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Desde 1.972, pela aviação geral brasileira.
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Quem somos e o que representamos?

Desde 1.972, pela aviação geral brasileira. 

 Estabelecidos no Brasil desde 1.972, originalmente registrados como APPA, fazemos parte de uma rede internacional de
associações congêneres (o IAOPA), que assim como a AOPA Brasil está presente em outros 72 países. No nosso país
trabalhamos pelo desenvolvimento da aviação geral, um segmento que só no Brasil congrega mais de 12.000 aeronaves
em plenas condições de voo e mais de 20 mil aviadores.

 Atuamos oficialmente junto a todas as autoridades aeronáuticas brasileiras, defendendo interesses de pilotos,
proprietários de aeronaves, alunos de aviação, escolas de aviação e aeroclubes.

 Possuímos assento na ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil), como membros do seu Conselho Consultivo.
Trabalhamos com o DECEA (Departamento de Controle do Espaço Aéreo), como membros do GEPEA (Grupo de
Planejamento do Espaço Aéreo) e somos membros fundadores do BGAST (Brazilian General Aviation Safety Team).

 Nosso time trabalha para que a Aviação Geral voe cada vez mais e em segurança.
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O Controle de Tráfego Aéreo 
no Brasil: percepção dos 
usuários da aviação geral
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Pesquisa de Opinião: Controle de
Tráfego Aéreo no Brasil

 Pesquisa de opinião, de caráter quantitativo, realizada por meio eletrônico entre os dias 21 e 25 de outubro de 2019.

 Link para o questionário foi enviado para aviadores associados e não associados da AOPA Brasil. A pesquisa foi
respondida integralmente por 223 participantes individuais.

 Tendo em vista o universo de 20 mil aviadores brasileiros, pode-se dizer que a amostra garante margem de erro inferior
a 7 pontos percentuais para um intervalo de confiança de 95%. Isso significa dizer que a cada 100 vezes que viesse a
ser repetida, em 95% das vezes os resultados não variariam mais do que 7 pontos percentuais.

 O questionário foi pré-testado. Possuía 11 perguntas, que serão aqui apresentadas conjuntamente com seus resultados.
As perguntas mediram nível de concordância com afirmações, usando-se escala Likert.

 A finalidade principal da pesquisa foi testar a percepção dos aviadores a respeito de diferentes aspectos da prestação
de serviços de tráfego aéreo no Brasil.
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Intuitivamente, preferimos acreditar 

que as percepções são baseadas na realidade.
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Mas o fato é que a realidade é que é

baseada nas percepções.
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Perfil dos Participantes (n=229)
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Principais Achados

 A comunidade oferece informações claras sobre as oportunidades de melhorias na prestação de serviços de controle
de tráfego aéreo:

 Segundo padrões internacionais (DSS DuPont + Safety Perception ), a percepção de segurança medida nesta pesquisa ainda se
encontra em padrões insuficientes (~65%), particularmente quem voa em espaço aéreo inferior e nos corredores visuais (~44%).

 A sensação de custo-benefício não está equilibrada. Para 70% da comunidade, os serviços não são compatíveis com os preços
por ele cobrados.

 A percepção de insatisfação com o sistema está associada ao sistema de apresentação de Planos de Voo, com os serviços
oferecidos x preços cobrados (especialmente em espaço aéreo inferior) e com os corredores visuais sem assessoramento.

 Ainda inconsistentes (feedbacks diferentes para o mesmo plano), os serviços melhoraram o caos que se vivia há 3-4 anos nas
Salas AIS (presencialmente ou por telefone) mas não resolveu o problema.

 A boa notícia é que a comunidade mais do que nunca acredita no DECEA, recebeu imensamente bem esse convite e tem efetiva
expectativa de que as correções aqui sugeridas sejam praticadas no curto prazo.
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Percepção geral sobre a segurança oferecida pelo 
sistema de controle de tráfego aéreo

• Levando-se em consideração 
metodologias de avaliação de 
percepção de segurança 
operacional consagradas 
internacionalmente, pode-se 
dizer que um ambiente é 
percebido como efetivamente 
seguro quando +80% do público 
tem evidências para assim o 
considera-lo.

• 45% do público declarou não 
perceber, em algum grau, o 
sistema bem organizado e 
seguro. Sinal mais do que 
suficiente para a aviação se unir 
para identificar problemas, 
corrigir falhas e melhorar o 
sistema.
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Avaliação dos meios de apresentação de Planos de Voo

 A maioria dos respondentes 
informa que é bem atendido 
pelos canais de apresentação de 
Planos de Voo disponíveis (Salas 
AIS, FPL-BR, Sigma, etc.)

 Entretanto, entre os 
insatisfeitos, a falta de atenção 
dos operadores AIS, excesso de 
burocracia e indefinição de 
critérios nas aprovações via FPL-
BR e Sigma são os comentários 
mais frequentes.
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Avaliação dos meios de apresentação de Planos de Voo

“FPL funciona bem mas quando há alguma divergência é difícil entender onde está o erro. Muitas
vezes pessoas diferentes avaliam o plano de forma diferente , aprovando ou não o mesmo (plano).
Mesmo plano de voo, autorizado numa data é negado em outra”.

“Cada sala de tráfego tem sua maneira de interpretar as regras de preenchimento do plano”.

“O sistema do FPL-BR é inconsistente. Várias vezes quando apresento planos pelo sistema ele é
rejeitado. O campo de retorno é insuficiente para instruções. Algumas vezes, reapresentando o
mesmo plano rejeitado ele é aceito. Ou seja, não é um sistema amigável nem confiável. Como
usuário, gostaria de algo mais simples e intuitivo, com chance de correções pelo próprio
aprovador”.



AOPA Brasil – Associação de Pilotos e Proprietários de Aeronaves – Dez de 2019. Todos os Direitos Reservados. DECEA.            P. 13

Planos de Voo: imediata integração com plataformas 
consagradas local e globalmente

E-Wac, Aeroinfo e e-

FlightPlan já

operacionais, com milhares 

de usuários no Brasil 

(inclusive da própria FAB).

Relação de cooperação 

técnica com o ICA já 

estabelecida e facilidade para 

integração ao SIGMA, 

mediante API e regras 

estáveis.
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Planos de Voo: imediata integração com plataformas 
consagradas local e globalmente

Foreflight (uma empresa Boeing 
– Jeppesen) já integra inúmeras 
plataformas globais de planos 
de voo.

Além do envio dos planos, já 
apresenta todas as últimas rotas 
previamente aprovadas pelo 
órgão ATC, propondo eventuais 
correções ao que foi 
originalmente pensado pelo 
piloto.
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Planos de Voo: imediata integração com plataformas 
consagradas local e globalmente

Skyvector.com, 
amplamente usada em 
todo o mundo, assim 
como Flightplan.com, 
integra rotas, com 
avisos de vários tipos, 
meteorologia e até 
preços de combustíveis,  
já integradas com 
sistemas que 
conversam com 
plataformas ATC.



AOPA Brasil – Associação de Pilotos e Proprietários de Aeronaves – Dez de 2019. Todos os Direitos Reservados. DECEA.            P. 16

Avaliação da segurança em voos VFR em REAs 
(Corredores Visuais)

 De modo geral a percepção de 
segurança é inferior à desejável 
para operações aeronáuticas ou 
de risco.

 Contudo, no caso do voo VFR, 
particularmente dentro de REAs, 
as respostas indicam um 
patamar muito elevado de 
percepção de insegurança, que 
requer medidas mitigadoras 
imediatas.

 O voo nos REAs, sob VFR, sem 
serviço de informação de voo 
prestado por órgão ATC, a baixa 
altura e com aeronaves voando 
em sentido contrário deve ser 
imediatamente reavaliado.
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 A responsabilidade do voo VFR (ver, ser visto e evitar) é do piloto em comando.

 Essa responsabilidade é conferida em troca da liberdade de voar seguindo as regras do voo VFR, particularmente em
relação às classes dos espaços aéreos, contatos com órgãos ATC e altitudes decorrentes dos rumos.

 As atuais regras dos REA desafiam essa lógica:

 Na prática, o uso dos REA é compulsório. Não se aprovam planos VFR sob TMAs fora de REAs, mesmo trechos “recomendados”
 Não se entra nem sai debaixo de TMAs se não for pelos REAs ou suas posições
 As posições REA não são “oficiais” e seu uso requer trabalhosa identificação de coordenadas geográficas
 Voa-se a baixa altura, em mão e contramão, em espaços confinados, com alta carga de trabalho (inúmeras frequências) e sem

serviço ATC.

REAs, escolha a ser feita. Mantém-se as rotas mas se 
oferece serviço ATC ou substituímos as rotas pela 
liberdade e portões de entrada e saída
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EXEMPLO SIMPLES

VOO VFR – SBJD - SBBP

Distância: 26 nm

Tempo de Voo: ~20 minutos

1. Plano de Voo

2. SOLO Jundiaí

3. TORRE Jundiaí

4. APP SP (monitorando Corredores Norte)

5. Corredores Norte (monitorando Atibaia)

6. Corredores Norte (monitorando SBBP)

7. AFIS SBBP

7 frequências (uma a cada 3 minutos, 3 delas 

simultâneas); a aproximadamente 1.500 pés sobre o 

terreno; com aeronaves no sentido contrário; afastadas 

lateralmente 1,5 nm; em autocoordenação.
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Custo-Benefício: Cobrança, ok com Serviços, ok!

 A sensação atual é de que se cobra por um serviço que não é prestado.

 Com as aerovias inferiores com limites inferiores elevados (> 10, 12, 15 mil pés...), a aviação geral leve não voa mais
em aerovia há muitos anos.

 O serviço ATC oferecido é limitado (orientação para somente monitorar ACCs e somente chamar em caso de
emergência)

 Praticamente 100% das vezes nas chamadas iniciais os órgãos ATC solicitam todas as informações que já foram
transmitidas no plano de voo aprovado

 Ok se cobrar pelo serviço desde que seja integralmente oferecido. O que não é oferecido, então será que deveria ser
cobrado?
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Desde 1.972, pela aviação geral brasileira.


