuais equipamentos terrestres de auxílio à 
navegação aérea serão mantidos como medida de 
contingência e para resguardar a soberania dos espaços 
aéreos nacionais. 
 
__________________________________________________ 
 
Reginaldo dos Santos 

Partindo-se do princípio de que todas as atividades aéreas 
(transporte de passageiros e cargas, formação de tripulantes e 
aviação executiva) são comerciais e rentáveis, vejo o papel do 
Estado no planejamento, regulamentação, fiscalização, acesso 
aos terminais, controle do espaço aéreo, etc. Quanto à 
construção e operação de terminais, entendo como atividades 
privadas. O Estado poderia ficar responsável apenas pelo 
planejamento e oferecer as oportunidades aos investidores. 

No que concerne à precificação dos serviços, entendo que, 
mais cedo ou mais tarde, poderemos entender que as leis de 
mercado são determinantes no estabelecimento das tarifas. A 
interferência do Estado prejudica os investidores. O mercado, 
normalmente, é ganho pelas empresas que têm uma 
burocracia leve, custos mais baixos e que oferecem os 
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melhores serviços. O sistema capitalista funciona assim. O 
papel do Estado é não permitir práticas predatórias e desleais 
entre as empresas, principalmente aquelas que operam no 
mercado interno e que têm custos operacionais semelhantes. 

O tratamento dado às empresas que operam fora do país tem 
que ser diferente, pois os custos operacionais dos países de 
origem das empresas são bastante diferentes, e isso pode 
refletir negativamente nas tarifas. Nesses casos, os Governos 
devem oferecer alguma vantagem compensatória para manter 
as empresas com suas bandeiras operando no exterior 
lucrativamente. 

Não acredito que os países, mesmos os com as tecnologias 
modernas de controle de tráfego aéreo, venham a abrir mão 
do controle aéreo sobre seu território. Poder-se-ia admitir 
uma supervisão global, mas não controle. 

__________________________________________________ 
 
Richard W. Cole  

Essa é uma questão complicada, cuja resposta não é simples. 
A resposta típica de um Governo ou Estado à questão da 
superlotação é construir mais rodovias, aeroportos, 
instalações, etc. Tal resposta está geralmente 5 a 10 anos 
atrasada em relação à demanda. Esse é o motivo pelo qual 
temos tantos congestionamentos nas principais regiões 
metropolitanas no mundo. O Estado não tem recursos para 
investir em infraestrutura antes que seja absolutamente 
necessário.  

No caso da aviação, a solução requer mais reflexão e 
planejamento, porque a construção de um novo aeroporto 
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pode levar muitos anos, desde seu conceito à sua aprovação, 
construção e serviço. Em muitos casos, novos aeroportos não 
são possíveis, devido a questões ambientais, terreno, zona 
urbana, etc. Por esse motivo, Estados deveriam investir em 
estudos para definir sua estrutura e infraestrutura 
aeroportuária com 10, 20, 30 e até 50 anos de antecedência. 
Opções devem ser consideradas, como: expansão de 
aeroportos atuais; sistema de transporte integrado, como 
aéreo e trilhos; utilização de voos verticais, etc.  

Além disso, para reduzir custos operacionais de 
infraestrutura, o Controle de Tráfego Aéreo regional e a 
automação devem ser considerados também. Na medida em 
que sistemas de tráfego aéreo e suas potencialidades tornam-
se mais e mais interdependentes, temos a evolução lógica do 
tráfego aéreo. 

__________________________________________________ 
 
Sérgio Xavier Ferolla 

A agressiva competição continuará estimulando a 
concentração em grandes grupos, mas os Estados nacionais, 
direta ou indiretamente, deverão participar dos mesmos em 
defesa das suas empresas de bandeira, especialmente para o 
tráfego transoceânico.  

Devido à natural e esperada crescente demanda, assim como 
a limitada oferta de combustíveis aeronáuticos alternativos, 
caberá aos Estados fomentar o transporte ferroviário, com 
equipamentos trafegando em alta velocidade e empregando 
suspensão magnética. Dessa forma, os Estados precisarão ter 
presença marcante na infraestrutura e nos transportes, como 
um todo. 
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__________________________________________________ 
 
Tarcísio Takashi Muta 

A população mundial não deverá dobrar até 2050, porque já 
se observa um declínio da taxa de natalidade, até mesmo na 
China e na Índia. De qualquer forma, haverá muito mais gente 
nesse planeta em 2050, e a tendência dos países deverá ser no 
sentido de proteger suas economias e suas populações, mesmo 
que para isso tenham que impor restrições que hoje não 
pareçam bem vistas. 

Os países do terceiro mundo ficarão cada vez mais distantes 
das tecnologias e dos mercados globais, pois suas políticas 
mais populistas devem requerer anos para uma reversão 
desenvolvimentista, isso se houver mudança política. Além 
disso, eventuais restrições aos mercados internacionais devem 
exacerbar o isolamento desses países, os quais devem ficar 
sem acesso a financiamentos ou investimentos. Isso deverá 
resultar em maior atraso e menor participação no mercado 
mundial, sendo que esses países deverão se sujeitar ao que for 
estabelecido pelos países que estiverem na liderança em cada 
momento. Assim, esses países não deverão ter capacidade 
estrutural nem financeira para se opor ao que os países mais 
avançados irão determinar. 

Quanto ao investimento público para garantir bandeira, 
dependendo da política governamental, as corporações 
privadas brasileiras ainda poderão se valer de instrumentos 
desenvolvimentistas para equilibrar a participação de 
mercado em concorrência com os grandes conglomerados, 
seja por meio de diversas formas de associação para melhor 
investir internamente no país, seja, talvez, até mesmo criando 



 | 148  

empresas regionais. 

No que se refere ao controle de tráfego, possivelmente os 
países pequenos poderão se associar a outros e ter um 
controle regional, até porque não terão capacidade adequada 
de defesa aérea, então, poderão prescindir da soberania do 
espaço aéreo em troca da garantia de controle desse espaço e 
do retorno econômico advindo do sobrevoo. 

Nos países que têm maior área, isso não deverá ocorrer, 
porque os resultados econômicos obtidos com o controle 
deverão ser maiores do que a opção por um controle regional. 
A tendência deve ser, contudo, de que seja diminuído o número 
de Cacos em cada região, ampliando o número de setores 
dentro de um mesmo ACC. Isso poderá melhorar a parte 
operacional, pois deverá facilitar o treinamento e o controle 
do pessoal, apesar de poder até não resultar em nenhuma 
economia financeira. 

Essa deverá ser a tendência no Brasil antes de 2050, com uma 
redução do número de ACC/COPM, uma vez que as 
tecnologias estão levando a isso. Hoje já existe um COPM 
(Recife) que não tem nenhuma unidade de Defesa Aérea. 

__________________________________________________ 
 
Will Wilson Furtado 

Atualmente, há previsão de o Governo Federal realizar 
investimentos para fortalecer e ampliar a malha de aeroportos 
regionais, por meio de um programa que visa aperfeiçoar a 
qualidade do serviço prestado ao passageiro, agregar novos 
aeroportos à rede de transporte aéreo regular e aumentar o 
número de rotas operadas pelas empresas aéreas, com o 
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objetivo de ampliar o acesso da população brasileira a 
serviços aéreos.  

Para operacionalizar essas novas rotas, há também a previsão 
de medidas de incentivo à aviação regional. 

__________________________________________________ 
 
Willer Larry Furtado 

No relatório da Organização das Nações Unidas ― 
“Perspectivas da População Mundial: Revisão de 2012” ―, 
há previsão de, em 2050, a população mundial atingir os 9,6 
bilhões de habitantes. O crescimento será maior nos países 
emergentes, onde se prevê que o tráfego aéreo cresça em 
taxas maiores. 

A tendência é que o mercado dê forma a esse negócio, com o 
Estado como regulador. Até nos Estados Unidos, discute-se a 
privatização de controle de tráfego aéreo na revisão do setor 
de aviação do país. 

O Gerenciamento de Tráfego Aéreo tende a ser feito por 
regiões, visando a uma maior integração e otimização dos 
recursos, como já acontece na Europa, com a participação 
mínima do Estado.  

Verifica-se ainda a tendência da não participação do capital 
público em empresas nacionais, e sim da formação de 
alianças globais com grupos de empresas. 

Inferência da Fundação SDTP 

Historicamente, e não há razão para duvidar que isso se 
mantenha no futuro, os Estados agem conforme seus próprios 



 | 150  

interesses. Esses interesses são, principalmente, balizados por 
razões de defesa nacional, políticas e econômicas. As alianças 
e posicionamentos conjuntos com outros países são 
construídos também em base de coincidências dos seus 
interesses; sendo esse, por exemplo, o caso da União Europeia, 
da Organização das Nações Unidas, Eurocontrol, etc. 

Além de ser uma commodity, por sua característica de produto 
econômico ou mercadoria, também é visto pelos Estados como 
de natureza estratégica. Vários países, particularmente aqueles 
com maior extensão territorial ou de nível protagonista na 
política mundial, limitam a participação acionária nas suas 
empresas de bandeira, por entidades estrangeiras ou de fora do 
Grupo de Estados a que pertencem, a um nível que não 
comprometa o seu controle por nacionais. No mesmo sentido, 
não há ou são muito poucos os casos em que o direito de 
cabotagem já tenha sido concedido a empresas estrangeiras ou 
de fora do Grupo de Estados. 

A onda de liberação no transporte aéreo internacional, a 
chamada política de céus abertos, foi e está sendo sustentada 
por interesses convergentes, entretanto de diferentes naturezas, 
como as que se seguem. 

 Os Estados com territórios reduzidos e de baixa 
população, pela oportunidade de um expressivo ganho 
na exportação de serviços e geração de empregos 
qualificados, com reduzido nível de gastos 
compensatórios pelo uso da modalidade por nacionais, 
em empresas estrangeiras. Adicionam-se a isso as 
vantagens competitivas decorrentes do aporte ilimitado 
de capital internacional, em algum sentido, se 
equiparando à chamada “bandeira de conveniência”. 
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 Aqueles com elevada capacidade econômica e 
competitiva no mercado internacional, por acreditarem 
que a liberação do transporte aéreo, mais do que não 
impor riscos à sobrevivência de suas empresas ou a 
seus objetivos estratégicos, incentivaria o comércio de 
seus produtos de exportação, entre eles, os 
relacionados com aeronaves e seus componentes, 
sistemas e equipamentos de navegação aérea e de 
aeroportos, bem como da sua base industrial dominante 
de produtos com elevado nível tecnológico, alto valor 
agregado e relativo reduzido peso e volume, ou seja, 
adequados ao transporte por aeronaves.  

 Finalmente, aqueles que, sem capacidade de participar 
da competição pelo mercado internacional de 
transporte aéreo, necessitam da atividade para a 
exploração ou desenvolvimento do turismo receptivo 
ou, simplesmente, para permitir a possibilidade de 
maior inserção ou participação na sociedade 
globalizada, ou seja, criar “pontes de comunicação” 
com o resto do mundo. 

A manutenção dessa onda de liberação da indústria de 
transporte aéreo internacional, até meados do Século, 
dependerá fundamentalmente da permanência dos fatores de 
sustentação acima, dentro das condicionantes de defesa 
nacional, políticas e econômicas.  

No caso de desequilíbrio de um desses fatores, como, por 
exemplo, perda de competitividade das empresas das nações 
de maior poder econômico, entre elas ou em relação às de 
“bandeira de conveniência” ou valoração expressiva do 
mercado de transporte aéreo em relação ao de turismo 



 | 152  

receptivo, gerando déficits crescentes nos balanços de 
pagamentos, isso poderá ensejar a intervenção direta dos 
Estados prejudicados, tanto por meio de aportes financeiros 
nas empresas nacionais, e/ou por imposição de restrições à 
política de céus abertos de e para os seus países ou Grupos de 
Estados. 

Em que pese os interesses dos capitais multinacionais ou de 
países com vantagens competitivas no mercado, a Fundação 
SDTP acredita que, até 2050, o expressivo crescimento da 
população mundial, atingindo cerca de 10 bilhões, a evolução 
do PIB Global e a previsão do PNUD/ONU de uma maior 
porcentagem da classe média mundial residindo no hemisfério 
sul, resultará em uma expressiva valoração relativa do 
mercado de transporte aéreo internacional na composição do 
Produto Interno Bruto dos países. Isso tornará inevitável a 
intervenção no mercado pelos Estados prejudicados. 
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O Mercado de Transporte 
Aéreo 
 

A Questão 

A liberalização do mercado do transporte aéreo 
internacional resultou no rápido aumento da oferta e da 
competição nessa área. Como consequência imediata, 
teve a redução do preço médio das passagens e de 
carga aéreas e incentivo às indústrias dependentes, 
como a do turismo. 

Não obstante, nos últimos anos, a participação 
proporcional das empresas aéreas brasileiras no 
mercado internacional de longo curso ― mesmo 
considerando apenas a de carga e passageiros do Brasil 
e para o Brasil ―, teve uma acentuada queda. Registra-
se, também,  um movimento de fusão, ou união 
societária, ou mercadológica entre empresas aéreas de 
países distintos, formando megacorporações, de forma 
a obter vantagens competitivas no mercado 
internacional, como parece ter sido o caso da TAM e 
da LAM, e de abertura de capital (APO). Ao mesmo 
tempo, algumas empresas de bandeira de países sem 
mercado doméstico apresentam um expressivo 
crescimento, tirando proveito da política de céus 
abertos e, possivelmente, da participação de capitais 
internacionais. Assim sendo, surgem novos 
questionamentos. O resultado poderia ser o controle 
absoluto do mercado do transporte aéreo internacional 
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por um pequeno número de empresas multinacionais, 
reservando às demais empresas de bandeira apenas o 
mercado nacional e regional? Haveria a possibilidade 
de uma mudança ou limitação da política de liberação 
do transporte aéreo internacional ao longo do tempo?  
Quais as perspectivas para as empresas de transporte 
aéreo brasileiras no mercado internacional até meados 
do século? 

Opiniões dos Coautores 

Allemander Jesus Pereira Filho 

A política de liberação do transporte aéreo internacional vem 
se expandindo em todas as regiões do mundo. Essa expansão 
tem ocorrido com a assinatura dos chamados “Acordos de 
Transporte Aéreo”, que se baseiam de alguma forma em 
cláusulas da política de céus abertos, sendo assinados entre 
inúmeros países.  

Em particular, as cláusulas de controle e propriedade das 
empresas aéreas não têm sido adotadas em grande parte dos 
“Acordos de Transporte Aéreo”. Mas as fusões de grandes 
empresas de diferentes países, como KLM (Holanda) com a 
Air France (França); British Airways (Reino Unido) com a 
Ibéria (Espanha); Lan (Chile) com a TAM (Brasil); 
constituem-se de artifício utilizado para superar (burlar) as 
restrições impostas pela não adoção das cláusulas de controle 
e propriedade. Desse modo, estão se formando grandes 
grupos de empresas transnacionais. 

No contexto do processo de fusão entre grandes empresas 
aéreas com operação no mercado internacional, merece ser 
destacado que as empresas aéreas americanas passaram 



| 155  

também por fusões e com uma diferença marcante de somente 
terem se unido por aquisição ou por associação sempre com 
outras empresas americanas (Delta com a Northwest, United 
com a Continental, American com a US Airways). Tal 
condição se deve à legislação americana proibir o controle e 
a propriedade de empresas aéreas nos Estados Unidos por 
cidadão ou empresa estrangeira. 

Na verdade, o processo de fusão gerou um efeito deletério, 
pois, ao contrário de abrir o mercado internacional com a 
participação de mais empresas aéreas ampliando e 
diversificando a oferta de transporte, houve a consolidação de 
dezenas de empresas aéreas e a redução da quantidade de 
serviços aéreos. 

Nesse cenário, creio que até 2050 continuará a expansão da 
política de céus abertos com o transporte aéreo internacional, 
permanecendo, provavelmente sob o controle de um número 
cada vez mais reduzido de empresas aéreas, que realizarão 
rotas específicas com ligações intercontinentais. 

Por outro lado, as redes domésticas e/ou regionais serão 
operadas por empresas aéreas nacionais ou regionais, ou 
ainda por empresa estatal provedora desses serviços 
domésticos. 

Acredito que não são boas as perspectivas para as empresas 
aéreas brasileiras no mercado internacional, até a metade 
deste século, quando enfrentarão um cenário de crescente 
dificuldade na competição com os grandes grupos 
estrangeiros e multinacionais nas ligações intercontinentais. 
Esses grandes grupos estrangeiros e multinacionais 
conseguem imensa economia de escala por meio do tamanho 
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de suas frotas e da capacidade de transporte, frequentemente 
modernizada e ampliada, de forma a alcançar custos unitários 
extremamente reduzidos e competitivos, além de contarem 
com condições de impostos e taxas mais razoáveis do que as 
existentes no Brasil. 

Merece-se destacar que, devido à importância estratégica da 
indústria de transporte aéreo em função da grande 
capacidade de transportar pessoas e cargas (civis e militares), 
em momentos de crise ou conflito armado, além de apoio a 
tropas em diferentes regiões da Terra, as grandes potências 
mundiais, em especial os Estados Unidos da América, têm 
programas que se constituem em importantes fontes de 
receitas para as suas empresas aéreas. 
__________________________________________________ 
 
Álvaro L. Pinheiro da Costa 

Creio que cada país irá continuar a proteger suas empresas 
razoavelmente competitivas, e não será aceito um controle 
absoluto do mercado internacional por algumas empresas 
multinacionais. Empresas não competitivas, como já disse, 
continuarão a se fecharem eventualmente. 

Se haveria a possibilidade de uma mudança ou limitação da 
política de liberação do transporte aéreo internacional ao 
longo do tempo? Sim, creio que isso já existe e continuará a 
existir. Nenhum Governo honesto irá admitir o fechamento de 
empresas nacionais em favorecimento de empresas 
estrangeiras, dentro de certos limites. Poderá haver, como 
houve até hoje, fechamentos, aquisições, fusões e criação de 
empresas, mas, ao final, cada Governo honesto sempre 
protegerá suas empresas. 
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No que tange às perspectivas para as empresas de transporte 
aéreo brasileiras no mercado internacional até meados do 
século, penso que teremos oportunidades de expansão no 
mercado da América do Sul e já temos oportunidades não 
aproveitadas no mercado global internacional. 

Infelizmente, todas as empresas Brasileiras dependem de 
continuidade (e não de oportunidade) das políticas públicas 
para poderem também assegurar sua continuidade.  

As políticas públicas do setor aeronáutico nunca tiveram e 
nunca terão continuidade enquanto não tivermos continuidade 
administrativa no Estado, e não vejo isso acontecendo até 
2050, pelo contrário. Portanto, as empresas terão que 
continuar a conviver com planejamentos de médio prazo e de 
baixa confiabilidade. 
__________________________________________________ 
 
Ângela Marina Donato 

Apesar de oferecer arestas questionáveis, o tema da 
“liberalização do mercado” é, hoje, considerado um 
progresso para o desenvolvimento do sistema de transporte 
aéreo sólido e economicamente viável. Portanto, constitui-se 
como um dos objetivos da ICAO para o período 2014 – 2016 
(objetivo estratégico D). 

Não se deve omitir o papel que o transporte aéreo 
desempenha no desenvolvimento econômico e social 
sustentável, reconhecendo-se, assim, a geração de emprego, 
de forma direta e indireta, para 56,6 milhões de pessoas. Esse 
mercado contribui, ainda, com mais de US$2,2 bilhões do 
PIB, transportando 3 bilhões de passageiros e o equivalente a 
US$5,3 bilhões de carga anualmente. 
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Muitos dos elementos que articulam a configuração atual e 
futura do transporte aéreo têm se antecipado em abordar o 
papel do Estado; porém, é necessário deter-se em alguns 
aspectos. 

A liberação para acesso aos mercados em geral trouxe 
benefícios econômicos para os usuários, companhias aéreas, 
aeroportos, comunidades e economia dos Estados. Entretanto, 
trouxe também resultados negativos, como a tendência da 
concentração da exploração de serviços por parte dos 
megatransportadores, que, muitas vezes, abusam de sua 
posição dominante, alterando ou não permitindo a entrada de 
novos concorrentes ao mercado.  

Ocorreu uma série de acordos dos chamados “céus abertos” 
para servir de marco jurídico a essa nova modalidade de 
exploração dos serviços de transporte aéreo. Tais acordos 
incluem disposições que eliminam a interferência 
governamental nas decisões comerciais das linhas aéreas 
sobre o excesso de capacidade e tarifas, e estabelecem 
elementos de competência nos direitos dos usuários, com 
facilidades na operação e pactos de cooperação. 

A intensificação do processo de liberalização, em princípio 
traduzida em acordos bilaterais, como o Acordo 
Transatlântico entre os Estados Unidos e a Comissão 
Europeia, representando 27 Estados membros, tem levado 
também ao impulso de celebrar acordos multilaterais em 
âmbitos regionais, como o MALIAT, para o qual existe a 
intenção de uma aceitação generalizada. 

Esse acordo plurilateral de liberação foi firmado em 2001 por 
Brunei, Chile, Estados Unidos, Nova Zelândia e Singapura; 
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em seguida, juntaram-se Peru (que logo se retirou), Samoa, 
Toga, Mongólia (no que se refere exclusivamente à carga) e 
Ilhas Cook. 

O número de adesões está demonstrando que não estão sendo 
dadas as condições para celebrar um acordo multilateral 
dessa natureza. Porém, é notório o impulso que se quer dar à 
liberalização, visto que o acordo, em si, proporciona um 
marco ao permitir que todas as partes gozem de tratamento de 
céus abertos como uma alternativa de maior acesso a 
investimentos de capital e adesão de novos participantes, sem 
que seja necessário um grande processo de negociação 
bilateral. 

Deve-se ressaltar que o processo de liberalização na Europa 
se iniciou na década de noventa e foi gradual e progressivo, 
através da implantação de três pacotes de medidas que, 
finalmente, levaram à constituição de um mercado integrado, 
como a comunidade europeia. 

O essencial é manter o conceito de competência nas rotas 
mais movimentadas. Nesse sentido, temos que acompanhar o 
desempenho das linhas aéreas dominantes que exercem o 
controle dos aeroportos da rede de serviços. 

O mercado brasileiro é o maior mercado, tanto interno como 
internacional, em toda região latino-americana, tendo um 
grande potencial. Porém, ele deverá enfrentar e solucionar 
problemas de infraestrutura e novos impostos. Dentre as cinco 
maiores linhas aéreas brasileiras, a TAM fundiu-se com a 
chilena LAN, para formar a maior linha aérea latino-
americana, com 41% do mercado local; a GOL, com 33,9%, 
fundiu-se com a TRIP (4,53%) e com a AVIANCA (5,95%). 
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O Brasil é um país gigantesco com mais de 200 milhões de 
habitantes, onde a aeronave é um meio indispensável para 
cobrir as distâncias da selva amazônica, potencial 
inexplorado. Sendo assim, tudo leva a pensar num futuro 
consistente para o sistema de transporte aéreo brasileiro, o 
maior mercado da região, comparável aos de maior 
crescimento no mundo. 
 
__________________________________________________ 
 
Carlos Alberto Pellegrino 

A cada dia, as barreiras para a criação de novas empresas 
aéreas vêm se reduzindo no mundo. Um fator importante está 
no acordo de céus abertos debatido entre os Estados Unidos e 
a União Européia, o qual discute a adoção do limite de 49% 
de capital estrangeiro votante nas empresas aéreas nos 
Estados Unidos. Assim, a perspectiva é de liberdade de 
mercado, na qual, fusões e separações de empresas são um 
reflexo da conjuntura econômica, e não uma tendência do 
setor. 
__________________________________________________ 
 
Fernando Abs da Cruz Souza Pinto 

Sim, o resultado poderia ser o controle absoluto do mercado 
do transporte aéreo internacional por um pequeno número de 
empresas multinacionais, reservando às demais empresas de 
bandeira apenas o mercado nacional e regional. Isso, num 
futuro a médio e longo prazo, à medida que as barreiras 
aeropolíticas (designação/autorização, quadro de rotas e 
direitos de tráfego) vierem a ser removidas, e na medida em 
que, por crescimento endógeno (orgânico) ou exógeno (fusão 
e aquisição), tais empresas vierem a garantir economias de 



| 161  

escala e de uma gama de serviços que lhes permitam, de 
forma concorrencialmente mais favorável e agressiva, 
“conquistar” mercados com potencial de aproveitamento. 
Não obstante, é legítimo pensar que, quer pela diferenciação e 
foco em segmentos de nicho, quer pelo correto 
desenvolvimento e implementação de uma estratégia 
combinada de alavancagem da economia local, usando a 
aviação como trampolim (mesmo no caso de empresas 
baseadas em mercados nacionais exíguos), empresas de 
menor porte e abrangência geográfica consigam, 
concomitantemente, vingar e singrar de forma sustentável. 

Com relação à possibilidade de uma mudança ou limitação da 
política de liberação do transporte aéreo internacional ao 
longo do tempo, considero que a adição de graus de liberdade 
na condução da atividade do transporte aéreo tem-se pautado, 
e bem, pelo passo de harmonização regulamentar, adoção de 
práticas comuns levadas a cabo por parte de países “like-
minded”. Esse aspecto é de extrema importância para 
assegurar, por exemplo ― através da adoção de princípios 
comuns de justa concorrência ― um quadro legal 
“equitativo” de suporte à atividade (“level-playing field”). Só 
a recusa por parte de alguns países em seguir uma cartilha de 
princípios básicos comuns (igualdade de tratamento, 
reciprocidade, proporcionalidade, transparência, ausência de 
subsídios, etc.) ou os riscos inerentes a situações de conflito 
político e/ou de ameaça à integridade territorial poderão 
impor obstáculos à progressiva liberalização do transporte 
aéreo internacional. 

No que tange às perspectivas para as empresas de transporte 
aéreo brasileiras no mercado internacional até meados do 
século, o Brasil ― como País-continente ― [retirei o itálico 
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dos travessões] tem muito terreno a desbravar no que 
concerne à emissão e atração de tráfego aéreo internacional, 
assim que sejam constituídas e melhor geridas as necessárias 
infraestruturas de suporte (terra e ar) e sistematizado de 
forma mais eficaz o conjunto de entes reguladores e 
regulamentação dedicada ao setor. Não só a disponibilização 
e gestão de ATC e aeroportos têm de estar à altura das 
melhores práticas mundiais, de forma a libertar o potencial de 
angariação de comércio e turismo do País, como também os 
instrumentos aeropolíticos e o quadro de regulação 
econômica ― Acordos de Transporte Aéreo, convergência e 
boa aplicação de convenções internacionais, alinhamento com 
orientações e standards mundiais, facilitação de entrada e 
saída de visitantes/viajantes, políticas de taxação, etc. ― 
[retirei o itálico dos travessões] têm de ser revisados, de 
forma a diminuir drasticamente o presente grau de 
complexidade e obstáculos, que impedem o salutar 
desenvolvimento da atividade. Não obstante, o mercado 
doméstico ser, compreensivelmente no estágio atual, o foco 
principal das empresas aéreas brasileiras, cedo as mesmas se 
sentirão mais impelidas a ― sendo consolidado o mercado 
interno e “facilitada” (isto é, tornada acessível com maior 
grau de facilidade e previsibilidade) a condução do negócio 
além das fronteiras, por via da remoção dos atuais 
constrangimentos ― alargarem seus horizontes de ação e se 
imporem como concorrentes bem posicionados em outros 
mercados regionais e internacionais (consoante suas 
competências, estratégias e recursos). 
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__________________________________________________ 
 
Luiz Carlos Ribeiro da Silva 

Entendo que a atuação dos Estados, tanto na OACI como 
regionalmente, não deverá ser muito diferente da realidade 
atual. Minha visão é que viabilizar uma empresa aérea é uma 
tarefa difícil, como pode ser observado pela forte atuação 
estatal nesse segmento nas décadas anteriores, bem como 
pelas inúmeras falências, absorções e incorporações dessas 
empresas. Aquelas que adotarem as estratégias mais 
inovadoras e agressivas podem obter destaque e ocupar 
espaços mais significativos no mercado. Outro ponto que deve 
ser considerado é que modelos prevalentes em uma região 
podem não ter sucesso em outra. Como exemplo, não observo 
nos Estados Unidos uma prevalência significativa das 
empresas de estados sem mercado doméstico, comparando-se 
com o Oriente Médio e Ásia. 

Quanto às políticas de liberação de transporte aéreo, os 
caminhos futuros vão depender da forma como os Estados 
entendem esse setor econômico no âmbito de cada país. 
Claramente, estamos observando a prevalência da linha de 
pensamento voltada para a liberação, provavelmente apoiada 
numa visão pragmática de custo benefício para as sociedades 
nacionais. Entretanto, as negociações desses acordos de 
liberação são processos complexos, discutidos, inclusive, em 
fóruns internacionais, como a OACI, com maturação lenta e 
progressiva. 

No tocante às empresas aéreas brasileiras, vislumbro 
dificuldades de evolução, especialmente por falta de discussão 
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do assunto em alto nível, considerando os interesses 
nacionais, além do viés puramente econômico do tema. 

__________________________________________________ 
 
Luiz Paulo Moraes da Silveira 

Deveriam ser restabelecidas as condições para a aplicação da 
reciprocidade de tratamento entre os Estados, de modo a 
estabelecer o equilíbrio entre as ofertas concorrentes de cada 
Estado na exploração do transporte aéreo de pessoas e 
cargas. 

A história da aviação comercial brasileira no mercado 
internacional é repleta de exemplos de capacidade, 
competitividade e excelência na prestação dos serviços. 
Todavia, nos últimos tempos, em decorrência da globalização, 
o mercado do transporte aéreo internacional passa por 
verdadeira revolução de concorrência internacional. Faz-se 
necessário que as empresas brasileiras se estruturem 
adequadamente para terem condições de enfrentamento em 
níveis adequados. 

__________________________________________________ 
 
Marcelo Guaranys 

As condições de regulação de um setor dependem das 
evoluções tecnológicas e das inovações econômicas, que 
fazem com que as características de mercado sejam 
gradualmente alteradas, reduzindo barreiras à entrada e 
aumentando o nível concorrencial. Nesse contexto, o 
transporte aéreo passou por grandes evoluções nas últimas 
décadas que alteraram substancialmente o modelo 
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regulatório, incentivando a concorrência em todos os 
mercados e gerando benefícios quantificáveis para a 
sociedade, como a redução dos preços e o aumento 
substancial da camada da população com acesso ao 
transporte. Essas evoluções não são cíclicas, são perenes, e o 
marco regulatório deverá permanecer com essa tendência, 
eliminando cada vez mais as barreiras concorrenciais entre os 
países. Exemplo disso, já, são as empresas de escala global, 
que buscam otimizar seus custos com atuações em mais de um 
país, representando mais um salto na organização da 
produção do setor. 

__________________________________________________ 
 
Maurício Emboaba Moreira 

Existem vários subtemas presentes nessa questão. Em 
primeiro lugar, da mesma maneira que em muitos setores, 
desde há muito a concorrência se dá predominantemente entre 
grupos estratégicos (empresas articuladas em torno de 
interesses comuns), e não entre empresas isoladas. No Brasil, 
por exemplo, existem as associações de empresas 
representadas pela LATAM e pela GOL-DELTA-AIR 
FRANCE/KLM. O volume das participações acionárias entre 
empresas é menos importante do que o seu grau de 
coordenação entre os movimentos competitivos. Em segundo 
lugar, desde 1997 existem grupos estratégicos bem definidos 
no transporte aéreo. Eles estão reunidos em torno das 
alianças globais (Star Alliance, One World e Sky Team). Em 
terceiro lugar, a globalização, a integração dos países da 
comunidade europeia e as múltiplas associações de empresas 
aéreas sugerem que a expressão “empresa de bandeira” é 
anacrônica, cuja aplicação fazia sentido nos tempos da 
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monodesignação. Em quarto lugar, o transporte aéreo 
internacional já é dominado por alguns grupos estratégicos.  

Dessa maneira, entre as dez maiores empresas aéreas do 
mundo, representando 64% da demanda, apenas duas não 
fazem parte de uma aliança global: a Southwest (8º lugar), 
que é doméstica, e a Emirates (6º lugar), cujas peculiaridades, 
como braço estratégico dos Emirados Árabes Unidos, 
justificam a sua não participação em uma aliança global. 

__________________________________________________ 
 
Mauro José Miranda Gandra 

Realmente, a nosso ver, haveria uma forte possibilidade de 
controle dos grandes troncos de rotas internacionais por um 
reduzido número de empresas aéreas multinacionais. Para as 
empresas de bandeira, mesmo nos países com tráfego 
doméstico importante, caso do Brasil, restaria o mercado 
nacional e regional. Não acredito que possa haver limitação 
às atuais regras do transporte aéreo internacional. 
Infelizmente, essa mencionada tendência seria a perspectiva 
para as empresas aéreas brasileiras. 

__________________________________________________ 
 

Miguel Dau 

O Transporte Aéreo é uma atividade econômica que depende, 
fundamentalmente, de ganho de escala. Do contrário, não 
conseguirá sobreviver à forte competição e às baixas 
margens. O segmento internacional é ainda mais crítico. Não 
vejo futuro para empresas de bandeira, com capital 
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puramente nacional. A tendência será a de fusões entre 
grandes empresas para o mercado internacional. 
 

__________________________________________________ 
 
Paulo Jorge de Medeiros Vieira 

Como mencionado anteriormente, persistirão as comunidades 
de Estados que mantiverem políticas protecionistas para 
benefício de suas empresas, por razões econômicas e projeção 
de poder. A famigerada política de céus abertos é interessante 
para essas comunidades de Estados quando a abertura se dá 
nos “céus vizinhos”, abrindo o mercado para suas empresas 
aéreas que são mais competitivas que as empresas locais. 

Acrescente-se que, usualmente, as empresas de bandeira de 
Estados emergentes não gozam do mesmo protecionismo ou 
estímulo que muitas grandes empresas de nações 
desenvolvidas têm em seus Estados de origem, sem contar o 
volume de tráfego que processam, em escala 
consideravelmente maior que o tráfego processado por 
empresas aéreas de bandeira de economias emergentes. 
Assim, um acordo de “céus abertos” com Estados que tenham 
desenvolvido uma sólida base para a competitividade de suas 
empresas aéreas redundará em elevados prejuízos para o 
Estado de economia emergente. 

A notória incapacidade e visão estratégica de vários governos 
dos países emergentes em identificar o caráter estratégico do 
transporte aéreo, bem como a necessidade de políticas para 
impulsionar o desenvolvimento das empresas nacionais, 
levarão à total dependência na prestação de serviços aéreos 
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por empresas e tripulações multinacionais com evasão de 
divisas e sucateamento das empresas locais, caso não sejam 
absorvidas pelas empresas mais competitivas nesse processo. 

No caso do Brasil, persistem graves problemas de 
infraestrutura, e, apesar de ser o terceiro maior mercado 
doméstico do mundo, não tem sido aproveitada a 
oportunidade de impulsionar o desenvolvimento das empresas 
brasileiras, pela absoluta carência de uma malha 
aeroportuária que atenda o País, aliado ao custo do 
combustível e à elevada carga tributária, que representam um 
grande arrasto ao desenvolvimento. 

Muito tem se falado sobre investimentos para o 
desenvolvimento de aeroportos no interior do País; contudo, a 
realidade indica que os investimentos não estão sendo 
realizados com a abrangência, nem com a velocidade 
necessária. Ao contrário, as dificuldades econômicas do 
Brasil retardarão ainda mais o desenvolvimento da precária 
malha aeroportuária nacional, e a necessidade de 
recomposição do superávit primário significa que continuará 
a haver o desvio de recursos originalmente planejados para 
aplicação nessas infraestruturas, não se alterando o cenário 
que se observa neste País há mais de 10 anos. 

__________________________________________________ 
 
Reginaldo dos Santos 

A questão aqui está relacionada com custo operacional, preço 
praticado e lucro. O custo Brasil tem, em vários setores, 
tornado as empresas brasileiras não competitivas no mercado 
internacional, levando-as a praticarem, no mercado interno, 
preços altos comparados com os de outros países para as 
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mesmas distâncias. O papel do governo, nesse caso, é 
fundamental, e o dos empresários do setor é muito importante. 
O governo deveria subsidiar certos custos das empresas, 
tornando-os próximos dos custos internacionais; e os 
empresários deveriam não procurar buscar lucros fora da 
realidade com o objetivo de amortizar seus investimentos em 
curto prazo. 

Dessa forma, as empresas poderiam se tornar mais 
competitivas no mercado internacional; e o mercado interno, 
mais acessível aos usuários do setor. 

Mantidas as condições atuais, as perspectivas para as 
empresas de transporte aéreo brasileiras no mercado 
internacional não são boas, a não ser que haja participação 
efetiva do governo no apoio a elas. Acredito que a ANAC 
poderia ter um papel importante, entendendo o problema e 
buscando soluções. Os eventuais subsídios retornariam sob a 
forma de empregos, impostos ou taxas, como reflexo de uma 
maior participação no mercado externo, bem como no 
mercado interno, com o aumento da procura e do turismo. 

__________________________________________________ 
 
Richard W. Cole 

Companhias aéreas, tradicionalmente, não se dão bem no 
mercado internacional; em outras palavras, operando em 
mercados fora de seu país de origem. Isso ocorre pelo fato de 
as nações serem muito restritivas a companhias estrangeiras 
operando em seus mercados domésticos. Tal fato deve 
permanecer em um futuro próximo; entretanto, existe a 
oportunidade em mercados que servem nações que não 
possuem companhias aéreas de bandeira. A América do Sul é 
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um ótimo exemplo. Muitos poucos países têm companhias 
aéreas nacionais e, portanto, seus mercados encontram-se 
abertos para a prestação de serviço. Isso já está acontecendo 
com a LAN e a COPA, expandindo seus serviços para outros 
mercados na América do Sul. O Brasil, por ser o maior 
mercado, é o principal alvo.  

Para que companhias aéreas brasileiras se expandam e 
compitam fora do Brasil, os custos devem ser mantidos os 
mais baixos possíveis, através de medidas, como limitar 
investimento em aeronaves, instalações de manutenção, custos 
com a mão de obra, etc. Expansões acima do necessário 
podem causar sérios problemas financeiros. A GOL tem um 
excelente modelo de negócios até o momento, muito parecido 
com o da SouthWest Airlines nos EUA: mercado limitado até a 
estabilização do lucro, e, então, expandido para mercados 
alvos. 

__________________________________________________ 
 
Sérgio Xavier Ferolla 

Mais uma vez, deverá ser ressaltada a importância do Estado 
brasileiro em defesa de uma ou mais empresas de bandeira. A 
formação dos grandes grupos para fazer face à agressiva 
concorrência será inevitável, mas, como a assimetria em 
relação aos grupos econômicos além fronteira é acentuada, o 
governo deverá ser levado a participar do planejamento e da 
alta direção dessas empresas como alternativa para a 
necessária regulamentação e seleção dos mercados de 
interesse nacional, bem como das negociações de 
contrapartidas. 
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__________________________________________________ 
 
Tarcísio Takashi Muta 

Muito provavelmente, as empresas aéreas nacionais não 
deverão estar em condições de enfrentar os grandes grupos do 
mercado internacional, nem mesmo nos próximos 20 anos, o 
que indica que deverão apenas focar o mercado interno. No 
caso da TAM, que pertence atualmente ao grupo LAN, o 
projeto deverá ser regional para a América do Sul, e apenas 
algumas linhas, para destinos importantes nos EUA e na 
Europa. Essa deve ser a tendência mundial, em que apenas 
algumas empresas estarão dominando o mercado 
internacional nos próximos 20 anos, e isso deverá ser ainda 
mais concentrado em 2050. 

Não deverá haver restrições à política de liberação do 
transporte, apesar de a política de céus abertos poder se 
restringir a apenas aos voos internacionais, ficando a 
cabotagem por conta de cada país que tenha movimento 
interno suficiente para garantir a restrição. Nos países 
menores, nem mesmo isso deverá acontecer, sendo a política 
de céus abertos totalmente liberada. Isso já está acontecendo 
na América do Sul, com países, como Chile, Paraguai e 
Uruguai, abrindo seus espaços para voos de cabotagem feitos 
por companhias estrangeiras. 

Até meados do século, as empresas nacionais poderão se 
beneficiar dos voos de cabotagem na América do Sul, 
ampliando o número de cidades atendidas pela aviação 
regular, de modo a se tornarem mais lucrativas. 

 



 | 172  

__________________________________________________ 
 
Will Wilson Furtado 

Em um mundo globalizado, onde a concorrência é cada vez 
maior, é natural que haja fusões de empresas aéreas no intuito 
de manter a hegemonia sobre essa fatia do mercado. Essas 
fusões são essenciais para a sobrevivência em um mercado 
cada vez mais competitivo e com maior demanda. 

Adicionalmente, a política de “céus abertos” possibilita que 
empresas de países emergentes, que estão se firmando cada 
dia mais como potências econômicas, venham a usufruir desse 
benefício para também se projetarem no mercado 
internacional. 

__________________________________________________ 
 
Willer Larry Furtado 

Essas fusões e associações entre empresas aéreas de países 
distintos estão acontecendo, de um modo geral, como forma 
de sobreviverem no mercado atual e, aparentemente, vão 
continuar; do mesmo modo em que há uma tendência de o 
gerenciamento de tráfego aéreo ser feito por regiões. No 
entanto, começam a surgir preocupações quanto à 
possibilidade de cartelização no setor, com as consequentes 
repercussões no mercado.  

O aparecimento de novas alianças que atuem no mercado 
internacional reforçará o papel e a criação de empresas 
nacionais para atender o mercado interno nacional e regional 
(com a inclusão de pequenas e médias cidades), possibilitando 
às empresas aéreas uma presença maior na América Latina. 
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Inferência da Fundação SDTP 

Destaca-se que esta apreciação da Fundação SDTP está focada 
unicamente no mercado internacional de transporte aéreo; 
portanto, não abrange o mercado doméstico. 

Sem querer discutir causas e efeitos ou méritos e deméritos de 
qualquer política de aviação civil, antes da decadência da 
Viação Aérea Riograndense (VARIG) ― então, nossa 
principal empresa de bandeira ―, o mercado de transporte 
aéreo internacional de e para o País era bem equilibrado entre 
as empresas nacionais e as estrangeiras, com vantagem para as 
nossas. No exterior, as nossas empresas representavam o País, 
e eram verdadeiros pontos de apoio e motivo de orgulho dos 
brasileiros em viagem. Atualmente, o cenário é 
significativamente o oposto desse tempo. A participação 
brasileira no mercado internacional é bem reduzida, mesmo se 
considerarmos apenas o transporte de passageiros brasileiros e 
a carga de exportação, ou seja, a demanda interna.  

Talvez o principal fator que tenha gerado essa situação 
desbalanceada, além da enorme pressão dos países mais 
desenvolvidos e do capital internacional, tenha sido a mudança 
de percepção governamental do papel do transporte aéreo, 
passando de uma atividade estratégica para uma caracterização 
de commodity e de insumo de outras indústrias, como a do 
turismo. Não se aplicam ao transporte aéreo internacional, pelo 
menos não na sua plenitude, as razões sociais que motivaram a 
desregulamentação do mercado doméstico.  

Mantida a política atual de “céus abertos”, ou seja, um cenário 
em que os princípios de equilíbrio de oportunidades de disputa 
pelo mercado, reciprocidades igualitárias e alguma 
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proporcionalidade de participação da oferta global não são, na 
prática, assegurados, lamentavelmente, as chances de as 
empresas brasileiras voltarem a participar equitativamente no 
mercado internacional são extremamente reduzidas. Dois 
fatores são preponderantes para a manutenção desse status 
quo: a prevalência do poder econômico sobre todos os demais 
aspectos dos ideários de competição saudável entre nações; e a 
atual e elevada ocupação, por empresas estrangeiras, da 
capacidade requerida de voos para o atendimento da demanda 
nas principais rotas internacionais, não dando margens à 
possibilidade de êxito ou sobrevivência de novos entrantes na 
disputa.   

É nítida a impressão de que o espaço das empresas aéreas 
brasileiras (e o mesmo se aplica também às empresas dos 
países da América do Sul, ainda ocupado nas rotas de e para os 
Estados Unidos e Europa) é frágil e deverá ser 
proporcionalmente cada vez mais reduzido com o passar do 
tempo. A se confirmar, estaríamos na degradante situação de 
não possuirmos empresas nacionais operando rotas de longo 
curso, ou, então, de operarmos como se por condescendência 
dos controladores do mercado, a fim de não criar 
antagonismos na sociedade à política de ‘céus abertos”, ou 
seja, para “não matar a galinha dos ovos de ouro”.  

Mesmo no mercado regional (América do Sul), no caso de as 
grandes megaempresas de fora do continente ou de “bandeiras 
de conveniência” decidir por aumentar os seus investimentos 
nessa disputa, a participação das empresas nacionais estaria 
seriamente ameaçada. 

Até meados do Século atual, se mantida a política atual de 
“céus abertos” com as mesmas liberalidades econômicas, o 
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desequilíbrio negativo da participação de empresas brasileiras 
no mercado internacional tenderá a se agravar de forma 
dramática. Ou a sociedade desta Nação Continente se 
conformará com um status secundário e de dependência do 
exterior ou de empresas multinacionais para a interação global, 
ou então deverá promover uma mudança sensível na política 
do país para o transporte aéreo internacional.  

Essa havendo a mudança da política deverá começar de onde 
nunca deveria ter se afastado: do reconhecimento do transporte 
aéreo como uma atividade estratégica fundamental para o 
atingimento dos objetivos nacionais e para o papel político de 
destaque, a que o País tem direito e obrigação de ocupar no 
cenário global das nações. 
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Evolução Tecnológica e 
Capacitação 
A Questão  

O conhecimento acumulado da humanidade tem 
dobrado a cada dez anos, graças ao acelerado 
desenvolvimento da ciência e da tecnologia em todos 
os seus campos, o que alterou significativamente os 
comportamentos sociais e os processos operacionais. 
Os avanços científicos constituem os prelúdios das 
tecnologias que estarão disponíveis em um futuro 
próximo, gerando necessidades de aprendizado e 
treinamento para o seu correto emprego. Nesse sentido, 
que tecnologias do campo aeronáutico (aeronaves, 
aeroportos e controle do tráfego aéreo) poderão estar 
disponíveis até meados do século? Quais os temas e 
áreas de estudo necessitariam ser inseridos nos 
currículos dos cursos de formação básica e técnica, de 
engenheiros, projetistas, pilotos, controladores de 
tráfego aéreo, dentre outros profissionais da área, até 
meados do século? 

Opiniões dos Coautores 

Allemander Jesus Pereira Filho 

O sistema de aviação civil envolve uma imensa gama de 
conhecimentos e experiências com o seu desenvolvimento, 
absorção, sedimentação, consolidação e difusão, antecedendo 
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a comercialização de tecnologias no campo aeronáutico 
(aeronaves, aeroportos e controle do tráfego aéreo). 

O processo evolutivo das tecnologias no campo aeronáutico se 
inicia na ciência pura, passando pela sua posterior aplicação 
setorial, o que é sempre objeto de incrível complexidade. Essa 
aplicação passa por inúmeras fases de testes de protótipos ou 
montagem de projetos pilotos visando à validação das 
condições operacionais visualizadas pelas mentes 
privilegiadas de grandes cientistas e precursores de novas 
ideias. Conceitos e teses.  

Tal processo desenvolvimentista na aviação civil se estende 
por décadas até serem completados, inseridos ou utilizados na 
fabricação de peças, componentes e equipamentos, ou mesmo 
incorporados aos sistemas e processos, visando melhorar a 
eficiência e eficácia dos veículos, vias, controles, operação e 
regulação da indústria aeronáutica, e da infraestrutura 
aeronáutica e aeroportuária. 

Em especial, o crescente índice de automação da aviação civil 
nos parece mostrar uma clara tendência de intensificação na 
capacitação voltada para os meios digitais de processamento 
e de auxílio à decisão, tornando as ações dos homens sobre as 
máquinas, os sistemas e os processos mais seguros, eficientes 
e confiáveis. Nesse sentido, a tecnologia da informação requer 
contínuo aprofundamento nos cursos de formação básica e 
avançada dos seus profissionais. 
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__________________________________________________ 
 
Álvaro L. Pinheiro da Costa 

Telecomunicações, capacidades satelitais, redes de 
computadores, engenharia e especificação de sistemas 
complexos, análise de sistemas, informática (TI) para cada 
área, gerenciamento de sistemas e projetos, e Inglês fluente 
são os temas que me vêm à mente no momento. 

Naturalmente, tecnologias essenciais para hoje sequer 
existiam quando eu estava nos bancos escolares. Então, o 
mais importante serão cursos objetivos de atualização para 
cada setor. 

O acompanhamento da evolução da tecnologia é que será o 
item mais importante em cada área, para permitir que os 
desenvolvimentos no controle do espaço aéreo não se 
distanciem das vantagens dos contínuos avanços da 
tecnologia. 

__________________________________________________ 
 
Ângela Marina Donato 

As mudanças tecnológicas características do sistema de 
aviação civil implicam a adoção de respostas oportunas que 
justifiquem a agenda operacional, jurídica, econômico-
financeira e política. 

É indiscutível que tais mudanças impactam o fator trabalho, 
que irá requerer uma capacitação maior, com novas 
competências para enfrentar os desafios. 
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Como qualquer outra atividade, deve haver um inventário das 
necessidades de profissionais da aviação (tanto de pessoal de 
atividades aéreas como de terra). Além disso, deverão ser 
qualificados, com toda transparência, os pontos fracos das 
equipes que já tenham afetado as várias tarefas do sistema 
aéreo. 

Necessidades de instrução atualizada e monitoração do 
desempenho humano são desafios que deverão ser enfrentados 
em médio e longo prazo. 

Um dado a ser levado em consideração é a identificação dos 
focos do gerenciamento dos riscos associados ao desempenho 
humano, sendo o novo Anexo 19 um excelente guia para 
orientação sobre a Segurança Operacional. 

Os esforços que visam ao tratamento multidisciplinar das 
partes interessadas, responsáveis pela regulamentação, 
provedores de serviço e pessoal operacional de todas as 
disciplinas, terão alta prioridade, realizando a necessária 
coordenação entre os mesmos e mantendo o compromisso de 
exames periódicos de cada área. 

A eficiência, a eficácia, a segurança e a atualização 
permanente das respectivas competências deverão ser um 
lema em todas essas questões. 

De acordo com os prognósticos da OACI, as linhas aéreas de 
todo mundo necessitarão dar instruções a uma média de 
52.506 pilotos por ano, entre 2010 e 2030, enquanto que o 
setor só tem capacidade de oferecer instrução a 44.360 pilotos 
por ano. 
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A OACI também dispõe de um programa TRAINAIR PLUS, 
que corresponde à nova política de instrução, ampliando seu 
alcance e utilidade aos provedores de instrução em aviação 
dos setores público e privado. 

Esse programa abrange, tanto procedimentos e requisitos de 
preparação dos cursos que foram revistos, uma nova 
abordagem de preparação de conjuntos de materiais de 
treinamento padronizado e uma biblioteca de intercâmbio, 
como também um mecanismo de orçamento, que é 
autossuficiente. 

Na América-Latina, a capacidade de instrução (1.945) é 
relativamente fraca, e a necessidade anual de pilotos, 7.849, é 
elevada, em comparação com a atual dotação de pilotos, a 
qual gira em torno de uns 24.065. Isso significa que é 
necessário instruir a terça parte da população de pilotos de 
2010 a 2030. O resultado evidencia uma escassez anual de 
5.904 pilotos. Deficiências semelhantes encontram-se na 
necessidade anual de pessoal de manutenção e controladores 
de tráfego aéreo. 

A OACI estabeleceu o Grupo NGAP, integrado por 29 
representantes do setor, provedores de educação e instrução, 
entidades reguladoras e organizações internacionais. Seu 
objetivo é, em curto prazo, fazer um inventário dos dados de 
planejamento de recursos humanos, identificar e apoiar as 
iniciativas de alcance para a próxima geração e encontrar 
meios de harmonizar os regulamentos sobre formação. 

Deve ser lembrado que, como resultado desse grupo de 
trabalho, o Anexo 1 “Licenças de Pessoal” agora incorpora 
as regras para a instrução de pilotos com base nas 
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competências, o que oferece uma alternativa de capacitação 
de alta qualidade e um caminho mais direto até o “cockpit” 
de uma linha regular. 

__________________________________________________ 
 
Adalberto Felebiano 

Podemos ver, nesse horizonte de tempo, o surgimento de 
aeronaves hipersônicas, com trajetórias orbitais, que 
potencialmente reduziriam o tempo de viagem São Paulo-
Tóquio para, tipicamente, 3 ou 4 horas. Ir a Tóquio para uma 
reunião num bate-e-volta, dessa forma, talvez venha a ser 
realidade. 

No controle de tráfego aéreo, precisaremos, forçosamente, 
migrar do monitoramento humano para o monitoramento 
automatizado por computador, com instruções automatizadas 
e somente supervisionadas pelos controladores e pelos pilotos. 

Alguns recursos criativos, asas dobráveis, por exemplo, 
poderão vir a aumentar a produtividade de aeroportos, desde 
que a capacidade do espaço aéreo cresça na mesma medida. 

Recursos aerodinâmicos avançados deverão diminuir o 
consumo dos aviões, mas é pouco provável que mudem 
significativamente os padrões de velocidade adotados hoje nos 
procedimentos de ATM. 

__________________________________________________ 
 
Carlos Alberto Pellegrino 

O maior desenvolvimento científico da humanidade neste 
século está voltado para o acesso às informações, bem como 
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para a distribuição, a análise e o armazenamento das mesmas. 
As informações voltadas para o setor da aviação civil terão o 
mesmo desenvolvimento. O ASBUs, elaborado pela OACI em 
coordenação com os demais países membros, é uma prova 
dessa idéia quando vários módulos ligados na troca de 
informações já são previstos para serem elaborados e 
implantados em cada região da OACI de forma coordenada 
entre os países. 

__________________________________________________ 
 
Fernando Abs da Cruz Souza Pinto 

O mundo da aeronáutica assiste a uma crescente 
complexidade e sofisticação dos produtos aeronáuticos, 
pautada por uma rápida evolução tecnológica aliada a 
alterações no enquadramento regulatório e legislativo. Disso, 
são exemplo os mais recentes modelos de avião de transporte 
de passageiros, como o Boeing 787 e o Airbus A350, que têm 
uma eficiência muito superior e consomem cerca de 40% 
menos combustível por passageiro do que as aeronaves de há 
40 anos atrás, como o Boeing 747 e o DC-10, e cerca de 
menos 25% do que as aeronaves atuais de tamanho 
comparável.  

Nem todos os melhoramentos na tecnologia dos aviões são 
incrementais, existindo avanços abruptos que se tornam 
viáveis pelo amadurecimento faseado ou simultâneo de uma 
miríade de tecnologias provenientes de vários domínios da 
ciência e da engenharia, que tornam possíveis novos tipos de 
aeronaves. Há, por exemplo, aeronaves não tripuladas que já 
voaram a mais de cinco vezes a velocidade do som, e outras 
como, o Phantom Eye, que a Boeing está a desenvolver, capaz 
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de se manter continuamente no ar sem reabastecimento 
durante cerca de cinco anos, usando pilhas de combustível de 
hidrogênio. Existem, ainda, aeronaves leves experimentais 
pilotadas, como a Solar Impulse, que capturam energia solar 
suficiente durante o dia para voar durante a noite. Mas, no 
curto prazo, prevê-se que o futuro do voo envolva mudanças 
graduais, com a perspectiva de mudanças mais radicais nas 
próximas décadas. 

Muito da pesquisa que tem sido feita é impulsionado pelos 
esforços de economia de combustível, que dobrou de preço 
nos últimos anos e, num passado recente, chegou a ser 
responsável por quase metade dos custos operacionais das 
companhias aéreas. Aviões mais modernos, que consomem 
menos combustível, são mais rentáveis e têm grande procura. 
Isso explica o fato de grande parte dos aviões que compõem 
as listas de encomendas pendentes da Boeing e da Airbus, as 
quais levam anos para serem atendidas, se destinar, 
parcialmente, à substituição de modelos existentes, e não 
contribuir simplesmente para um acréscimo do número total 
de aviões existentes.  

Os esforços para melhorar a eficiência têm também uma 
grande incidência noutro campo, que é o da redução de peso. 
Substituem-se componentes metálicos por componentes 
“plásticos” leves, reforçados com fibras de carbono, 
conhecidos como compósitos, que são geralmente 20% a 40% 
mais leves e livres de corrosão e de fadiga. Em aeronaves da 
nova geração, incluindo o Boeing 787 e o Airbus A350, a 
percentagem de compósitos representa um pouco mais de 50% 
do peso do total avião. Com os mesmos objetivos, diversas 
superfícies de comando de voo, como os "flaps" das asas, são 
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agora operadas por sistemas elétricos muito mais leves em 
relação aos sistemas hidráulicos, seus precursores. 

Também a topologia mais recente dos sistemas aviônicos de 
bordo, a qual confina várias aplicações funcionais de sistemas 
distintos a partições restritas dentro do mesmo sistema de 
computador, trouxe uma forte redução de peso das aeronaves 
e uma grande economia de energia. A redução de fios de 
cobre, eliminada na transição do Boeing 747-400, que 
totalizava 171 milhas (274 km) de fio elétrico, para o Boeing 
787, que tem 60 milhas (97 km), atinge quase os 200 Km. 
Noutro campo, essa topologia retira cerca de 2.000 libras 
(907 kg) do conjunto dos sistemas aviônicos do Dreamliner.  
Diz-se, na gíria da aviação, que a única área onde a 
tecnologia não conseguiu ainda melhorar a eficiência, em 
termos de redução do peso, foi na do passageiro. 

A Airbus já faz uso, de modo ainda limitado, da chamada 
fabricação aditiva ("aditive manufacturing ― AM"), também 
conhecida como impressão 3D, como uma alternativa aos 
processos de fabrico tradicionais na produção de peças de 
voo do A350. Disso, são exemplo as condutas do sistema de 
refrigeração e outros componentes interiores sintetizados em 
polímeros termoplásticos, que têm maior resistência ao calor. 
Isso exigiu a qualificação do material e dos processos e, 
apesar de não existirem planos para passar no curto prazo 
essa tecnologia à produção em série, a disponibilidade de 
impressão 3D de protótipos qualificados permite uma enorme 
flexibilidade e terá um crescimento significativo. Outra área 
de aplicação comum para a impressão 3D diz respeito às 
partes de interface direta, como o "sidestick" ou o manche de 
controlo, onde o aspeto e o tato são uma preocupação 
imediata e requerem muita iteração.  
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A impressão 3D, que já revolucionou o desenho e a produção 
de produtos plásticos pela redução enorme do desperdício de 
material na manufatura das peças em relação ao corte de 
blocos maiores, quando aplicada aos componentes metálicos, 
permitirá a fabricação de produtos complexos e de alta 
tecnologia que seriam impossíveis de ser executados por meio 
do sistema tradicional de fundição. 

A Agência Espacial Europeia ― ESA ― lançou, já neste ano 
de 2015, um projeto de 20 milhões de euros para levar a 
impressão 3D para a era do metal, através da construção de 
peças para aviões e naves espaciais, e de projetos de fusão 
nuclear. O Projeto Amaze (acrônimo em inglês de "fabricação 
aditiva com o objetivo de fabricar com produção eficiente e 
zero desperdício") reúne 28 parceiros europeus; entre eles, 
empresas, como a Airbus, e instituições acadêmicas, como a 
Universidade de Cranfield na Inglaterra. Durante o 
lançamento do Amaze, no Museu de Ciência de Londres, 
foram apresentados componentes de liga de tungstênio que 
podem resistir a temperaturas de 3 mil graus centígrados. 
Peças desse tipo poderão apresentar uma resistência térmica 
que lhes permita o uso até mesmo dentro de reatores de fusão 
nuclear, e também nos bocais cônicos de saída dos gases dos 
foguetes. O objetivo final da ESA será o do fabrico de um 
satélite numa única peça de metal que não precisa ser soldada 
ou parafusada, o que representará uma economia de 50% do 
custo total, cifrado em muitos e muitos milhões de euros. 
Componentes de alta resistência são geralmente produzidos 
com metais caros, como titânio, tântalo e vanádio; daí, a 
importância de se buscar uma alternativa de produção que, 
como já foi frisado, reduza ao máximo o desperdício. 
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Algumas peças de motores e partes de asas de avião (até 2 
metros de comprimento) começaram já a ser fabricadas por 
empresas pesquisadoras e inovadoras usando essa tecnologia. 
Há fábricas que estão sendo montadas em cinco países (Reino 
Unido, França, Alemanha, Itália e Noruega) para alimentar 
uma cadeia de produção em escala industrial. Os cientistas, 
porém, ainda precisam resolver alguns problemas que 
impedem as impressoras 3D de metal de ter um acabamento 
de qualidade industrial. Um deles é a porosidade ― é comum 
que surjam pequenas bolhas de ar nos objetos criados ―, um 
outro é o surgimento de irregularidades na superfície dos 
produtos, sendo ainda necessário fazer com que o processo de 
fabricação possa ser repetido em maior escala. 

A General Electric (GE) também já encontrou uma maneira 
de tornar mais leves alguns componentes metálicos usados 
nos seus reatores, recorrendo à impressão 3D em vez da forja, 
sendo exemplo disso um bocal de combustível 3D impresso a 
partir de uma mistura de cobalto, cromo e molibdênio. O 
processo envolve a aplicação de um laser ou feixe de eletrões 
sobre os componentes metálicos de construção colocados em 
pó numa sucessão de finas camadas que se sobrepõem. O 
laser, ou feixe, derrete-os, ligando o material com a precisão 
exigida pela indústria aeronáutica, que é medida em mícron. 
Os projetistas pensam em deixar espaços vazios dentro de 
alguns desses componentes, reduzindo o seu peso, e esse 
processo se tornará menos caro do que esvaziar peças 
forjadas. A GE admite vir a produzir e imprimir em massa 
essas peças metálicas ocas em aviões de passageiros dentro 
de poucos anos. De momento, o processo é ainda oneroso, 
porque a fabricação aditiva exige que o metal seja 
transformado em pó e, por outro, a velocidade de impressão 
típica de 1 cm cúbico por hora é ainda lenta. 
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Existem novos materiais compósitos de matriz cerâmica que 
são muito leves e podem suportar temperaturas superiores às 
das ligas de metais convencionais. Começaram já a substituir 
algumas peças de metal em motores a jato desenvolvidos e 
construídos, tanto pelo fabricante francês Snecma, como pelo 
fabricante americano GE. Este último afirma que, fazendo 
pela primeira vez uso no mundo desses materiais nas pás da 
fan e no cárter da fan do motor GEnx, que equipa o Boeing 
787, retirou 136 kg do peso do motor ― o equivalente a 3% 
do total. 

Prosseguindo o fito do que poderá ser a aviação no futuro, 
assinala-se o fato de a GE, em parceria com a agência 
espacial dos EUA (NASA), ter, em 2009, retomado o trabalho 
que tinha em grande parte abandonado na década de 1980, 
relativo ao motor denominado de "unducted fan", 
radicalmente distinto dos convencionais motores de 
propulsão. Esse motor utiliza uma turbina a gás ligada a uma 
hélice com dois anéis de lâminas curtas sem blindagem, 
altamente torcidas e em forma de cimitarra, que giram ao ar 
livre, em direções opostas, por trás do corpo do motor. Essa 
solução combina a eficiência de combustível de um motor a 
hélice com a maior potência e aceleração de um motor a jato, 
consumindo quase menos de um terço de combustível do que 
um motor equivalente de desenho convencional. Mas o nível 
de ruído na cabina é, por enquanto, alto, e uma falha do rotor 
pode ainda atingir irremediavelmente a fuselagem. 

O fabricante americano Pratt & Whitney desenvolveu um 
projeto diferente, que está em vias de se tornar de uso 
generalizado. Denominado de "Geared Turbofan", introduz 
uma caixa de redutora de velocidades ― entre a turbina de 
baixa pressão e a fan ― que aspira o ar na parte da frente do 
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motor. Isso permite que a turbina gire a uma velocidade mais 
rápida que a fan, o que torna o conjunto mais eficiente, 
reduzindo o ruído e o consumo de combustível em cerca de 
15%, com uma economia estimada, aproximadamente, em 400 
dólares por hora de voo.  

A maioria dos aviões de passageiros tem uma forma clássica 
que se assemelha a um tubo com asas, em que as asas e a 
fuselagem são responsáveis, respectivamente, pela geração de 
cerca de 90% e de 10% da sustentação. A forma cilíndrica do 
tubo permite conter a pressão atmosférica de uma forma 
estruturalmente eficiente, mas há pesquisas em tecnologia 
avançada que prenunciam a alteração dessa forma, como a 
que se faz no departamento de engenharia aeroespacial do 
MIT com financiamento da NASA. Trata-se de um projeto de 
um avião de asas estreitas com uma fuselagem cuja secção 
transversal se assemelha ao de duas bolhas parcialmente 
unidas, designado de "Double Bubble", em que a fuselagem 
fornece cerca de 20% da sustentação da aeronave. Apesar da 
sua forma estranha, a equipe estima que o projeto iria reduzir 
o consumo de combustível em cerca de 70%, sendo, contudo, a 
sua velocidade 10% inferior à dos aviões de hoje. 
Tecnicamente, é sempre preciso maximizar as eficiências 
propulsivas, aerodinâmica e estrutural, e demonstrar que um 
avião é seguro, o que acarreta um grande conjunto de 
concessões e perspectiva de que as alterações ligadas à ficção 
científica se materializem numa linha marcada mais pela 
evolução do que pela revolução.  

Mas não é só em um nível macroscópico que se fazem 
mudanças na forma de uma aeronave. É possível recorrer a 
inovações microscópicas, como as levadas a efeito através de 
um revestimento da pintura das superfícies com uma camada 
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muito fina de resina acrílica que preenche todas as pequenas 
fissuras, criando um deslizamento adicional que reduz o 
arrasto e o consumo de combustível em cerca de 1%. A 
EasyJet, da Grã-Bretanha, foi a primeira transportadora 
comercial a usar, experimentalmente, uma solução desse tipo, 
confirmando que o investimento ligado a esse tratamento se 
paga por si mesmo ao cabo de alguns meses. 

Outra forma de reduzir o arrasto de uma aeronave consiste 
em tornar algumas superfícies menos escorregadias. Numa 
pesquisa financiada pela União Europeia, a Universidade de 
Gênova, na Itália, criou pequenas plumas de queratina que 
imitam as penas mais finas e capilares das aves. Vibrando no 
vento, as plumas criam algum atrito, mas também reduzem a 
esteira de turbulência de baixa pressão e, portanto, reduzem o 
arrasto, tal como acontece com uma bola de tênis revestida, 
que traça uma trajetória mais rápida do que uma desgastada 
e lisa, pela mesma razão. 

No que respeita à cabine de passageiros, a Airbus lançou e 
divulgou, há poucos anos, a sua visão futurista e ecológica 
com uma tecnologia que pode melhorar substancialmente as 
condições de conforto. As paredes da cabine envidraçada 
foram substituídas por uma estrutura esquelética de 
membrana revestida de um biopolímero transparente que 
permite o controle da luz, da umidade e temperatura no local. 
O sistema elétrico assemelhar-se-ia a uma rede neuronal 
embutida em materiais estruturais inteligentes que podem 
executar várias funções, reconhecendo, por exemplo, cada 
passageiro à chegada. 

As poltronas giratórias, ergonômicas e revitalizantes, 
moldam-se à posição do corpo e à vontade do passageiro, e 
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retornam, no final, à sua posição inicial. Elas atendem de um 
modo inteligente às necessidades desse passageiro e sugerem 
massagens ou bebidas vitamínicas se se aperceberem de que o 
passageiro está desidratado ou deficitário, em termos 
energéticos, enriquecendo o ar à sua volta. Ao mesmo tempo, 
os materiais termoelétricos serão capazes de captar e recolher 
o calor que emana do seu corpo para gerar energia, 
alimentando tablets e circuitos de som e de iluminação 
ambiental individualizados e, ainda, unidades de 
entretenimento holográficas, as quais tornam difícil distinguir 
o mundo virtual do mundo real. Cada viajante disporia, ainda, 
de um espaço virtual, no qual poderia fazer compras, jogar 
golfe e fazer videoconferências. Como disse o porta-voz da 
Airbus no salão do Bourget, o mundo muda rapidamente, e 
pode acontecer que uma cabine exatamente como essa nunca 
chegue a ver a luz do dia, mas surgirão outros conceitos e 
novas soluções. 

Passando da eficiência e do conforto para a velocidade, deve 
dizer-se que, apesar da retirada de serviço de Concorde em 
2003, o sonho de voo supersônico não morreu. Há empresas 
que continuam, no presente, a desenvolver tecnologias para 
jatos supersônicos privados a Mach 1.6, com capacidade de 
12 passageiros, e possuem até carteiras de encomendas para 
potenciais clientes. Constitui sempre um problema quebrar a 
barreira do som pelo efeito perturbador do estrondo sônico; 
por isso, viagens supersônicas são fortemente restringidas 
sobre terra, deixando livre apenas o voo sobre a água. A 
NASA prossegue, no entanto, a realização de testes com 
aviões de caça modificados, na procura de reduzir o "sonic 
boom". 
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As Forças Armadas de algumas potências militares, como os 
Estados Unidos e a Rússia, estudam o potencial de aviões 
hipersônicos que voam a Mach 5 ou acima, usando um tipo de 
motor conhecido como "scramjet". Disso, é exemplo o X-51A 
WaveRider, desenvolvido pela Boeing, que avalia se o 
"scramjet" poderá um dia ser usado em aviões civis. 

Ainda nesse campo, há cientistas que estudam a viabilização 
de um sistema inovador de propulsão fotônica que utiliza 
feixes de luz em vez dos combustíveis convencionais. Um dos 
métodos promissores envolve um processo chamado de 
ablação a laser, no qual um feixe de laser pulsado atinge uma 
superfície, aquecendo-a e queimando material para criar o 
que é conhecido como uma pluma de plasma ― uma coluna 
de partículas carregadas que fluem para fora da superfície. 
Esse efluente é essencialmente um fluxo de gás de escape para 
fora do motor, gerando, à sua exaustão, um impulso que 
atinge velocidades supersônicas, além de reduzir a quantidade 
de combustível queimado. Permite aumentar a potência de 
foguetes e fazer com que futuras aeronaves passem da marca 
de Mach 10, estando, nesse momento, a um passo do seu uso 
prático. 

Também a Airbus revelou um projeto conceitual para uma 
aeronave denominada "Zero Emission High Supersonic 
Transport (ZEHST)", elaborado em conjunto com 
pesquisadores japoneses. A aeronave possui três tipos 
distintos de motor: motores a jato convencionais usando já 
biocombustíveis produzidos a partir de algas marinhas para a 
descolagem; motores de foguete para acelerar a Mach 2,5; e 
"ramjets" para atingir Mach 4. Essa aeronave levará de 50 
a100 passageiros em rotas intercontinentais, consumindo, de 
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Paris a Tóquio, cerca de 2,5 horas, em vez das 11 horas 
atuais. 

Apesar do seu aspeto fantasioso, os seus criadores admitem 
ser improvável que o ZEHST esteja voando antes de 2040, 
mas garantem que o futuro das viagens aéreas evoluirá para 
algo parecido. Em aviação, dizem eles, o que soa hoje 
estranho pode ser comum amanhã.  

__________________________________________________ 
 
Judimar das Chagas 

Defendo que ainda seguem cruciais, para o desenvolvimento 
ordenado, seguro e economicamente viável do transporte 
aéreo, o uso universal das soluções baseadas no espaço 
(satélites), o emprego sistemático e prioritário da 
digitalização e a automação inteligente de sistemas e 
processos. 

No emprego das soluções satelitais, ressalto a utilização 
racional do GNSS ― “Global Navigation Satellite System” ― 
para todas as fases de voo, o conhecido conceito “gate-to-gate 
operations”.  Maior foco na resolução das dificuldades 
técnicas e naturais (distúrbios ionosféricos, por exemplo), no 
processo de implementação do GBAS ― Ground Based 
Augmentation System ―, ajudaria enormemente na 
consecução desse objetivo. 

A comunicação digital por dados ou por voz (“digital voice”), 
aliada ao emprego da interpretação automática e simultânea 
das comunicações de segurança operacional, colocará a 
interação aeronave/solo em outro patamar. Esse passo seria 
importante para enfrentarmos o aumento da demanda do 
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espaço aéreo e o uso crescente dos UAV e VANT, com ganhos 
expressivos de capacidade e segurança. 

Resolvidos os principais óbices no desenvolvimento da 
navegação e das comunicações, o sistema de vigilância aérea 
poderá vir a tornar possível a maior das revoluções de 
conceitos e de processos na aviação. Falo do que se poderia 
nomear de VEF ― “Visual Electronic Flight”. 

As imagens digitais do espaço aéreo ao redor de cada 
aeronave, derivadas de sistemas computadorizados de bordo, 
como, por exemplo, ADS-B In/Out, ADS-R, seriam enviadas, 
via satélite ou mídia terrestre de última geração, para 
facilidades de ATM no solo. Após analisadas e combinadas 
(mosaico), as imagens resultantes seriam reenviadas para as 
aeronaves, contendo informações de tráfego e outras, 
relativas à porção de espaço aéreo do interesse delas.  

Estaríamos, assim, a um passo, de transformar o papel do 
controle do espaço aéreo no, igualmente, importante papel de 
gerenciador, orientador e fiscalizador das operações aéreas. 
Seria a consolidação do conceito moderno de “ATM ― Air 
Traffic Management” ― com sua possível dimensão histórica. 

Quanto à capacitação, vale lembrar que os avanços 
tecnológicos não são, nem poderiam ser, totalmente 
coordenados com as demandas da aviação civil. No entanto, 
um contato maior e melhor estruturado da Academia com os 
responsáveis pelo desenvolvimento e regulação do transporte 
aéreo traria, em nível doméstico e/ou internacional, a meu 
sentir, enormes ganhos operacionais e econômicos. 

O mesmo se pode dizer da capacitação dos quadros técnicos e 
operacionais do sistema de aviação civil. Instituições de 
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ensino médio e superior deveriam ser mais sensíveis às 
necessidades e desafios da aviação civil. A PNAC ― Política 
Nacional de Aviação Civil do Brasil ― já contempla esse 
tema. 

A OACI e seus Estados Membros deveriam incluir, em seus 
estudos e planejamentos, maior sintonia entre o 
desenvolvimento de novos processos e tecnologias a serem 
implementados na aviação civil, além da decorrente e 
necessária formação, capacitação e recapacitação dos 
recursos humanos envolvidos. 

O Sistema de Transporte Aéreo, como de resto qualquer outro 
sistema, incluindo o humano, é de natureza holística, o que 
exige a compreensão, de todos que nele labutam, de que o 
velho dito ― “A corrente parte no seu elo mais fraco” ― 
continua, mais que nunca, atual e causador, por vezes, das 
maiores aflições. Afinal, a cada ano, mais de um terço (3.1 
bilhões) da atual população do Planeta (cerca de 7 bilhões de 
almas) viajam pelo ar. E a responsabilidade de fazê-los voar 
de maneira segura, regular e eficiente é de todos nós. É 
necessário mapear os problemas, defini-los, enfrentá-los e 
colher os resultados das nossas melhores ousadias. Como se 
fala hoje: “Vamos juntos!...”. Mas precisamos saber para 
ONDE. 

Como teria dito Evelyn Beatrice Hall: “Se queres conversar 
comigo, define primeiro os teus termos”.   
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__________________________________________________ 
 
Luiz Antônio Castro 

O advento e a expansão dos meios de comunicação em massa, 
em particular da internet, propiciou a disseminação de 
conhecimentos variados a todos os estratos da sociedade, em 
particular àqueles que não se encontram no estrato inferior. 
Assim, o conhecimento básico e genérico tende a ser cada vez 
mais difundido, servindo de base mais segura e firme para o 
conhecimento técnico e específico. A informática será cada 
vez mais parte essencial do dia a dia, sendo de domínio geral 
e irrestrito quase sem que se perceba. 

A principal área de estudo a ser cuidada será a compreensão 
sistêmica do campo de atuação de cada um, de modo a 
possibilitar que decisões sejam tomadas adequadamente 
mesmo em situações inesperadas, em que não se possa contar 
com o auxílio de sistemas informatizados. 

__________________________________________________ 
 
Luiz Carlos Ribeiro da Silva 

A pergunta permite caminhar em várias direções. Dessa 
forma, vou selecionar apenas alguns tópicos. Evoluções que já 
estão gerando grandes benefícios ao setor aeronáutico são a 
automação e a transmissão de dados. Com a ampliação das 
possibilidades nesses dois setores, caminharemos para uma 
realidade em que o homem passará a atuar como gerente nos 
processos, como na pilotagem de uma aeronave e no 
gerenciamento de tráfegos dentro de um espaço aéreo. Maior 
capacidade e maiores níveis de segurança serão os resultados 
práticos dessa pequena revolução.  
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Procedimentos de manutenção de separação de aeronaves 
totalmente controladas por sistemas de bordo, com a 
supervisão de Pilotos e Controladores, e as inúmeras 
possibilidades do ADS-B ilustram essa visão. Outra área que 
deve evoluir será a ligada à preservação do meio ambiente, 
com o desenvolvimento de motores mais eficientes e de 
estruturas mais leves, resistentes e aerodinâmicas. Além disso, 
as capacidades citadas na primeira parte da resposta serão 
requisitadas a apresentar soluções que reduzam o consumo de 
combustíveis, a emissão de gases nocivos na atmosfera e a 
exposição das populações aos ruídos das aeronaves. Nesse 
sentido, os recursos humanos que atuarem no setor deverão 
ter conhecimento da área de Tecnologia da Informação, 
variando a profundidade desse conhecimento com a área de 
atuação. 

__________________________________________________ 
 
Luiz Paulo Moraes da Silveira 

A tendência continuará com a indústria aeronáutica 
“puxando” a tecnologia de controle, de modo que o piloto 
venha a ser um seu gerente de voo, e a infraestrutura de 
controle de terra ou satelital, o apoio às suas decisões.  

Os avanços científicos constituem os prelúdios das tecnologias 
que estarão disponíveis em um futuro próximo, gerando 
necessidades de aprendizado e treinamento para o seu 
emprego. 

No que se refere às aeronaves, vislumbra-se a possibilidade de 
dispormos de sistemas de propulsão utilizando novas espécies 
de combustíveis não poluentes à atmosfera e de sistemas 
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inteligentes de navegação permitindo elevado grau de 
segurança. 

Quanto aos aeroportos, o avanço da engenharia da 
computação deverá disponibilizar aos usuários do transporte 
aéreo recursos que ofereçam grandes facilidades nos 
processos de despachos de passageiros e cargas. 

O controle do tráfego aéreo evoluirá para a utilização, cada 
vez mais intensa, de sistemas baseados em satélites, os quais 
possibilitarão às administrações do espaço aéreo o 
gerenciamento colaborativo, regionalizado e integrado, 
otimizando as trajetórias, eliminando a necessidade das 
medidas de coordenação, reduzindo os custos e os tempos 
disponibilizados. 

Os temas e aéreas de estudo que necessitariam ser inseridas 
nos currículos dos cursos de formação básica e técnica de 
engenheiros, projetistas, pilotos, controladores de tráfego 
aéreo e outros profissionais até meados do século são: 
Engenharia Mecânica, Engenharia Química, Engenharia da 
Computação, Ciências Espaciais, entre outras. 

__________________________________________________ 
 
Michael Thomas Comber 

A indústria do transporte aéreo tem, tradicionalmente, estado 
à frente, em termos de avanço tecnológico, não só no desenho 
e manutenção de aviões e motores, mas também em termos de 
amenidades e conforto para os passageiros. 

A tecnologia também tem sido componente crítico da evolução 
da infraestrutura de suporte às operações nas áreas de 
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aeroportos, de apoio à navegação e de gerenciamento de 
trafego aéreo.  

É possível que a indústria tenha que se tornar mais ativa na 
frente educacional, trabalhando com instituições de ensino e 
outras entidades para assegurar a formação de pessoal 
especializado nas diversas modalidades que serão requeridas. 
Algumas dessas iniciativas já estão tomando forma hoje. 
Igualmente, será necessário investir no treinamento contínuo 
dos efetivos existentes nas empresas aéreas e entidades de 
apoio ao transporte aéreo. 

A IATA está investindo em treinamento através de seu 
Instituto, que, atualmente, oferece cerca de 200 cursos em 
vários idiomas e treina mais de 95.000 profissionais e 
estudantes por ano. 

__________________________________________________ 
 
Miguel Dau 
 
O aprofundamento do Gerenciamento de Risco é algo que 
deverá fazer parte de todos os currículos, independentemente 
da atividade. O seu grau de profundidade é que deverá ser 
adaptado a cada caso.  
 
Vejo que a tecnologia de “Synthetic Vision for Precision 
Approach andLanding” será um divisor de águas, pois irá 
equacionar as dificuldades de aproximação e pouso em baixa 
visibilidade, independente do terreno, a um custo bem mais 
acessível.  
 
A área que mais necessita de evolução é a relativa ao grupo 
moto propulsor. A necessidade de um novo combustível irá 
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forçar uma evolução exponencial na tecnologia dos motores a 
jato. As empresas aéreas não conseguirão ver os custos 
relativos ao combustível girarem acima dos 40%.    
__________________________________________________ 
 
Paulo Jorge de Medeiros Vieira 

Atualmente, embora se trate de temas em contínua evolução, é 
preciso que a formação de pessoal, tanto o que atua nas 
funções de Estado (regulação e fiscalização), quanto o que 
atua nos provedores de serviços, forneça necessários 
conhecimentos que lhes permitam ter uma atuação mais 
voltada à contínua verificação do desempenho em segurança 
operacional. Acrescente-se a necessidade de desenvolverem a 
habilidade de avaliar o cenário operacional e identificar os 
perigos que possam, futuramente, comprometer (ou estar a 
ponto de comprometer) a prestação dos serviços, atuando 
ativamente para controlar os riscos decorrentes da atividade, 
sem a necessidade de intervenção de terceiros. 

Assim, já atualmente, são essenciais os conhecimentos de 
análise de risco e monitoramento de parâmetros operacionais 
que possam ser associados a indicadores e metas de 
segurança operacional. Conhecimentos de estatística e o 
domínio específico de sua área operacional são essenciais, 
visando à correta avaliação dos parâmetros coletados e sua 
interpretação, orientando medidas específicas para a solução 
ou mitigação do problema. 

Faz-se, igualmente, importante o conhecimento das variáveis 
que afetam o desempenho humano no ambiente operacional, 
de forma a minimizar as possibilidades da ocorrência de erros 
operacionais que afetem a segurança das operações, bem 
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como de promover ações que elevem a consciência situacional 
e eliminem as condições que levariam a um desempenho 
aquém do requerido para a função operacional. 

Trata-se, portanto, de profissionais de elevada produtividade, 
iniciativa e competência técnica, que congregam todas as 
ferramentas disponíveis, empregando-as em prol de um eficaz 
gerenciamento de suas atividades, em um ambiente de elevada 
cultura em segurança operacional. 

__________________________________________________ 
 
Reginaldo dos Santos 

As tecnologias aeronáuticas relacionadas com o transporte 
aéreo estão evoluindo rapidamente. Os aeroportos e seus 
sistemas de apoio, o controle de tráfego aéreo e as próprias 
aeronaves estão atingindo seus limites de desenvolvimento. 
Além do mais, o avanço de um interfere na operação do outro, 
pois estão integrados. 

Em meu entendimento, a segurança parece ser a questão mais 
relevante, devendo, pois, merecer uma análise mais profunda 
ao se pensar na ampliação da capacidade de transporte de 
carga ou passageiro dos aeroportos. As aeronaves estão 
ficando mais sofisticadas, e, em pouco tempo, estaremos 
vendo aeronaves não tripuladas ou pilotadas remotamente 
cruzando os continentes, sistemas de controle de voo cada vez 
mais automatizados e aeroportos com os “check ins” e as 
entregas de bagagens feitos por máquinas, como já acontece 
em alguns países. A presença humana tenderá a não ser 
percebida pelos usuários. 
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As instituições de ensino e pesquisa, até mesmo no Brasil, já 
estão se preparando para participarem e contribuírem nas 
mudanças que se aproximam, basta analisar os currículos das 
Instituições de Ensino Brasileiras ligadas ao setor 
aeroespacial, principalmente no que concerne a "Hardware", 
"Software", Eletrônica Embarcada, Engenharia Aeronáutica, 
Mecatrônica, etc. 

__________________________________________________ 
 
Richard W. Cole 

A automação proporcionará a fundação para o futuro. Tal 
tendência já pode ser observada com a integração de sistemas 
de aeronaves não tripuladas. Pilotos e controladores de 
tráfego aéreo serão sempre necessários, mas as naturezas de 
suas profissões podem mudar drasticamente. Controladores 
podem nunca mais falar com a aeronave, pilotos podem nunca 
mais voar fisicamente em uma aeronave; entretanto, a base de 
conhecimento requerida para cumprir as missões pode ser 
similar. 

À medida que a automação começa a ser implantada, mais e 
mais a necessidade por redes seguras, em tempo real para a 
troca segura de informação crítica, aumentará. Voos verticais 
serão mais predominantes para eliminar a necessidade de 
pistas longas. Propulsão mais potente e eficiente, para 
suportar voos supersônicos na órbita da terra, se fará 
necessária. 
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__________________________________________________ 
 
Sérgio Xavier Ferolla 

Deverá se ter em mente que falamos de pilotos, e não de 
astronautas, em termos de seleção, formação e 
aperfeiçoamento. Assim sendo, conhecimentos fundamentais 
de engenharia, computação e matemática serão cada vez mais 
necessários para os pilotos das modernas aeronaves; questões 
presentes, também, na administração operacional das grandes 
empresas. 

O que fazer, porém, com os pilotos independentes, operando 
modernas aeronaves particulares? Como propiciar-lhes a 
necessária atualização e o periódico acesso aos modernos 
simuladores, para a revalidação de suas licenças? Para 
interesse e segurança da sociedade, sólidas estruturas de 
formação e atualização deverão ser implementadas pelos 
organismos governamentais em nosso país ― como a 
Aeronáutica já oferece no setor da saúde ―, já que, até o 
momento, tais recursos só estão disponíveis no exterior, 
implicando seu uso em elevadas despesas para os 
interessados. 

Quanto à formação técnica, os currículos, no seio da Força 
Aérea, estão sendo adequadamente atualizados e executados, 
em que pesem as rotineiras restrições orçamentárias. O ITA, o 
DECEA e o ICEA são elogiáveis exemplos desse trabalho. 
Assim sendo, caberia à ANAC tomá-los como modelo e 
estudar como institucionalizar soluções complementares na 
estrutura do sistema. 
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__________________________________________________ 
 
Tarcísio Takashi Muta 

A implantação dos requisitos técnicos e operacionais 
estabelecidos pela OACI demandará pelo menos mais 20 
anos, e, assim mesmo, nem todos os países terão condições de 
implantar tudo que está sendo estabelecido. O ASBU é o 
padrão a ser aplicado, e ele imagina que a implantação 
ultrapassará o ano de 2030. 

Desse modo, o que precisará ser modificado no Brasil é a 
formação dos pilotos ― que ainda estão voando NDB/ADF 
―, quando já se voa PBN/CPDLC até mesmo na aviação 
geral dos EUA e Europa. 

Os dados disponíveis em tablets para uso dos pilotos em voo, 
tais como cartas de navegação e procedimentos de 
aproximação, já são comuns, mas, no Brasil, ainda não há 
autorização expressa para isso. 

Para a área de controle do espaço aéreo, deverá haver uma 
grande mudança cultural, que demandará pelo menos dez 
anos, para evoluir da ideia de controle de avião para uma 
cultura de gerenciamento do espaço aéreo, que será o tema do 
futuro. 

Entre as mudanças paradigmáticas, deverá ser intensificada a 
automação da infraestrutura aeronáutica, com a expansão de 
sistemas AFIS e TWR remotas, principalmente nos aeroportos 
regionais.  

Será preciso formar engenheiros capazes de entender, 
integrar, instalar e fazer a manutenção dos modernos sistemas 
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empregados, bem como treinar controladores e 
meteorologistas para utilizarem bem as capacidades de 
gerenciamento dos softwares, ampliando ainda mais o alcance 
da experiência do ser humano. 

__________________________________________________ 
 
Will Wilson Furtado 

No âmbito do controle de tráfego aéreo, as tecnologias que 
poderão estar em operação até meados do Século seriam a 
entrada em operação plena do GNSS e a implantação total do 
CNS/ATM, e, consequentemente, o emprego do GBAS e da 
Multilateração, implicando a necessidade de conhecimento e 
aplicação dessas tecnologias. 

__________________________________________________ 
 
Willer Larry Furtado 

Uma previsão das tecnologias que existirão em meados do 
século, com certeza, ficará aquém da realidade. A imaginação 
cria a partir de referências conhecidas; com a evolução rápida 
da ciência e o consequente desenvolvimento de inúmeras 
tecnologias, provavelmente muitas dessas referências ainda 
vão ser formadas. Mas o aperfeiçoamento de tecnologias 
existentes, ao ponto de se tornarem praticáveis 
comercialmente, já seria muito interessante. Seguem alguns 
exemplos: 

a. aeronaves velozes, como o SpaceLiner, previsto para ficar 
pronto em 2050, e que poderá fazer uma viagem entre 
Londres e Sydney em apenas 90 minutos; 
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b. aeronave a jato que decole na vertical; 

c. aeronave que dobre as asas, quando no solo; 

d. utilização de fontes de energia renováveis do meio-
ambiente (elétrica, solar, hidrogênio, oxigênio líquido, 
biocombustíveis etc.).  

Seria interessante acrescentar algumas disciplinas nos 
currículos dos cursos de formação básica e técnica de 
engenheiros, projetistas, pilotos, controladores de tráfego 
aéreo e outros profissionais, até meados do século. Seguem 
algumas sugestões: 

a. fontes de energia renováveis e menos poluentes; 

b. funcionamento do corpo humano e, principalmente, do 
cérebro; 

c. estratégias para tomada de decisão; 

d. disciplinas que melhorem o discernimento e a análise 
crítica;  

e. disciplinas que valorizem o ser humano e o meio ambiente;  

desenvolvimento e aplicação de novos materiais. 

Inferência da Fundação SDTP 

A manter-se o ritmo de evolução do conhecimento acumulado 
da humanidade registrado nas últimas décadas, dobrando a 
cada oito ou dez anos, até 2050, o seu nível deverá atingir um 
patamar oito vezes maior do que o atual, e as inovações 
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tecnológicas poderão tornar realidades o que hoje parecem ser 
apenas sonhos de soi-disant visionários.  

São enormes os benefícios sociais do acelerado 
desenvolvimento da ciência e da tecnologia ao longo do 
tempo. Entretanto, dois riscos estarão sempre associados a 
esses avanços e, por isso, necessitam ser parte das 
preocupações das lideranças mundiais e dos formadores de 
opinião: processos de introdução de novas tecnologias deverão 
considerar a necessidade de evitar o adensamento da 
discriminação que já vivenciamos hoje, entre os que têm e os 
que não têm acesso aos aparatos tecnológicos; e o 
conhecimento sobre as tecnologias atuais e anteriores deve ser 
preservado, de forma a estarmos preparados para eventuais 
situações de ruptura do modus viventi, decorrentes de 
eventuais catástrofes naturais ou não. 

No campo da aviação civil, espera-se que haja uma 
extraordinária evolução nos seguintes aspectos: aeronaves 
cada vez com maior capacidade de carga, mais velozes e com 
possibilidade de decolagem e pouso em pistas mais curtas, 
fazendo uso de diversas fontes de combustível / energia (solar, 
biocombustíveis, elétrica, etc.), menos ruidosas e poluentes; 
aeroportos com capacidade de processamento acelerado das 
operações de embarque e desembarque; proliferação de 
aeroportos menores, com pistas menores, próximos uns dos 
outros, e capazes de acomodar aeronaves de grande porte; 
automatização completa de todas as fases da operação das 
aeronaves e dos sistemas de controle de tráfego aéreo, total e 
permanente integração de sistemas de bordo e com o sistema 
de controle de tráfego aéreo; redes de telecomunicações que 
assegurem a permanente integração avião-controle de tráfego 
aéreo, em todo o mundo e em todas as altitudes; proliferação 
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de sistemas interoperáveis; fortalecimento da segurança (safety 
e security) pelo aprimoramento contínuo dos sistemas e 
processos, incluindo a adoção de centros de monitoramento 
específicos; etc. 

Não obstante, o mais significativo e fundamental avanço 
científico-tecnológico deverá ser a maior exploração da 
capacidade mental e sua integração com os sistemas de 
controle de aeronaves e de tráfegos aéreo. Por meio de 
dispositivos eletrônicos, as decisões de pilotos (a bordo ou em 
posição remota) e controladores de tráfego aéreo poderão ser 
acionadas com muito maior velocidade e precisão pela força 
do pensamento.  

No que tange à formação básica de engenheiros e projetistas, a 
física quântica, bioquímica, matemática e robotização deverão 
ser preponderantes. No que concerne a meteorologistas 
aeronáuticos ― cujas informações e previsões deverão atender 
às demandas das aeronaves em seus perfis e situações de voo, 
nas dimensões posição geográfica, altitude, velocidade e 
tempo ―, a sua formação básica deverá, além dos estudos 
atmosféricos, enfatizar a matemática, o processamento de 
dados e os fenômenos espaciais. 

Quanto aos pilotos e controladores de tráfego aéreo, ademais 
da manutenção e evolução dos níveis de conhecimento e 
perícia exigidos no presente, suas formações básicas deverão 
ser acrescidas de estudo de estratégias de análise de riscos e 
tomadas de decisão e, fundamentalmente, de compreensão 
sistêmica dos seus campos de atuação. Precisarão ser formados 
como gerentes de processos dinâmicos de sistemas de elevado 
nível de criticidade. 
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Embora seja de aplicação geral, há uma necessidade premente 
de buscar adequar os currículos das escolas de formação 
básica, em todos os níveis, à velocidade de desenvolvimento 
científico e tecnológico. Certamente, não se trata de uma tarefa 
simples, mas há que se focar no que é importante saber em 
cada fase da formação acadêmica, e isso implica o 
estabelecimento de prioridades, já que não há como ampliar 
indefinidamente o tempo de estudos dos jovens. Ou seja, o 
ensino deverá focar na compreensão dos fenômenos e no 
estímulo à prática da pesquisa acadêmica. 

 

Conclusão 
As contribuições dos Coautores constituem pensamentos 
próprios ― com pontos de vista e ênfases diversos ―, com 
capacidade de contribuir positivamente, somados ao 
conhecimento e à experiência de cada leitor, para as deduções 
e a formação do pensamento individual sobre cada uma das 
questões aventadas. Como exemplo do potencial desse efeito, 
a Fundação apresentou suas inferências, cujas conclusões ― 
pela natureza do pensamento ―, embora fundamentadas nas 
contribuições dos coautores, não necessariamente se alinham a 
algum deles.  

Quando se pensa no futuro, não se trata de buscar uma 
resposta correta e absoluta sobre o porvir, pois isso seria 
pretender uma capacidade divina, mas, sim, de identificar 
tendências e nos fazer pensar nas soluções e caminhos a 
seguir. Qualquer planejamento possui três componentes 
fundamentais: o conhecimento de onde estamos, a definição de 
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aonde e quando pretendemos chegar, e de como faremos isso 
se tornar realidade. Isso é um processo permanente na mente 
humana, não apenas quando nos propomos a elaborar algum 
tipo de plano, pois a capacidade de pensar o futuro é a 
principal diferença do ser humano, em comparação ao reino 
animal.   

O sonho de voar de Ícaro povoa, desde sempre, a imaginação e 
os sonhos de homens e mulheres. A partir do feito do 
brasileiro Alberto Santos Dumont, em 1906, a evolução da 
atividade tem sido espetacular. Novos e maravilhosos avanços 
deverão estar disponíveis no futuro, contribuindo para o bem 
comum. Mas, cada vez mais complexo, em uma realidade na 
qual espaço e tempo não são infinitos, o planejamento de 
longo prazo é essencial para que as crescentes demandas pelos 
serviços de transporte aéreo sejam atendidas de forma 
oportuna. Foi com esse fim que a Fundação SDTP promoveu 
esta Pesquisa: propiciar subsídios para o planejamento 
estratégico do desenvolvimento da Aviação Civil. 

As contribuições e críticas voltadas para o aperfeiçoamento do 
propósito e conteúdo desta publicação serão muito bem-
vindas. Favor encaminhá-las, de forma eletrônica, à Fundação 
SDTP ― A Aviação em 2050 ― tal como se segue: 
sdtp@sdtp.org.br.  
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