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Com a concessão dos aeroportos brasileiros à iniciativa privada, 
a reforma trabalhista e a crescente terceirização no setor, surgem 
novos questionamentos sobre a segurança e a saúde dos 
trabalhadores aeroviários e aeroportuários

Reportagem de Martina Wartchow
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Um voo perfeito é sinônimo de trabalho bem executado não 
somente por quem pilota as aeronaves (aeronautas). Tudo começa 
em terra, em toda a área de abrangência dos aeroportos, desde o 
estacionamento e as lojas, passando pelo check in, pelo embarque, 
pela manutenção e todos os outros serviços prestados em terra para 
apoio às aeronaves, assim como pelo controle de tráfego aéreo e 
pelo gerenciamento deste conjunto de atividades. Neste cenário, são 
milhares de aeroviários e aeroportuários que, todos os dias, fazem 
essa engrenagem funcionar e que precisam ter saúde física e mental 
e trabalhar com segurança para que outras milhares de pessoas - 
passageiros e tripulantes - cheguem sãs e salvas aos seus destinos.
Exposição a intempéries, produtos inflamáveis, ruído e pressão 
constante para cumprimento de horários são alguns dos inúmeros 
riscos ocupacionais aos quais são expostos esses trabalhadores. 
Com a gradativa privatização dos aeroportos, a terceirização de 
atividades e, agora, a reforma trabalhista, novas preocupações vêm 
sendo apontadas por quem representa as duas categorias. Entre os 
receios, está a possibilidade de mais excessos de horas trabalhadas 
e de alta rotatividade de funcionários num setor em que erros por 
esgotamento ou capacitação inadequada podem significar, além de 
acidentes e doenças ocupacionais, desastres de grandes proporções.
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que dizem respeito à administração dos 
aeroportos pode trazer sérios riscos sob 
diferentes aspectos. 

“O transporte aéreo é um desafio à lei da 
gravidade. E para desafiar a lei da gravida-
de, todas as atividades têm que ser feitas 
com perfeição”, ressalta o presidente do 
Sina (Sindicato Nacional dos Aeroportu-
ários), Francisco de Lemos, que atua há 
21 anos em operações de pátio e pista 
no Aeroporto de Guarulhos/SP. Segundo 
ele, que integra a ITF (Federação Inter-
nacional dos Trabalhadores em Transpor-
tes), um novo conceito que começou a 
ser adotado na aviação europeia, está se 
espalhando pelo mundo e chegando ao 
Brasil: o de empresa de baixo custo, tan-
to para companhias aéreas como para ad-
ministradoras de aeroportos. “Dos modais 
de transporte que existem no mundo, a 
aviação comercial é o mais novo, tem cem 
anos. E quando entrei na aviação, aprendi 
algo que nunca esqueci: tudo em aviação 
é caro. Mas agora está vindo esse novo 
conceito, que acredito ser muito perigoso, 
porque há situações em que não se pode 
baixar custo. A mão de obra é uma delas, 
pois tem que ser muito qualificada, espe-
cializada, não pode ser barata e precária. 
Ela está diretamente ligada à qualidade da 
operação, à segurança dos trabalhadores 
e dos passageiros”, frisa.

FUNÇÕES E RISCOS
Os aeroportuários são os funcionários 

da Infraero (Empresa Brasileira de Infra-
estrutura Aeroportuária), que hoje ad-
ministra 59 aeroportos no Brasil, e das 
concessionárias privadas, que gerenciam 
seis aeroportos. São responsáveis pela 
gestão da estrutura, da logística e da se-
gurança dos aeroportos. Entre eles, estão 
fiscais de pátios, supervisores, bombeiros 
de aeródromos, profissionais de seguran-
ça e operações, administradores e enge-
nheiros aeroportuários. Os controladores 
de tráfego aéreo também se enquadram 
nessa categoria. Já os aeroviários são os 
funcionários de empresas aéreas, tercei-
rizados ou não, que trabalham em terra, 
como os atendentes das lojas das compa-
nhias aéreas, os agentes de check in, os 
mecânicos de aeronaves, os auxiliares de 
rampa (transportam bagagens e cargas e 
abastecem os porões das aeronaves) e os 
responsáveis pela limpeza e pelo abaste-
cimento de alimentos e outros suprimen-
tos nos aviões.

Dias observa que os aeroviários e os ae-

O transporte aéreo é um mercado em 
ascensão no Brasil. Conforme dados da 
ANAC (Agência Nacional de Aviação Ci-
vil), mesmo com a crise econômica dos 
últimos anos, o setor acumula um acrés-
cimo de 32,1% nos voos domésticos e de 
29% nos voos internacionais desde 2007. 
Só em 2016, foram 829 mil voos domés-
ticos e 135 mil internacionais. Ao todo, 
109,6 milhões de pessoas voaram no ano 
passado, um crescimento acumulado de 
84% em uma década. Além disso, foram 
transportadas 1,1 milhão de toneladas de 
cargas pagas e via correio, um crescimen-
to de 8% no mesmo período. Para que to-
dos esses pousos e decolagens ocorram, 
existe uma infraestrutura complexa em 
terra que depende de milhares de traba-
lhadores.

Os sindicatos filiados à Fentac (Fede-
ração Nacional dos Trabalhadores em 
Aviação Civil) representam cerca de 55 
mil aeroviários e 15,3 mil aeroportuários, 
que são responsáveis, entre outras fun-
ções, pela administração e segurança dos 
principais aeroportos do país, atendimen-
to aos passageiros, carregamento e des-
carregamento de cargas e bagagens, ma-
nutenção e abastecimento de aeronaves 
e também pela segurança dos voos. Entre 
os riscos aos quais estão expostos esses 
profissionais, dependendo de cada ativi-
dade, constam os que envolvem aspectos 
relacionados à organização do trabalho, 
inflamáveis, ruído, calor, chuva, frio, car-
gas perigosas, levantamento de peso, pos-
turas inadequadas na execução de tare-
fas, atropelamentos, trabalhos em espaço 
confinado e em altura.Também existem os 
fatores psicossociais, decorrentes princi-
palmente da pressão para cumprimento 

de horários, para que os voos não atrasem, 
do acúmulo de horas extras, do desvio de 
funções e da atenção constante que é exi-
gida para que erros não ocorram.

PREOCUPAÇÃO
Nos últimos anos, a terceirização cres-

cente de atividades aeroportuárias e ae-
roviárias vem sendo apontada como mais 
um fator de risco, pois, normalmente, 
acarreta salários menores, horas extras 
em excesso, alta rotatividade de traba-
lhadores e consequentes despreparo e 
inexperiência, além de esgotamento fí-
sico e mental, para cumprir tarefas de 
grande responsabilidade. As possíveis 
futuras consequências da reforma traba-
lhista, que, entre outros itens, flexibiliza 
as horas a serem trabalhadas, assim como 
o contrato e o distrato de funcionários, 
também são motivos de preocupação. 
“Tanto a terceirização de atividades co-
mo a reforma trabalhista tendem a piorar 
a questão da SST. E isso, num setor como 
o nosso, é bastante preocupante”, avalia 
o presidente da Fentac, Sérgio Dias, co-
missário de voo da Gol.

A gradativa privatização das adminis-
trações dos aeroportos também suscita 
questionamentos. Conforme Dias, não 
há, no mundo, experiência de privatiza-
ção de aeroportos que tenha trazido me-
lhorias nas condições e no ambiente de 
trabalho. “Os aeroportos hoje estão se 
transformando em grandes shoppings. A 
gente vê uma melhora no oferecimento de 
produtos comerciais, mas, para o traba-
lhador e o público usuário em si, não há 
comprovação de que privatização tenha 
dado certo”, acrescenta. Para ele, a não 
participação dos envolvidos nos debates 
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Serviços diversos e simultâneos exigem mão de obra qualificada
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Dias: entorno das aeronaves é cercado de riscos
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Lemos: o baixo custo nem sempre é possível

roportuários ficam, em algumas situações, 
expostos aos mesmos riscos laborais.  Um 
exemplo são os produtos inflamáveis nos 
pátios, onde são armazenadas grandes 
quantidades de combustível e onde tam-
bém são abastecidos os aviões. Nesse ca-
so, mais do que o contato com produtos 
químicos prejudiciais à saúde, existe a 
possibilidade de um acidente de grandes 
proporções em caso de vazamentos ou 
procedimentos inseguros. “Na realidade, 
os aviões são tanques de combustíveis que 
voam”, compara. Dependendo o modelo 
de aeronave e a distância a qual vai per-
correr, suas asas podem carregar de 100 
a 300 mil litros de querosene de aviação.

As intempéries, como chuva, calor, frio 
e tempestade de raios, em atividades exe-
cutadas nas áreas externas, como fiscali-
zação de segurança ou carregamento de 
aeronaves, também são riscos comuns às 
duas categorias. “Aqui no Brasil não te-
mos neve, mas há exposição a umidades 
baixas e altas e são registrados casos de 
insolação”, exemplifica o presidente da 
Fentac. A exposição aos ruídos das tur-
binas também é comum a aeroportuários 
e aeroviários. Mesmo as aeronaves mais 
modernas, menos ruidosas, assim como as 
de menor porte, ultrapassam o limite de 
85 decibéis, superando 100 decibéis. A es-
ses ruídos e a produtos químicos também 
ficam expostos os mecânicos que atuam 
nos hangares, na manutenção das aero-
naves. “Além disso, as turbinas, quando 
ligadas, podem causar acidentes. É pre-
ciso que o trabalhador mantenha certa 
distância para não ser sugado”, alerta o 
diretor de Comunicação do Sindicato dos 
Aeroviários de Porto Alegre/RS, Osvaldo 

Rodrigues, controla-
dor de manutenção 
da Tap.

Dias também cha-
ma a atenção para 
o grande número de 
veículos que circu-
lam e de equipamen-
tos no entorno das 
aeronaves quando 
elas estão estacio-
nadas nos pátios, o 
que representa ris-
cos de atropelamen-
tos e outros tipos de 
acidentes. Aqui se 
enquadram, entre 
outros, veículos para 
pushback (reboque) 
de aviões e para car-
regamento de baga-
gens, caminhões pa-
ra abastecimento de 
combustível e de ali-
mentos, rampas para 
transporte de malas 
e cargas, escadas e 
passarelas retráteis 
(fingers) para em-
barque e desembarque de passageiros. 
“São equipamentos que oferecem peri-
go e exigem treinamento adequado para 
seu manuseio”, observa Dias. Conforme 
Lemos, já houve casos de esmagamentos 
de membros de trabalhadores durante o 
manuseio dos louders, usados para car-
regamento e descarregamento de cargas 
maiores e containeres.

BAGAGENS E CARGAS

O levantamento constante de peso e as 
posturas inadequadas para trabalho nor-
malmente afetam os aeroviários que car-
regam e descarregam bagagens junto às 
rampas e nos porões dos aviões, espaços 
confinados onde precisam, muitas vezes, 
andar curvados. A atividade desse auxi-
liar de rampa também exige trabalho em 
altura, em escalas e turnos e com horas 
extras. Além disso, segundo Lemos, es-
ses funcionários podem ficar expostos 
aos mais diferentes tipos de carga que são 
transportados, seja viva (animais), bioló-
gica, explosiva e/ou radioativa.

Dias ressalta que a função de auxiliar de 
rampa já é quase totalmente terceirizada 
pelas companhias aéreas e tem um núme-
ro reduzido de funcionários para manuse-
ar em pouco tempo as bagagens de quase 
200 passageiros em média. Normalmen-
te, essas atividades não são fiscalizadas 
ou acompanhadas pelos empregadores. 
“São trabalhadores que precisam utilizar 
EPIs adequados, como cintas ergonômi-
cas, botas, luvas, capacetes, protetores 
auriculares, que nem sempre são repos-
tos no prazo adequado”, complementa. A 
qualidade da capacitação e a experiência 
desses profissionais também são motivos 
de questionamentos, inclusive por causa 
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Auxiliares de rampa são bastante exigidos
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Os sindicatos filiados à Fentac/CUT (Fe-
deração Nacional dos Trabalhadores em 
Aviação Civil/Central Única dos Trabalha-
dores) representam mais de 88 mil profis-
sionais divididos em três categorias:

  Aeroviários são funcionários de com-
panhias aéreas ou terceirizados por elas 
que atuam em terra em atividades como 
check in, manutenção de aeronaves, ser-
viços gerais, operação de equipamentos no 
pátio, auxiliares de rampa, serviços de ca-
tering e limpeza de aviões: 55 mil.

  Aeroportuários são funcionários 
da Infraero, que atualmente administra 59 
aeroportos no país, e das concessionárias 
privadas, que administram seis aeroportos 
no Brasil. Englobam, entre outros, fiscais de 
pátios, supervisores, bombeiros de aeró-
dromos, profissionais de segurança e ope-
rações, administradores, engenheiros aero-
portuários e pessoal de navegação aérea: 
15.353 mil, divididos em 10.353 da Infraero 
e 5 mil das concessionárias.

  Aeronautas são os que trabalham nas 
aeronaves, como pilotos, copilotos, comis-
sários de voo e mecânicos de voo: 18 mil.

Fonte: Fentac/CUT e Infraero

SAIBA MAIS

da alta rotatividade que vem sendo ob-
servada entre os terceirizados no setor. 
“Não se tem o acompanhamento do trei-
namento desse profissional”, afirma Dias. 
Osvaldo ressalta a importância da sua ca-
pacitação, inclusive porque as bagagens 
precisam ser acondicionadas de forma 
balanceada dentro dos aviões, para não 
sobrecarregar um lado mais que o outro 
e prejudicar a segurança do voo.

A terceirização ainda não chegou aos 
aeroviários do check in, no entanto es-
se é um setor em que, além do manuseio 
constante de malas pesadas e do trabalho 
em pé, a dobra de turno é um problema. 
“São funcionários que devem trabalhar 
até seis horas por lei, mas é comum as 
empresas se valerem de horas extras ou 
dobras de turno quando há necessidade, 
o que acaba gerando sobrecarga”, observa 
Dias. Ele acrescenta que, principalmente 
em aeroportos menores, esses profissio-
nais, após encerrarem o check in, muitas 
vezes, acabam sendo desviados de sua 
função, tendo que recepcionar os passa-
geiros junto aos fingers ou às escadas de 
embarque ou, ainda, levá-los de ônibus até 
as chamadas áreas remotas onde também 
ficam estacionados aviões.

A função de operadores de pórtico de 
raios x também vem sendo terceirizada, 
nesse caso, pelas administradoras dos 
aeroportos. Conforme Osvaldo, esses 
trabalhadores recebem baixos salários e, 
muitas vezes, acabam passando de uma 
empresa para outra empresa terceirizada 
sem receber seus direitos trabalhistas e 
ainda com longos atrasos nos pagamentos. 

REDUÇÃO DE PESSOAL
Se, por um lado, vem aumentando o 

número de voos no Brasil, por outro, tem 
diminuído o número de trabalhadores no 
setor aéreo ao longo dos anos. Segundo 
Osvaldo, o custo da mão de obra já re-
presentou 30% da planilha de custos das 
empresas aéreas e atualmente representa 
13%. “Tem a questão da evolução da tec-
nologia empregada nos aviões, especial-
mente na parte da aviônica (eletrônica 
aplicada à aviação), que reduz a neces-
sidade de trabalhadores na manutenção. 
Mas lá no pátio ela não interfere, e essa 
diminuição de pessoal vem corroborando 
para a insegurança dos trabalhadores e 
dos voos, porque resulta no esgotamento 
desses funcionários”, avalia.

Para complicar, esses quadros redu-
zidos de funcionários sofrem pressão 

constante para cumprirem suas tarefas 
em uma média de 30 minutos por aero-
nave para que os voos não atrasem e as 
empresas não sejam multadas pela ANAC 
ou processadas por passageiros descon-
tentes. Osvaldo prevê um momento difí-
cil na aviação brasileira, com um traba-
lhador que vai trabalhar mais e ganhar 
menos. “Tudo isso compromete a SST e 
a segurança do voo. E sabemos que, as-
sim como um acidente de trabalho, um 
acidente aéreo nunca acontece por um 
só fator”, observa.

Na opinião de Lemos, a complexidade 
dos aeroportos, os quais compara a cida-
des, é motivo para que seja criada uma 
norma regulamentadora específica para 
eles. Na sua avaliação, muito ainda pre-
cisa ser aprofundado no que diz respeito 
à SST nas atividades do setor aéreo bra-
sileiro. “Durante muitos anos, os aeropor-
tos foram áreas fechadas, controladas pela 
Aeronáutica e blindadas pelos militares. 
Até a Constituição de 1988, os aeroportu-
ários não tinham nem direito a constituir 
sindicato”, justifica.

SEGURANÇA E PONTUALIDADE
Enquanto isso, empresas aéreas brasi-

leiras destacam o fato de estarem entre as 
mais seguras e pontuais do mundo. Con-
forme o Panorama 2016, publicação es-
tatística da Abear (Associação Brasileira 
das Empresas Aéreas), o índice brasileiro 
acumulado desde 2007 - 2 acidentes pa-
ra cada milhão de decolagens - é menor 
que o índice mundial - 2,8 acidentes por 
milhão de decolagens. No quesito pon-
tualidade (voos com até 15 minutos de 
atraso), a média dos voos domésticos no 
Brasil se manteve em 87%, como em 2015, 
superando a verificada nos Estados Uni-
dos, 83%. Os motivos apontados para os 
atrasos são: responsabilidade do sistema 
aeronáutico (como condições climáticas 
extremas, operações aeroportuárias, volu-
me pesado de tráfego e controle de tráfe-
go aéreo), 55%; responsabilidade da com-
panhia aérea (problemas de manutenção 
ou da tripulação, limpeza de aeronaves, 
bagagem de carga, abastecimento, etc), 
33%; causas não específicas (que não fo-
ram identificadas com clareza ou que não 
se enquadram nos grupos anteriores), 7%; 
e segurança (evacuação de um terminal, 
reembarque de aeronaves por causa de 
violação da segurança, equipamento de 
rastreio inoperante ou longas filas em áre-
as de triagem), 5%.

A Abear é formada pelas maiores empre-
sas aéreas nacionais - Avianca, Azul, Gol 
e Latam -, que, juntas, em 2016, tinham 
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Profissionais têm em média 30 minutos por aeronave                            para executar tarefas antes das decolagens
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Profissionais têm em média 30 minutos por aeronave                            para executar tarefas antes das decolagens

A Infraero (Empresa Brasileira de In-
fraestrutura Aeroportuária), vinculada 
ao Ministério dos Transportes, Portos e 
Aviação Civil, atualmente administra 59 
aeroportos e, conforme informações obti-
das junto à assessoria de imprensa, con-
ta com 10.353 empregados, os aeropor-
tuários, responsáveis pela operacionali-
zação e estruturação do funcionamento 
dos aeroportos. Entre eles, estão fiscais 
de pátios, supervisores, bombeiros de ae-
ródromos, profissionais de segurança e 
operações, administradores e engenhei-
ros aeroportuários, bem como profissio-
nais da área comercial, de carga aérea, 
de tarifação e de navegação aérea.

Outras profissões foram incorporadas 
às operações no decorrer do tempo, co-
mo agentes de proteção de aviação civil, 
biólogos, psicólogos, contadores, advo-
gados, economistas, comunicadores, ar-
quitetos, assistentes sociais, bibliotecá-
rios, enfermeiros, analistas de sistemas 
e meteorologistas, cobrindo a amplitude 
de campos profissionais requeridos para 
a integração da operação aeroportuária 
e a funcionalidade dos responsáveis por 
ela. As chamadas atividades-fim ainda 
exigem concursos, já as atividades de 
apoio, como limpeza, operação de pór-
ticos de raios x e apoio em serviços de 
TI, podem ser exercidos por empresas 
terceirizadas.

MEDIDAS
No que diz respeito às medidas ado-

tadas no sentido da prevenção de doen-
ças e acidentes de trabalho envolvendo 
trabalhadores aeroportuários, “a Infraero, 

INFRAERO PROMOVE AÇÕES DE PREVENÇÃO

por meio de sua Gerência de Seguran-
ça e Saúde do Trabalho, faz uma série 
de ações para esse fim, contando com 
uma CIPA para monitorar as condições 
de trabalho e conscientizar empregados 
sobre SST. Além disso, a empresa realiza 
campanhas internas regulares promoven-
do a saúde física e mental e o acompa-
nhamento das condições dos emprega-
dos, com checkups periódicos, exames 
de sangue para detectar doenças como 
diabetes, palestras de prevenção a várias 
doenças, de combate às drogas e ações 
trazendo profissionais de saúde para o 
acompanhamento e aprimoramento da 
saúde do corpo funcional. A Seguran-
ça do Trabalho também é uma questão 
acompanhada de perto pela Superinten-
dência de Gestão da Segurança e Inte-
ligência (DOSA) da Infraero no âmbito 
específico das operações aeroportuárias 
e da garantia da integridade física das 
pessoas que transitam pelos aeroportos 
da rede, sejam usuárias ou empregadas”.

A Segurança do Trabalho e a preven-
ção de doenças de funcionários das com-
panhias aéreas e das empresas terceiri-
zadas que atuam nos aeroportos cabem 
às próprias. “À Infraero, cabe zelar pelo 
seu corpo funcional. Ainda assim, a em-
presa tem em sua política de gestão de 
segurança obrigações que devem ser ob-
servadas pelas empresas terceirizadas, 
entre elas, a de disseminar entre seus 
funcionários a política de garantir um am-
biente seguro e saudável, com condições 
para que as atividades e operações es-
tejam em conformidade com as normas 
legais vigentes”.

53.494 funcionários: 5.461 pilotos e copilo-
tos, 10.670 comissários, 7.160 trabalhado-
res de manutenção, 18.308 trabalhadores 
de aeroporto e 11.895 outros funcionários. 
“É importante enfatizar que a segurança 
operacional é o atributo mais importante 
do setor aéreo, e esta não é uma preocu-
pação somente do momento do voo ou 
que fica restrita às equipes de manuten-
ção: é uma tarefa de todos os agentes que 
integram o sistema de aviação”, registra a 
entidade em nota encaminhada pela as-
sessoria de imprensa à redação da revista 
Proteção. Procuradas pela reportagem, 
empresas aéreas optaram por não se ma-
nifestar individualmente sobre o assunto.
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A atividade de controlador de tráfego 
aéreo, que se enquadra na categoria ae-
roportuário, foi identificada como a se-
gunda mais estressante por uma pesqui-
sa da International Stress Management 
Association no Brasil (ISMA-BR), ao lado 
do motorista de ônibus urbano. Ambas só 
perdem para os profissionais de seguran-
ça. Transtornos mentais, como síndro-
mes de burnout e do pânico e depressão, 
são doenças ocupacionais comuns entre 
esses trabalhadores. Mesmo com o cres-
cente número de aeronaves que cruzam 
o espaço aéreo e o consequente aumento 
das responsabilidades dos CTAs, no Bra-
sil, ainda não há o reconhecimento co-
mo profissão regulamentada. A própria 
sociedade sabe pouco sobre o que eles 
fazem e só veio a conhecer mais depois 
da queda do Boeing da Gol na Serra do 
Cachimbo, Mato Grosso, após colidir no 
ar com um jato Legacy em 29 de setem-
bro de 2006, matando 154 pessoas.

A tragédia desencadeou uma crise aé-
rea no Brasil, porque a responsabilidade 
foi atribuída principalmente ao sistema 
de controle de tráfego aéreo. A catego-
ria, então, iniciou uma operação padrão 
para denunciar falta de pessoal, excesso 
de carga horária, condições inadequadas 
de trabalho e baixos salários. Por mais de 
um ano, o setor passou por dificuldades, 
passageiros esperaram horas para em-

Responsabilidade à flor da pele
Controle de tráfego aéreo é segunda atividade mais estressante

barcar, voos foram cancelados e, inclu-
sive, o então ministro da Defesa, Waldir 
Pires, foi demitido. “De lá para cá, a si-
tuação acomodou-se, mas as condições 
de trabalho para esses profissionais ain-
da estão muito aquém do que deveriam 
ser”, constata o doutor em psicologia Ro-
berto Heloani, com experiência nas áre-
as de psicologia, saúde e psicodinâmica 
do Trabalho, professor e pesquisador da 
Faculdade de Educação da Universidade 
Estadual de Campinas.

HABILIDADES
Os controladores de tráfego aéreo pos-

suem enorme grau de responsabilidade, 
pois uma falha pode significar a perda si-
multânea de centenas de vidas. Eles são 
as pessoas encarregadas de separar o trá-
fego de aeronaves no espaço aéreo e nos 
aeroportos de modo seguro, ordenado e 
rápido. Trabalham emitindo autorizações 
aos pilotos, dando instruções e informa-
ções necessárias dentro do espaço aéreo 
de sua jurisdição com o objetivo de pre-
venir colisões entre aeronaves e entre ae-
ronaves e obstáculos nas imediações dos 
aeroportos. Para exercerem suas funções 
de maneira eficiente, necessitam de di-
versas habilidades, tais como raciocínio 
rápido e espacial, controle emocional, 
capacidade de ágil adaptação às mudan-
ças operacionais, capacidade de atuar em 

grupo e capacidade física e orgânica para 
atuar seja dia ou noite.

Conforme informações encaminhadas 
pelo Centro de Comunicação Social da 
Aeronáutica, o total de controladores de 
tráfego aéreo ligados ao Departamento 
de Controle de Espaço Aéreo (Decea) é 
de cerca de 3,5 mil profissionais. O núme-
ro envolve oficiais e graduados militares, 
além de servidores civis. A Infraero, res-
ponsável por algumas torres de controle, 
também tem profissionais controladores 
de tráfego aéreo. Já o Exército e a Mari-
nha têm alguns profissionais para atuar 
em áreas específicas. 

O Centro de Comunicação informa que 
a Segurança e Saúde do Trabalho no se-
tor está relacionada à segurança da orga-
nização como um todo e que a seguran-
ça operacional trabalha conceito e risco 
conforme previsto pela OACI (Organi-
zação da Aviação Civil Internacional): 
os riscos são gerenciados a partir de sua 
identificação e classificação em termos 
de probabilidade e severidade da conse-
quência. “Em um ambiente operacional, 
definindo riscos como problemas volta-
dos à segurança, ou seja, que podem ser 
um fator contribuinte para a ocorrência 
de uma situação anormal, causando, até 
mesmo, um acidente aeronáutico, pode-
mos destacar: o intenso ruído numa sala 
ou a climatização inadequada, que torna 
o ambiente insalubre; problemas de ilu-
minação inadequada, causando descon-
centração; aspectos ergonômicos apre-
sentados por assentos, bancada, distân-
cia dos meios de comunicação (telefones, 
microfones e disposição de monitores, 
etc.); estresse do ambiente operacional 
complexo; e a fadiga do operador, que 
pode ser autoprovocada - devido a noi-
tes maldormidas, automedicação, drogas 
lícitas - ou provocada pela fadiga que o 
próprio trabalho produz, causando can-
saço e esgotamento físico.”

Conforme o Centro de Comunicação, 
o Decea, de forma proativa, faz vistorias 
de segurança operacional e pesquisas de 
fator humano, além de outras atividades 
para identificar possíveis perigos, por 
meio dos órgãos de segurança operacio-
nal distribuídos nos quatro Centros In-
tegrados de Defesa Aérea e Controle de 
Tráfego Aéreo (Cindacta) e no Serviço 
Regional de Proteção ao Voo (SRPV-SP). 
Os riscos identificados são classificados 
para melhor definir as medidas correti-
vas, chamadas de medidas mitigadoras.
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Profissionais atuam interagindo com pilotos, dando-lhes instruções e informações
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INVESTIMENTOS
A partir da Pesquisa de Qualidade de 

Vida no Trabalho do Controlador de Trá-
fego Aéreo, feita em 2015 para apontar 
fatores de mal-estar e bem-estar no am-
biente organizacional, o Decea elaborou 
o seu Programa de Qualidade de Vida no 
Trabalho, o qual está em fase de apro-
vação pelo Subdepartamento de Admi-
nistração do órgão. “O novo programa 
tem como objetivo sensibilizar o efetivo 
sobre a importância da mudança de há-
bitos para adoção de uma vida saudável 
e equilibrada. Para atender a essa meta, 
estão sendo implantadas ações como as 
semanas de saúde previstas para agosto 
e setembro em Destacamentos de Con-
trole do Espaço Aéreo no Pico do Couto 
e no Galeão”, registra.

O Centro de Comunicação da Aeronáu-
tica informa, ainda, que, após a queda 
do avião da Gol em 2006, foram feitos, 
na área técnica, diversos investimentos 
em equipamentos e sistemas que fazem 
parte do Sistema de Controle do Espa-
ço Aéreo Brasileiro (SISCEAB). “Relati-
vamente à infraestrutura de suporte aos 
sistemas de controle do espaço aéreo, 
o Decea tem assegurado investimentos 
para modernização gradual dos sistemas 
de energia, envolvendo a implementação 
de equipamentos e painéis com arquite-
tura redundante para a alimentação das 
cargas críticas. Também foi implantado o 
Sistema Avançado de Gerenciamento de 
Tráfego Aéreo (Sagitario), para viabilizar 
o treinamento dos controladores de trá-
fego aéreo aplicando-se as comunicações 
datalink em áreas continentais, remotas 
e oceânicas. Na área de auxílios, foram 

modernizados equipamentos que dão 
suporte às atividades de meteorologia e 
aproximação de aeronaves nos diversos 
aeródromos brasileiros. As modificações 
efetuadas por meio das novas tecnologias 
implementadas tendem a reduzir a carga 
de trabalho dos controladores do tráfego 
aéreo”, garante o órgão.

TRANSPARÊNCIA
Na opinião do diretor técnico do Sindi-

cato Nacional dos Trabalhadores na Pro-
teção ao Voo (SNTPV), Ernandes Pereira 
da Silva, o controle de tráfego aéreo do 
Brasil deveria ser desmilitarizado para 
que houvesse maior transparência no 
setor e melhorias para a categoria. Ele 
explica que, atualmente, os controlado-
res operam sob três regimes jurídicos: 
o militar (Força Aérea Brasileira), que 
são a maioria, os funcionários celetistas 
ligados à Infraero e os do Sistema Dac-
ta (Defesa Aérea e Controle de Tráfego 
Aéreo), do Grupo Dacta, de funcionários 
públicos federais. Esses últimos integram 
o SNTPV, que hoje conta com 260 asso-
ciados, grande parte próxima da aposen-
tadoria. “Se não houver mais concurso, 
em breve, seremos uma associação de 
aposentados”, prevê. Conforme Ernan-
des, o Brasil é um dos poucos países no 
mundo que mantêm o controle de tráfego 
aéreo civil no meio militar. “O controle 
de tráfego aéreo no Brasil é normatiza-
do, executado, fiscalizado e tem as apu-
rações de ocorrências feitas pelo mesmo 
órgão (FAB), o que é um absurdo”, opina.

Após a crise de 2006, segundo Ernan-
des, houve algumas melhorias tecnológi-
cas, inclusive foram adquiridos softwares 

e hardwares que trouxeram maior quali-
dade na apresentação de áudios e víde-
os para o trabalho dos CTAs e também 
foi criado um novo sistema de controle 
para liberação da decolagem de aviões 
de acordo com o volume de aeronaves 
já em voo. “Mas isso não é o essencial. 
Nosso sindicato entende que o pilar do 
sistema é o ser humano, que, no caso de 
uma pane tecnológica total, vai ter que 
controlar um avião sem radar, usando 
seus conhecimentos”, defende.

CARGA HORÁRIA
O sindicalista complementa que o des-

gaste na atividade é grande, a compen-
sação financeira é baixa e ainda existe o 
problema da carga horária pesada. “Já 
sou aposentado. Trabalhei 23 anos no 
controle de aproximação do Rio de Ja-
neiro. Quando eu estava na ativa, ain-
da na época da ditadura, entramos com 
uma ação na Justiça e conseguimos bai-
xar nossa carga horária para 120 horas 
mensais. O juiz chamou até de desumana 
a atitude dos militares. Só que os concur-
sados que entraram depois não recebe-
ram esse direito porque não estavam na 
ação”, conta. Acrescenta que quem está 
na ativa hoje chega a trabalhar de 160 
até 166 horas por mês. “O absurdo é tão 
grande que, na própria CLT, o trabalho de 
radiotelefonia não pode ultrapassar 120 
horas mensais. Se a CLT reconhece que 
serviço de radiotelefonia é penoso, como 
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Ernandes: carga horária pesada e estresse

A
G

Ê
N

C
IA

 F
O

R
Ç

A
 A

É
R

E
A

Controlador de tráfego aéreo não é uma profissão                                    regulamentada mesmo com toda responsabilidade
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permite que o controlador de tráfego aé-
reo, que, além da radiotelefonia, tem a 
responsabilidade de controlar os aviões, 
trabalhe até 166 horas”, questiona.

REFLEXÃO

Heloani, autor do artigo ‘Sob a ótica 
dos pilotos: uma reflexão política sobre 
condições e organização do trabalho dos 
controladores de vôo’, publicado em 2008 
na Revista Psicologia Política, vem acom-
panhando o setor ao longo dos anos. Ele 
recorda que, no apagão aéreo, o que os 
CTAs fizeram foi cumprir à risca as re-
gras internacionais de segurança de voo, 
deixando de executar tarefas que antes 
executavam mesmo em situações de limi-
tações de equipamentos e de pessoal. A 
crise levou um ano, e hoje pouco se ouve 
falar do assunto. “O que aconteceu é que, 
primeiro, a punição foi exemplar. Em se-
gundo lugar, o monitoramento também 
foi maior”, avalia. Ele acrescenta que a 
Força Aérea e as autoridades aeropor-
tuárias tiveram uma preocupação maior 
com as demandas da categoria, como, 
por exemplo, facilitando a disponibili-
zação de acompanhamento psicológico. 
Acredita, no entanto, que ainda há ne-
cessidade de melhorias.

Nesse momento, o pesquisador tem 
uma grande preocupação com o que vai 
ocorrer com a nova legislação trabalhista 
no país que, entre outras mudanças, pos-
sibilita uma flexibilização das horas de 
trabalho. “Espero que haja maturidade 

na configuração das relações trabalhistas 
para que a nova legislação seja aplicada 
somente naquilo que é possível, sem que 
haja comprometimento das questões re-
lativas à segurança e aumento dos riscos 
psicossociais numa área tão crítica como 
a aérea. Se apenas for observada a produ-
tividade e a lucratividade em detrimento 
da saúde física e mental desses trabalha-
dores, poderemos ter uma crise tão gran-
de e até maior que a de 2006”, prevê.

Nesse caso, ele se refere não somen-
te aos controladores de voo, mas, tam-
bém, aos pilotos, profissionais que atu-
am conjuntamente. “Quando pilotos e 
CTAs estão estressados, acabam sendo 
agressivos uns com os outros. Em minhas 
pesquisas, constatei que incidentes que 
podem se tornar acidentes fatais, inclu-
sive de grandes proporções, acontecem 
quando existe desentendimento explíci-
to ou velado entre esses dois elementos 
que são fundamentais para a segurança 
no setor”, alerta. Observa, ainda, que 
trabalhadores esgotados mentalmente 
tendem a relaxar, como uma espécie de 
fuga, em situações de estresse e não dar 
a devida importância à situação. “No se-
tor aéreo, onde se lida com centenas de 
vidas, isso é terrível”, ressalta.



AGOSTO / 201756  REVISTA PROTEÇÃO

TRABALHO EM AEROPORTOS

O Aeroporto Internacional Salgado Fi-
lho, em Porto Alegre/RS, foi alvo de for-
ça-tarefa da Superintendência Regional 
do Trabalho no ano passado quando se 
constatou uma série de descumprimen-
tos de NRs, Regulamentos Brasileiros da 
Aviação Civil da ANAC e normas inter-
nacionais. Após interdições, as inconfor-
midades foram solucionadas tanto pelas 
companhias aéreas quanto pela Infraero. 
“De modo geral, o número de acidentes de 
trabalho é quantitativamente significativo 
no setor aéreo brasileiro, mas, sob aspec-
tos qualitativos, se percebe que a maior 
parte são acidentes menores repetitivos”, 
afirma o auditor fiscal da SRT responsável 
pela ação, Otávio Rodrigues. Ele ressalta 
que o grande problema do segmento é o 
potencial de riscos de acidentes amplia-
dos, como um desastre aéreo ou uma ex-
plosão de tanque de combustível de um 
avião em um reabastecimento.

“Outro problema é a notória operação 
sob níveis de segurança muito inferiores 
aos padrões praticados fora do Brasil e 
em contrariedade ao prescrito em manu-
ais de aeronaves”, ressalta. Na avaliação 
do auditor, a deficiência de algumas regras 
brasileiras e o descumprimento das legis-
lações de segurança nacionais e interna-
cionais, assim como a falta de eficácia no 
controle das operações, são obstáculos 

Acidentes ampliados preocupam
Fiscalização detecta níveis de segurança inferiores ao padrão internacional

que precisam ser transpostos.
Em julho de 2016, o mecânico de aero-

naves Adriano Schuch morreu após ser 
atropelado por um avião A320 da Latam 
que era rebocado para manutenção por 
um trator agrícola da empresa aérea. Após 
concluir a investigação sobre o acidente, 
a SRT/RS interditou algumas atividades. 
Foram expressamente proibidas as ope-
rações de reboque de aeronaves com tra-
tores agrícolas - só podendo ser usados os 
rebocadores aeronáuticos - e as atividades 
de pista sob tempestades de raios. Confor-
me Otávio, na época, foi constatada uma 
sucessão de erros que resultou na morte 
do aeroviário: a atividade não deveria ter 
sido feita sob tempestade; a vítima não 
poderia ter buscado abrigo embaixo do 
avião e sim em um assento dentro da ca-
bine de um rebocador adequado (o trator 
só tinha lugar para o condutor); a vítima 
e os outros colaboradores estavam sem 
coletes refletivos.

TEMPESTADE
Em outubro do mesmo ano, houve no-

vas interdições por parte da SRT/RS no 
Salgado Filho porque cinco trabalhado-
res da Tap foram parar no hospital após 
terem sido atingidos por um raio durante 
operação de manutenção de aeronave es-
tacionada fora do hangar. Não houve víti-

mas fatais e todos acabaram retornando 
ao trabalho. “A exposição à descarga foi 
indireta, o que atenuou a força da corren-
te elétrica que atingiu os trabalhadores. 
Caso a aeronave sob manutenção tivesse 
sido atingida diretamente pelo raio, eles 
não teriam sobrevivido”, afirma.

Na mesma ação, a fiscalização flagrou, 
por meio da análise das imagens das câ-
meras de vídeo, operação de reabasteci-
mento de aeronave da Latam sob tempes-
tade de raios. “Se um raio tivesse atingido 
a aeronave sob reabastecimento, pode-
ria ter havido uma grande explosão, com 
mortes de trabalhadores, passageiros e 
tripulantes, bem como destruição da ae-
ronave e de estruturas aeroportuárias”, 
alerta. Assim como no caso que resultou 
na hospitalização dos cinco trabalhadores, 
a operação de reabastecimento sob tem-
pestades com descarga elétrica é proibida 
pelas normas de segurança da aviação e 
pela NR 20 (Segurança e Saúde no Traba-
lho com Inflamáveis e Combustíveis). “Um 
dos motivos pelos quais existe omissão 
das autoridades aeroportuárias em sus-
pender as atividades durante condições 
climáticas incompatíveis com segurança 
de solo é a questão da pressa, da produ-
ção, para que não haja atraso nos voos”, 
afirma o auditor fiscal.

“O uso de tratores agrícolas para rebo-
que de aeronaves e as operações de pis-
ta executadas abaixo de tempestade de 
raios são aberrações que ilustram bem o 
quão defasado e fora do padrão é nosso 
sistema aeroportuário”, avalia Otávio. Ele 
relata que, em países de primeiro mun-
do, os aeroportos possuem sistemas de 
detecção de tempestades de raios e há 
restrições inclusive para circulação de 
pessoas a céu aberto nos pátios dos ae-
roportos nessas situações. As atividades 
podem ser total ou parcialmente inter-
rompidas, dependendo do nível de peri-
go, para evitar que os trabalhadores em 
atividade ou até passageiros que desçam 
de aviões em escadas sejam atingidos por 
descargas elétricas. Já no caso do reboque 
de aviões, é respeitado o uso do reboca-
dor aeronáutico e as operações, normal-
mente, são acompanhadas por aeroviários 
(wingwalkers) que balizam as manobras 
caminhando ao lado das asas, auxiliando a 
equipe que está no veículo. “Embora seja 
recomendada nos manuais de aeronaves 
de determinados portes, essa prática não 
ocorre no Brasil por questão de custo com 
pessoal”, observa.

Recepção de passageiros: má postura e mobiliários ergonomicamente inadequados, 
equipamentos defasados e inseguros, manuseio de bagagens pesadas, pressão por tempo 
para execução das tarefas, desvio de funções, sobrecarga de horas de trabalho.

Pátio de manobra de aviões: exposição a intempéries, a produtos químicos inflamá-
veis, a riscos biológicos provenientes de cargas e também provenientes da drenagem de 
dejetos dos aviões e exposição a ruído, trabalho em altura e em espaço confinado, manu-
seio de bagagens e cargas pesadas, má postura, uso de equipamentos tecnologicamente 
defasados e/ou inseguros, pressão por tempo para execução das tarefas, risco de atrope-
lamento por causa da grande circulação de veículos e equipamentos no entorno dos avi-
ões, sobrecarga de horas de trabalho.

Hangares: exposição a produtos químicos inflamáveis e a ruídos, trabalho em altura 
e espaço confinado, uso de equipamentos tecnologicamente defasados.

Controle de tráfego aéreo: trabalho em turnos (dia e noite), sobrecarga de horas de 
trabalho, alta carga cognitiva.

SITUAÇÕES DE RISCO
São diversos os riscos que podem resultar em doenças ou acidentes ocupacio-

nais entre os trabalhadores aeroviários e aeroportuários. Confira os principais:
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Oliveira: medidas de controle
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Leiloado em 2013, o Aeroporto Inter-
nacional Tom Jobim, no Rio de Janeiro/
RJ, administrado pela concessionária 
RIOgaleão, é um dos seis aeroportos que 
já funcionam sob gestão privada no Bra-
sil. Juntos, eles responderam por 46,7% 
dos embarques e desembarques em voos 
domésticos e internacionais em 2016. 
Depois de Guarulhos/SP, o aeroporto 
Tom Jobim é o segundo mais movimenta-
do do Brasil, com 124.471 pousos e deco-
lagens e 16,1 milhões de passageiros no 
ano passado. Nesse cenário, trabalham 
aproximadamente 18 mil funcionários. 
São cerca de 750 integrantes da conces-
sionária, aproximadamente 3.250 tercei-
rizados - é desses 4.000 funcionários que 
a administradora tem o controle direto 
- e outros 14 mil trabalhadores perten-
cem às companhias aéreas, groundhan-
dling (serviços prestados em terra para 
apoio às aeronaves), cessionários (lojas 
e serviços do aeroporto), entre outros.

O SESMT (Serviço Especializado em 
Engenharia de Segurança e Medicina do 
Trabalho) da concessionária é composto 
por dois engenheiros de Segurança do 
Trabalho, um médico do Trabalho, duas 
técnicas de Enfermagem, uma assisten-
te social, seis técnicos de Segurança do 
Trabalho e uma fonoaudióloga. “Todas as 
empresas subcontratadas possuem suas 
próprias equipes de SST”, relata o ge-
rente de Qualidade, Saúde e Segurança 
do Trabalho do RIOgaleão, o engenheiro 

Acidente Zero é a meta no Galeão
SESMT dissemina cultura de SST no segundo maior aeroporto do Brasil

civil e de segurança Alessandro Oliveira. 
Como principais doenças ocupacionais 
às quais estão sujeitos os aeroviários e 
aeroportuários, ele cita perda auditiva, 
lombalgia, insolação e queimadura solar. 
No que diz respeito aos acidentes ocupa-
cionais, lista quedas de diferentes níveis, 
choque elétrico, esmagamento/amputa-
ção de membros, atropelamentos e tor-
ções/luxações. “Tanto para as doenças 
ocupacionais, quanto para os acidentes, 
aplicamos medidas de controle para que 
sejam evitados e trabalhamos a consci-
ência dos colaboradores sobre a impor-
tância de seguir essas medidas”, afirma.

AÇÕES
Conforme a coordenadora de Saúde 

e Segurança do Trabalho do RIOgaleão, 
a engenheira civil e de segurança Zilma 
Dantas, não são registrados números 
significativos de acidentes e incidentes 
devido às ações colocadas em curso na 
busca do Acidente Zero. “Fazemos cam-
panhas mensais, reuniões, treinamentos 
e apoiamos todas as empresas”, ressal-
ta. Segundo ela, as principais medidas 
de controle para perdas auditivas é um 
rigoroso controle de exames audiométri-
cos, tanto na contratação quanto perió-
dicos de rotina semestrais. “Além disso, 
após a definição das atribuições e riscos 
inerentes a cada atividade (documenta-
dos através do LTCAT), são determina-
dos os EPIs e os EPCs que devem ser 
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adotados. Especificamente para evitar 
perda auditiva, fazemos uso de diversos 
modelos de protetores auriculares, co-
mo plug e concha, além de fazer controle 
ambiental com o uso do decibelímetro”, 
complementa.

Zilma acrescenta que, para evitar lom-
balgias, são realizados treinamentos pa-
ra o correto posicionamento durante o 
levantamento de cargas, além do uso 
de cinta lombar apropriada, bem como 
especificação de mobiliário e cadeiras 
adequadas para funções de escritório, 
por exemplo. E para evitar insolação e 
queimaduras, é disponibilizado filtro so-
lar para todos os funcionários, bem co-
mo, dependendo da atividade, pode ser 
incorporado ao uniforme o uso de bonés 
e chapéus. “Os trabalhadores expostos 
a intempéries podem se abrigar em ten-
das coletivas em alguns momentos do 

dia”, observa.

CULTURA
Oliveira afirma que a concessionária 

RIOgaleão é muito rígida no que tange à 
circulação de veículos no pátio do aero-
porto junto aos aviões (tanto as empresas 
aéreas quanto terceiros possuem veícu-
los e equipamentos próprios). “Devem 
seguir rigorosamente as sinalizações de 
pátio/pista e vias, e seus condutores de-
vem ter os treinamentos de direção de-
fensiva e área de manobra. Para equipa-
mentos de movimentação de cargas, de-
ve-se obrigatoriamente seguir a NR 11 
(Transporte, Movimentação, Armazena-
gem e Manuseio de Materiais), além do 
já disposto para veículos”, explica. Outra 
premissa para que acidentes não ocor-
ram é que, diariamente, todos os opera-
dores de cargas do RIOGaleão Cargo fa-

çam o DDS (Diálogo Diário de Seguran-
ça), uma reunião de 10 minutos antes do 
início do trabalho e no local das ativida-
des, visando à prevenção de acidentes.

Na avaliação de Oliveira, disseminar a 
cultura de SST é o principal desafio que 
os aeroportos do Brasil ainda têm pela 
frente no sentido de melhorar a saúde e 
a segurança dos aeroportuários e aerovi-
ários. “Ainda temos um pouco intrínseco 
na nossa cultura aquela crença de que 
não vai acontecer conosco o que acon-
tece com os outros ou de que se pode 
dar um jeitinho para que as coisas acon-
teçam mais rápido. Esses pensamentos 
são alguns dos que precedem grandes 
acidentes de trabalho”, avalia. Acrescen-
ta que o lado bom é que a globalização, 
que gerou a competitividade entre as 
empresas e profissionais, fez com que se 
tornem comprometidos com a segurança. 
“Hoje, esses que viam com ‘maus olhos’ 
as normas de segurança e saúde são os 
que estão correndo atrás do tempo per-
dido e se aperfeiçoando sobre o assun-
to. Entendemos que, na próxima geração 
de profissionais e empresas, não teremos 
mais que obrigá-los a seguir normas, já 
que estas estarão enraizadas no dia a dia 
de todos”, acredita.

Além do Galeão, leiloado em 2013, 
já estão privatizados os aeroportos de 
São Gonçalo do Amarante/RN (2011); 
Guarulhos, São Paulo (2012); Viraco-
pos, Campinas/SP (2012); Brasília/DF 
(2012); e Confins/MG (2013). Este ano, 
outros quatro foram leiloados: Fortale-
za/CE, Salvador/BA, Florianópolis/SC e 
Porto Alegre/RS.

SESMT apoia também os terceirizados nas ações de conscientização e prevenção aos acidentes 
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