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1. A AOPA Brasil 
A AOPA Brasil (Associação de Pilotos e Proprietários de Aeronaves) foi fundada, no Brasil, 
em 1.972. Fazemos parte do IAOPA - Conselho Internacional das Associações de Pilotos e 
Proprietários de Aeronaves, que congrega outras 72 entidades como a nossa, em todo o 
mundo. Juntos, representamos mais de 470 mil aviadores da aviação geral, fazendo parte 
como representantes do segmento na ICAO, Eurocontrol, European Civil Aviation 
Conference (EASA), Joint Aviation Authorities (JAA) e Federal Aviation Administration (FAA).  
 
O IAOPA atua globalmente nas seguintes áreas de conhecimento aeronáutico: políticas de 
uso do espaço aéreo, aeroportos, licenças e habilitações de pilotos, regulamentos de 
operação, meio-ambiente, políticas alfandegárias, impostos e taxas, certificação 
aeronáutica, meteorologia e requisitos de equipamentos. 
 
No Brasil, a AOPA Brasil tem assento nas principais instituições que controlam as políticas 
da aviação civil. Somos membros titulares do Conselho da ANAC (Agência Nacional de 
Aviação Civil) e participamos do Grupo Especial de Planejamento do Controle do Espaço 
Aéreo, junto ao DECEA (Departamento de Controle do Espaço Aéreo). Além disso, 
participamos ativamente do BGAST (Brazilian General Aviation Safety Team). 
 
A AOPA Brasil se destaca pelo seu trabalho voluntário, técnico e sem fins lucrativos para 
garantir a liberdade de pilotos e proprietários de aeronaves brasileiros voarem em 
segurança e em condições técnicas e econômicas adequadas. 

 
 
 
 
 



3 
Condições para que a aviação geral brasileira funcione como motor para o desenvolvimento do sul-
fluminense - (região da Estação Ecológica de Tamoios) 

 

 
  Figura 1: Mapa da região da Estação Ecológica de Tamoios 
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2. O SUL FLUMINENSE E A “CANCÚN BRASILEIRA” 
Desde a posse do novo governo, em janeiro de 2019, já se colecionam inúmeras declarações 
de autoridades sobre o potencial turístico da região sul fluminense. O Presidente da 
República, Ministros de Estado, Chefes de Autarquias e suas equipes apontam para a 
oportunidade de potencializar o turismo de qualidade na região, sob a premissa de 
harmonizar o desenvolvimento econômico com a proteção ambiental. 
 

3. A CANCÚN MEXICANA 
A cidade mexicana localizada na costa de Quintana Roo é uma península que se tornou um 
dos principais destinos turísticos do mundo. O progresso da região ocorreu incluindo o 
equilíbrio entre o desenvolvimento econômico, a preservação ecológica e histórica, dado 
que a região inclui cidades maias pré-colombianas. 
 
Cancun oferece 22 quilômetros de praias de areia fina, lagoas e o mar. A combinação das 
belezas naturais com sítios arqueológicos e patrimônio ancestral fazem da região um 
sucesso turístico que, como diversos outros na América Central, América do Norte, Europa 
e Ásia, transformam o progresso em instrumento de proteção de riquezas naturais e da 
humanidade. 
 
De acordo com dados oficiais do Conselho de Turismo do México, Cancún recebeu, no 
primeiro trimestre de 2018, 10,6 milhões de turistas estrangeiros. Para efeito de referência, 
o Brasil inteiro recebeu 6,6 milhões de turistas estrangeiros em todo o ano de 2017 
(Ministério do Turismo do Brasil). 
 
Especialistas atribuem a conveniência de se chegar a Cancún um dos principais fatores para 
o sucesso que a região se tornou.  
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4. COMO SE CHEGA, HOJE, AO SUL FLUMINENSE? 
Inconveniência, insegurança e precariedade são palavras que resumem os acessos ao sul 
fluminense. O sucesso de qualquer destino turístico está diretamente relacionado à facilidade 
e à comodidade para que turistas possam dele chegar e sair. Por isso, o desafio de 
transformar o sul fluminense na “Cancún brasileira” começa por tornar a região acessível a 
turistas brasileiros que residam nas principais regiões metropolitanas da região sudeste e 
dos principais aeroportos de São Paulo e Rio de Janeiro. 
 
200 e 300 km de estradas separam, respectivamente, a região da Estação Ecológica de 
Tamoios dos Aeroportos Internacionais do Rio de Janeiro e São Paulo. São inconvenientes 
e inseguras 6 a 8 horas de viagem terrestre, em estradas que passam por regiões de alta 
criminalidade, congestionadas e frequentemente interrompidas em decorrência de 
acidentes.  
 
Por via aérea, contudo, é possível chegar tanto ao Aeroporto de Paraty quanto de Angra dos 
Reis de forma muito adequada, além de belíssima. Não mais do que 50 minutos de voo 
conectam os principais aeroportos da Grande São Paulo ou do Rio de Janeiro aos 
Aeroportos de Paraty ou Angra dos Reis. 
 
Tendo em vista a distância, o volume de recursos financeiros e as complexas licenças 
ambientais necessárias para que novas e adequadas estradas sejam construídas, 
particularmente no território do Estado do Rio de Janeiro, a ligação por via aérea é, sem 
dúvida, o modal mais eficaz para servir de conexão da região das baias de Angra dos Reis e 
Paraty. 
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5. VOANDO, HOJE, PARA ANGRA DOS REIS E PARATY: A PRECARIEDADE 

As alternativas de ligação aérea entre os aeroportos da Grande São Paulo e do Rio de 
Janeiro com os Aeroportos de Angra dos Reis e Paraty desprezam quase totalmente o 
desenvolvimento tecnológico empregado na aviação civil dos últimos 30 anos. 
 
A aviação geral, particular, pode proporcionar imediata e qualificada conexão da região com 
os grandes centros econômicos do sudeste brasileiro. Nada diferente do que ocorre há 
décadas, em centenas de destinos da América Central, Caribe e México. 
 
No mundo todo é a aviação geral privada, de pequeno e médio porte, quem tipicamente 
conecta destinos com as características do sul fluminense, tanto como modal primário quanto 
em complementação à aviação regular ou sistemática, também de pequeno porte. 
 
Além das questões operacionais – as aeronaves de pequeno ou médio porte são por 
natureza adaptadas às características de voos nas regiões de Paraty e Angra dos Reis – a 
aviação geral tem o benefício intrínseco de promover o turismo qualificado, pois é usada 
por consumidores de médio e alto padrões de renda. 
 
Porém, para que a aviação geral possa exercer esse papel de conexão da região sul 
fluminense, algumas medidas se fazem indispensáveis: 
 

 Garantia de acesso de aeronaves de pequeno e médio porte aos aeroportos das 
regiões metropolitanas de São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte: hoje a 
operação da aviação geral aos aeroportos principais dessas regiões metropolitanas 
está fortemente prejudicado por restrições econômicas (taxas de pouso, 
estacionamento e permanência abusivas) e operacionais (ausência ou elevados 
preços de combustíveis, tanto AVGAs quanto QAv); 
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 Modernizar os Sistemas e Serviços de Navegação Aérea: as operações aéreas entre 
centros urbanos de São Paulo e do Rio de Janeiro para Angra dos Reis e Paraty, 
atualmente, precisam ser realizadas predominantemente em condições de voo 
visual. Não há procedimentos de decolagem e pouso por instrumentos de 
aeronaves de asa fixa em ambos os aeroportos do sul fluminense, assim como as 
rotas visuais sob as Terminais do Rio de Janeiro e São Paulo são confusas, inseguras 
e desprovidas de serviços de apoio à navegação aérea.  
 

 
                        Figura 2: Aeroportos de Paraty – SDTK e Angra dos Reis – SDAG  

 
 Modernizar e Qualificar os Aeroportos: Os Aeroportos de Paraty e de Angra dos Reis 

são administrados precariamente, recebem recursos insuficientes para a sua 
qualificação e modernização. Os recursos se destinam somente na manutenção mais 
rudimentar da infraestrutura existente. Nenhum dos aeroportos possui adequada 
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estrutura de pista (pavimentação), iluminação, informações meteorológicas 
atualizadas (a exceção de Angra dos Reis, que recentemente recebeu uma estação 
automática simples) ou segurança patrimonial apropriada. Os padrões tarifários para 
uso dessas infraestruturas são caros, pouco transparentes e sujeitos a mudanças na 
sua administração, arranjos particulares e ingerências.   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3: Aeroporto de Paraty – SDTK 
 
A qualificação das operações aéreas nas baias de Angra e Paraty é condição básica para que o 
sul fluminense se torne um destino turístico à altura das suas riquezas naturais e do seu 
patrimônio histórico, com adequação de aeroportos, administração qualificada e emprego de 
tecnologia são requisitos para que a região se desenvolva através das operações aéreas, assim 
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como como ocorre em dezenas de ilhas do Caribe, tais como Bahamas, Turks and Caicos, 
República Dominicana, Ilhas Cayman, Jamaica, Porto Rico, Ilhas Virgens Britânicas, Antilhas 
Holandesas, Nevis e St. Kitts, Antígua e Barbuda, Montserrat, Dominica, St. Lucia, St. Vincent e 
Granadinas, Barbados, Granada e Carraicou e Trinidad e Tobago, o sul fluminense pode se 
beneficiar tremendamente da operação da aviação geral. Somente as Bahamas faturam 387 
milhões de dólares por ano com o movimento de aeronaves da aviação geral que chegam nos 
seus aeroportos. 
 
Para isso, o governo brasileiro precisa sair do discurso para a prática, viabilizando imediatamente 
a conexão aérea segura e economicamente viável das mais de 11 mil aeronaves da aviação geral 
brasileira para a região que se pretende posicionar como a “Cancún brasileira”.  
 
Navegação aérea moderna (procedimentos de aproximação e decolagem por instrumentos, 
baseados em GPS), infraestrutura aeroportuária adequada, barata e bem administrada são 
requisitos que precisam e podem ser viabilizados. Hoje os serviços de apoio à operação aérea 
são prestados de maneira precária, apesar de haver tecnologia disponível para que toda a região 
já fosse provida de mais segurança e capacidade, tanto para a navegação aérea, quanto para a 
operacionalidade dos seus aeroportos. Nada diferente do que já ocorre em centenas de ilhas 
do Caribe, alimentadas por milhões de turistas que fazem uso da aviação de pequeno porte 
para acessa-las, todos os anos. 
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PARA MAIS INFORMAÇÕES SOBRE COMO A AVIAÇÃO GERAL AMERICANA OPERA NO 
CARIBE E NAS BAHAMAS, ACESSE, GRATUITAMENTE: 

 
AOPA Pilot Guides: Bahamas and Caribbean 

https://www.aopa.org/travel/international-travel/bahamas-and-caribbean-pilots-guides 
 
 
 
 
 
 

 
 

AOPA Brasil: Associação de Pilotos e Proprietários de Aeronaves 
Desde 1972, trabalhando pela aviação geral brasileira. 

www.aopabrasil.org.br 
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