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RESUMO 

Esta pesquisa teve por objetivo analisar o processo da padronização aeroportuária brasileira e 

os meios como ela se deu. Especificamente, trata-se de abordar as relações políticas entre os 

governos do Brasil e dos Estados Unidos entorno das melhorias realizadas no setor 

aeroportuário brasileiro entre os anos de 1944 e 1945. A problemática desenvolvida a partir 

do contexto é marcada pelas relações internacionais assimétricas entre o Brasil 

subdesenvolvido e a super-potência dos EUA, consistindo em analisar o papel desempenhado 

pela Comissão Aérea da Joint Brasil-U.S. Military Commission (JBUSMC) e pela Convenção 

de Chicago, ocorrida em 7.12.1944, no processo da padronização aeroportuária brasileira. No 

quadro das relações de subordinação do Brasil às políticas imperialistas de domínio político e 

econômico estadunidenses, a importância da pesquisa reside na possibilidade de se entender a 

ação de tais instâncias de condução de relações internacionais como uma forma dos produtos 

aeronáuticos dos estados Unidos dominaram o mercado brasileiro, ou seja, como uma 

expansão da influência estadunidense dentro do setor aeronáutico civil nacional. 

 

 

Palavras Chaves: Padronização aeroportuária; Aviação Civil Brasileira; Convenção de 

Chicago. 
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INTRODUÇÃO 

 

Considerando que o desenvolvimento futuro da aviação civil 
internacional pode contribuir poderosamente para criar e conservar a 
amizade e a compreensão entre as nações e os povos do mundo, 
mas que seu abuso pode transformar-se em ameaça ou perigo para 
a segurança geral, e 
Considerando que é aconselhável evitar todo atrito ou desinteligência 
e estimular entre as nações e os povos a cooperação da qual 
depende a paz do mundo; 
Os Governos abaixo assinados tendo concordado em certos 
princípios e entendido para que a aviação civil internacional se 
desenvolva de maneira segura e sistemática, e que os serviços de 
transporte aéreo internacional, se estabeleçam numa base de 
igualdade de oportunidades e funcionem eficaz e economicamente, 
concluem a presente Convenção com este objetivo. 

 
O trecho citado a cima é o preâmbulo da Convenção de Aviação Civil 

Internacional, também conhecida como Convenção de Chicago, ocorrida em 

7.12.1944 e na cidade de Chicago nos Estados Unidos. Ela é responsável pelo 

estabelecimento das bases do Direito Aeronáutico Internacional até hoje em vigor. É 

também um fator determinante para a criação da Organização da Aviação Civil 

Internacional (OACI) que é o principal órgão que regulamenta a aviação civil 

internacional.  

O Brasil foi um dos 54 países signatários, assinando a Convenção somente 

em 29 de maio de 1945 em Washington, desse modo o setor aéreo nacional, que já 

passava por um processo de modernização desde 1930 passou a ser regulada pela 

Convenção de Chicago e pela OACI. 

A modernização do setor aeronáutico nacional teve como um de seus 

períodos cruciais a eclosão da Segunda Guerra Mundial que por meio das 

comissões mistas entre os Estados Unidos e o Brasil, aceleraram o processo de 

modernização e padronização de todo o setor aeronáutico civil e militar. 

Para realização desta pesquisa utilizo a Convenção de Chicago1, 

07.12.1944, também conhecida como Convenção sobre a Aviação Civil Internacional 

que tinha como seu principal propósito regulamentar todo o espaço aéreo civil e de 

                                            
1
Convenção Internacional de Aviação Civil, Chicago, 07 de dezembro de 1944. Disponível em: 

https://www.icao.int/publications/Documents/7300_1ed.pdf 

https://www.icao.int/publications/Documents/7300_1ed.pdf
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reconhecer o princípio da soberania de um Estado contratante no espaço aéreo 

sobre o seu território. Utilizo também as documentações cedidas pelo Professor 

Doutor Dennison de Oliveira, de sua pesquisa realizada no National Archives and 

Records Administration II (NARA II)2, são documentos oficiais da Joint Brazil-United 

States Military Comission (JUSMC) do ano de 1945 voltadas a questão aérea 

brasileira relativa ao assunto de entrega de equipamentos e também pareceres dos 

oficiais estadunidenses em referência ao setor aéreo brasileiro. 

Nesta monografia, buscamos estudar o processo da padronização 

aeroportuária brasileira abordando as relações políticas e comerciais entre o 

governo brasileiro e dos Estados Unidos e a consequente expansão da influência 

estadunidense no setor aeronáutico civil nacional durante a década de 1940. 

Algumas questões permeiam o desenvolvimento desta monografia são elas: o 

porquê de se estudar as questões da necessidade de modernização do setor 

aeroportuário brasileiro durante as décadas de 1930 e 1940? Que em contraposição 

ao governo de Roosevelt (1933-1945) que compreendia a necessidade da aviação 

civil forte, as companhias aéreas estadunidenses já estavam servindo como um 

modo de propagar o imperialismo estadunidense em conjunto com a “política da Boa 

Vizinhança” e das Conferencias Pan Americanas. 

Também podemos questionar como as relações internacionais entre Brasil e 

Estados Unidos influenciaram na padronização aeroportuária brasileira, pois durante 

a segunda guerra mundial o papel da Divisão Aérea da JBUSMC com a sua função 

de desenvolver e melhorar a aeronáutica brasileira acresceu com a Convenção de 

Chicago, acelerando a necessidade de se padronizar os aeroportos o que 

impulsionou o Brasil a suprir as suas necessidades do desenvolvimento 

aeroportuário no mercado estadunidense. 

Primeiramente devemos pensar na relação existente entre os estudos 

aeroportuários e a história, pois a aviação civil pode ser utilizada como instrumento 

de ideologias políticas interferindo nas relações de comercio exterior e defesa aérea. 

Inicialmente projetada para facilitar a integração nacional encurtando o tempo e as 

distâncias, passou a adquirir um caráter de defesa em consequência dos conflitos 

                                            
2
 Esses documentos  foram cedida pelo professor Doutor Dennison de Oliveira do National Archives 

and Records Adminitration II(NARA II), são documentos oficiais da JBUSMC voltada à questão aérea 
brasileira. 



10 
 

internacionais, principalmente a partir da segunda Guerra Mundial em que se fez 

necessário garantir a segurança do espaço aéreo civil 

Enquanto o governo brasileiro negociava com as companhias aéreas e 

tentava aparelhar os aeroportos, a Pan American Airways já havia iniciado o “Airport 

Development Program” (ADP) em 1940 por meio do apoio do governo 

estadunidense. O ADP foi expandido para as regiões do Caribe, América Central e 

Brasil por meio das representantes subsidiarias da Pan Am. Como bem salienta 

Cunha o Ministério da Aeronáutica não possuiria recursos e nem infraestrutura 

necessária para a modernização dos aeroportos e instalação de bases, delegando 

tais empreendimentos a companhias privadas, no caso a Pan Am, a economia 

estadunidense permitia as condições de financiar esses empreendimentos com a 

possibilidade de dispor material e pessoal especializado para esses 

empreendimentos de interesse direto do governo brasileiro3. 

A concessão feita a Panair auxiliou na expansão do projeto do ADP nos 

aeroportos da região nordeste e assim expandindo o modelo de funcionamento dos 

aeroportos estadunidenses que estão submetidos ao regulamento da Civil 

Aeronautics Authority (CAA). 

As Convenções Internacionais da Aviação Civil atravessam diversos 

espaços políticos internacionais procurando aproximar os países ao principal ponto 

de convergência que é garantir a segurança dos passageiros e das aeronaves civis. 

O que torna interessante é a confluência para o ideal de um bem maior que é a 

segurança aérea, mas que levantava um questionamento de quem garantiria essa 

segurança? Em consequência aumentava a desconfiança entre os países que 

tentavam chegar a um acordo de segurança mutua para o setor aéreo civil.  

A Convenção de Chicago, em 1944, o Bretton Woods, o Banco Mundial e o 

FMI faziam parte da proposta para organizar a nova ordem mundial do pós-guerra. A 

Convenção de Chicago conseguiu com êxito propor e aprovar um acordo em comum 

para que todos os países signatários seguissem. Ela permitiu aos Estados Unidos a 

possibilidade de comercializar os seus equipamentos aeronáuticos, já que se tornou 

de uso obrigatório o uso desses aparelhos em terra e nas aeronaves, garantindo a 

segurança do tráfego aéreo, como foi o caso da comercialização em larga escala 

dos radio direction finder (RDF) nos mercados aeroportuários internacionais.  

                                            
3
CUNHA, Ioneida Cavalcanti. op. cit., 2008, p. 128 
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Enquanto isso a aviação civil brasileira estava começando a voar sozinha, o 

governo de Getulio Vargas impulsionou o desenvolvimento da aviação civil, mas 

como desenvolver um setor que não possuía uma estrutura mínima até o início de 

1930? E obviamente era uma janela de oportunidade para o mercado exterior 

vender seus produtos e foi essa janela do atraso brasileiro que os EUA aproveitaram 

e a segunda guerra só veio a aumentar esse mercado. 

Com isso, dividimos a monografia em três capítulos em que buscaremos 

trabalhar com estas ideias apresentadas. No capítulo 1, intitulado “A aviação civil 

nacional e o seu desenvolvimento no Brasil entre as décadas de 1930 e 1940”, 

procuramos apresentar a sequência do desenvolvimento da aviação no Brasil, que 

se inicia de uma maneira tão primitiva e atrasada, uma análise profunda dos 

decretos e leis brasileiros nos passa um sentimento de uma tentativa fraca de 

desenvolver a aviação nacional, percebemos isso, pois é somente em 1938 que foi 

criado o Código Brasileiro do Ar, e somente em 1941 que a aviação passa a ter um 

ministério próprio, desta maneira fica destacado o fato que o atraso no 

desenvolvimento da aviação civil e a distância entre o Brasil e os outros países que 

já compreendiam a necessidade de fortalecer esse setor era gritante. 

Os Estados Unidos já havia compreendido ao final da década de 20 a real 

importância da aeronáutica civil e passou apoiar os interesses de expansão desse 

setor, pois abriu brechas para uma expansão estadunidense, mas que logo ficaria 

cada vez mais forte em decorrência da segunda guerra e as empresas aéreas 

passaram agir de modo a expandir o imperialismo estadunidense, principalmente 

nos países latino americanos. Por fim, apresentamos de que maneira as convenções 

passam a com os discursos ideológicos e como a Convenção de Chicago foi uma 

das armas utilizadas pelo governo estadunidense conseguindo obter uma presença 

onisciente no setor da aviação civil brasileira. 

No capítulo 2, “Política Externa dos Estados Unidos e a Segunda Guerra 

Mundial”, analisamos o desenvolvimento e a expansão da política externa dos 

Estados Unidos por meio das políticas da “Boa Vizinhança” e do Pan-Americanismo 

no continente americano que ampliava a sua influência pelo continente contra a 

presença do Eixo nas Américas. Enquanto isso o governo de Getúlio Vargas era 

favorável à neutralidade política entre os dois sistemas opostos aproveitando-se das 

oportunidades que lhe eram interessantes ao seu governo. 
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O ano de 1942 foi decisivo as negociações diplomáticas e políticas do 

governo brasileiro, durante o mês de janeiro ocorreu o rompimento das relações com 

o Eixo marcando a aproximação do Brasil com os Estados Unidos. Foram assinado 

em 23.05.1942 os Acordos de Washington e em sequência a criação de comissões 

encarregadas que auxiliariam no cumprimento dos acordos realizados facilitando os 

diálogos e as negociações entre os dois países sendo criadas as seguintes 

comissões: Joint Brazil-United States Defense Comission (JBUSDC) sediada em 

Washington D.C e a de Joint Brazil-United States Military Comission (JBUSMC) 

sediada no Rio de Janeiro. 

O que nos interessa na JBUSMC é a presença de membros da CAA atuando 

ativamente na comissão que já tinham conhecimentos prévios das condições 

brasileiras, assim a sua presença na JBUSMC está muito além da questão da 

defesa aérea em decorrência da guerra. A sua presença na comissão serviu para 

examinar a situação aeroportuária e das necessidades para a ampliação da aviação 

civil no Brasil já deixando previamente preparado para o mercado aeronáutico 

estadunidense. 

A Divisão Aérea na JBUSMC era representada pelo Coronel dos Estados 

Unidos Floyd B. Wood, da Air Division e pelo representante brasileiro o Brigadeiro 

Vasco Alves Secco da Força Aérea Brasileira (FAB), sendo o representante dos 

interesses militares e civis. 

Na sequência analisamos a documentação da Divisão Aérea que é 

composta por cartas internas entre os membros da comissão elas pedidos de 

compra de equipamentos pelo sistema de Lend-Lease durante os anos de 1944 e 

1945 ao setor aeronáutico brasileiro e a sua instalação nas diversas bases aéreas 

pelo país já indicam a necessidade do treinamento de um pessoal que sabia operar 

esses equipamentos. O treinamento foi nos moldes do padrão de funcionamento dos 

EUA, pois os instrutores eram os próprios estadunidenses e logo aqueles que 

terminassem os treinamentos começariam a operar os equipamentos nos modos 

dos regulamentos da CAA. Neste mesmo período ocorre a Convenção de Chicago 

propondo um regulamento sobre a aviação civil internacional e a necessidade 

obrigatória de uso dos equipamentos que já estavam sendo vendidos ao Brasil por 

meio do Lend-Lease. 

O que nos leva a questionar se a equiparação dos aeroportos brasileiros foi 

padronizada ao modelo estadunidense em consequência da Divisão Aérea da 
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JBUSMC? Levando-nos a pensar na americanização desse setor. Mas há também o 

processo da padronização aeroportuária internacional em consequência das 

obrigatoriedades impostas pela Convenção de Chicago e pela Organização de 

Aviação Civil Internacional, levando ao questionamento da possibilidade dessa 

americanização ser elevada a nível global em decorrência dessa padronização 

internacional. 

A partir disso, a monografia propõe apresentar que a reorganização 

aeroportuária brasileira e do desenvolvimento de sua aviação civil durante a década 

de 40 pode ser vista como uma trajetória da presença e influência dos Estados 

Unidos na aviação nacional, já que o seu desenvolvimento foi voltado para as 

questões de necessidade de defesa aérea. 

O setor da aviação civil não interessa ao grande público, a eles somente 

interessa chegar ao seu destino da maneira mais rápida e cômoda, mas o setor 

militar os atrai enchendo os aeródromos para uma exibição da Esquadrilha da 

Fumaça, como também nos exames de seleção da Escola Preparatória de Cadetes 

do AR (EPCAR), na Academia da Força Aérea (AFA) e no Instituto Tecnológico da 

Aeronáutica (ITA). De 1945 a 2017 se passaram 72 anos e a relação dos indivíduos 

para com a aviação nacional se modificaram há um distanciamento emocional para 

com o setor civil enquanto que no setor militar ainda há um encanto pela carreira 

militar. 
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1. A AVIAÇÃO CIVIL NACIONAL E O SEU DESENVOLVIMENTO NO 

BRASIL ENTRE AS DÉCADAS DE 1930 E 1940. 

 

1.1 BRIEFING NACIONAL 

De acordo com o 2º Tenente Aviador Alberto Martins Torres4 a aviação 

brasileira pode ser definida por três fases: a aviação Heroica, a Romântica e a 

Profissional. A fase Heroica é um período um pouco antes da Segunda Guerra 

Mundial, em consequência do desbravamento do ar por meio de uma máquina mais 

pesada que o ar, durante a qual tantos morreram para que fosse possível 

desenvolver e aperfeiçoar a arte de voar. A fase seguinte é a fase Romântica entre 

os anos 1930 e 1950, um período no qual ser piloto é muito mais caracterizado pelo 

amor ao ato de voar, já que as condições ainda não eram tão melhores quanto à da 

fase Heroica, e que em consequência da Segunda Guerra terminou por fundar o 

sentimento de amor, rancor e respeito ao piloto da frente inimiga. A última fase pós-

Segunda Guerra é a Profissional, ou seja, o ato de voar não pertence somente aos 

desbravadores e nem aos momentos de conflitos entre os homens, a guerra 

acelerou o processo da profissionalização do piloto militar e civil, havendo a 

ampliação desse setor, no qual há necessidade de se padronizar o uso dos os 

espaços aéreos. 

Sendo assim a aviação brasileira se desenvolveu durante a fase Romântica, 

1930 e 1950, ao que preferimos chamar de uma fase primitiva tanto em relação ao 

desenvolvimento das aeronaves quanto do tecnológico que se remete a segurança 

dos voos. Esse primitivismo é bem descrito pelo Tenente Brigadeiro Deoclécio Lima 

de Siqueira que fora 

do avião, a situação era mais primitiva, o rádio não chegará. As 
comunicações se arrastavam. O controle aéreo era um sonho. A 
orientação eletrônica uma quimera. Podia-se recordar, com inveja, os 
velhos tempos das velhas civilizações dos incas, dos astecas, dos 
romanos, com seus sistemas de sinais visuais distribuídos ao longo 
das grandes distâncias para transmissão rápida de mensagens5. 
 

                                            
4
 TORRES, Alberto Martins. Overnight Tapachula. Rio de Janeiro: Revista Aeronáutica, 1985, p. 15-

16. 
5
 SIQUEIRA, Deoclésio Lima. Fronteiras. A patrulha aérea e o adeus do arco e flecha. Rio de 

Janeiro: Revista Aeronáutica, 1987. p. 50. 
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Não é somente o relato do Tenente Brigadeiro Siqueira que remete a esse 

primitivismo do setor brasileiro. O terceiro volume da História Geral da Aeronáutica6 

relata brevemente a relação precária da comunicação via rádio do controle de 

tráfego aéreo com as aeronaves e das previsões meteorológicas.  

É necessário deixar claro que até 1941 a administração dos setores 

aeronáuticos brasileiros estavam separados, pois o Ministério da Aeronáutica 

passou a existir em 21 de janeiro de 1941 devido ao Decreto-Lei Nº 2.961, assinado 

pelo então Presidente Getúlio Vargas tendo como o seu primeiro ministro da 

aeronáutica Joaquim Pedro Salgado Filho (1888 - 1950). No Ministério Salgado Filho 

buscou conciliar os interesses dos setores militares e civis, e como Ministro 

desempenhou papel importante nas negociações entre os governos brasileiro 

estadunidense, tendo uma posição favorável aos Estados Unidos7. 

Anterior a 1941 a situação do quadro aéreo brasileiro era o seguinte: a 

aviação civil estava sob o controle do Departamento de Aeronáutica Civil (DAC), 

criado em 1931, e pertencente ao Ministério da Viação e Obras Públicas, já as 

aviações militar, criada em 1914; e naval, criada em 1918, estavam sob o regimento 

das respectivas forças armadas8.  

A principal função do DAC era o de buscar o desenvolvimento da aviação 

civil. Com a criação do Ministério o DAC manteve a execução das seguintes 

atividades: controle de matrículas de aviões, através de normas reguladoras aos 

voos e multas aos infratores, expedição de cartas de piloto e diplomas de instrutor, 

registros de horas de voo, fiscalização de aeroportos, investigação de causas de 

acidentes aeronáuticos, além de estudar e informar os assuntos relativos à 

legislação nacional e estrangeira sobre Aviação Civil. 

O ministério da Aeronáutica nasceu como um ato político, pois a sua 

principal finalidade era a de “terminar com um divisionismo que feria, de maneira 

                                            
6
 INSTITUTO HISTÓRICO CULTURAL DA AERONÁUTICA. História Geral da Aeronáutica 

Brasileira Volume 3. Rio de Janeiro: INCAER; Belo Horizonte: Villa Rica, 1991, p. 160. 
7
 JÚNIOR, Manuel Cambeses. Joaquim Pedro Salgado Filho, Primeiro Ministro da Aeronáutica. 

Instituto Histórico-Cultural da Aeronáutica. Disponível em: 
http://www2.fab.mil.br/incaer/images/eventgallery/instituto/Opusculos/Textos/opusculo_salgado.pdf 
Acessado em: 29/11/2017 
8
 Em 1914 o exército inaugurou o primeiro curso de piloto militar em conjunto com a Escola Brasileira 

de Aviação, já em 1918 o exército passou a ter as suas próprias instalações para os cursos de 
pilotagem. 

http://www2.fab.mil.br/incaer/images/eventgallery/instituto/Opusculos/Textos/opusculo_salgado.pdf
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grave, alguns princípios fundamentais relativos ao emprego do Poder Aéreo”9, 

padronizando os elementos civis e militares.  

Era comum que os pilotos de origem militar dessem aula em aeroclubes aos 

civis que aspiravam se tornar pilotos civis. Um caso que se diferencia desse padrão 

foi do 1º tenente aviador Fernando Pereyron Mocellin que fez parte do 1º Grupo de 

Caça Brasileiro que atuou na Itália. Mocellin teve todo o seu curso básico de 

pilotagem em aeroclubes, primeiro em Santa Maria no Rio Grande do Sul e depois 

no do Bacacheri em Curitiba, Paraná. 

Os Aeroclubes eram a principal porta de entrada para o mundo da aviação 

civil e do volovelismo no Brasil, sendo também um dos meios incentivadores para o 

desenvolvimento da aviação civil no país. Os aeroclubes mantêm ainda hoje o seu 

status quo de formação de pilotos muito em consequência de seu passado de 

instrução e formação de pilotos e também por participarem de diversas campanhas 

de aviação civil, do qual a mais prestigiada foi a Campanha Nacional de Aviação 

(CNA). 

De acordo com a historiadora Raquel França dos Santos Ferreira em seu 

artigo “Uma História da Campanha Nacional da Aviação (1940-1949): O Brasil em 

busca de seu „Brevêt‟”, remonta por meio de artigos de jornais que as campanhas 

iniciaram em 1940 apoiadas pelo presidente Getúlio Vargas, o Ministro da 

Aeronáutica Salgado Filho e pelo empresário Assis Chateaubriand(1892-1968), 

jornalista e magnata das comunicações no Brasil entre o final dos anos 1930 e início 

dos anos 1960, suas relações comerciais e pessoais eram construídas com base em 

interesses e compromissos políticos. O período que mais lhe rendeu lucros, porém 

conturbado foi na gestão do Presidente Vargas (1930-1945)10. 

As campanhas eram voltadas ao desenvolvimento da aviação no Brasil e em 

seu foco se imaginava que  

a aviação nacional, contando com acordos e patrocínios privados, 
poderia desenvolver-se e ajudar a solucionar sérios problemas como: 
a falta de uma aviação civil abrangente, de oportunidades de 
treinamento para aviadores civis e militares, e a ausência de um 
monitoramento mais efetivo da nossa costa11. 
 

                                            
9
 SIQUEIRA, Deoclésio Lima.op. cit. 1987. pp. 13. 

10
FERREIRA, Marieta de Morais. CHATEAUBRIAND, ASSIS. Disponível em: 

http://cpdoc.fgv.br/sites/default/files/verbetes/primeira-republica/CHATEAUBRIAND,%20Assis.pdf 
Acessado em: 29/11/2017 
11

 FERREIRA, Raquel França dos Santos. Uma História da Campanha Nacional da Aviação (1940-
1949): O Brasil em busca de seu „Brevêt‟. In: Revista Cantareira, edição 17/jul-dez, 2012, p. 78 

http://cpdoc.fgv.br/sites/default/files/verbetes/primeira-republica/CHATEAUBRIAND,%20Assis.pdf
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A Campanha Nacional da Aviação (CNA) era mantida por meio de doações 

de empresas, empresários particulares, associação de indivíduos e pessoas físicas. 

Esses patrocínios privados estariam ligados diretamente aos aeroclubes e as suas 

atividades seriam fiscalizadas diretamente pelo Ministério12, por meio do Aeroclube 

do Brasil13, já havendo um fim pré-determinado ao dinheiro arrecado que era 

convertido para a compra de aeronaves ou reforma e/ou construção de pistas de 

pouso, hangares, aeródromos, etc. 

Os jornais foram os principais meios de expansão da campanha atingindo 

em cheio a comoção popular, que por vezes doavam utensílios de alumínios14 para 

serem entregues as campanhas de doação e serem entregues a CNA. Vale ressaltar 

que o presidente Vargas era muito ligado às atividades aviatórias15, porém com 

término da Segunda Guerra Mundial se iniciou a decadência do programa da CNA 

vindo a se encerrar em 1949 junto com diversos aeroclubes que decretaram 

falência.  

Mesmo em seu breve período de vida, apenas 9 anos, a CNA teve como o 

seu papel fundamental o de incentivar  

as atividades aviatórias, trouxe para o país o gérmen da integração 
aérea nacional e, segundo as fontes consultadas, atingiu marcas 
numéricas significativas, como a doação de mais de mil aviões a 
aeroclubes do país que ajudaram a brevetar cerca de 3700 
aviadores. Também trouxe incentivos financeiros, tecnológicos e 
fomento de empresas ligadas à aviação, como a Companhia de 
Navegação Aérea Brasileira, a VARIG, a Panair do Brasil, dentre 
outras16 
 

Foi por meio da CNA que o desenvolvimento da aviação civil nacional sofreu 

um boom, uma vez que com as entregas de aeronaves e treinamento de pilotos 

inflou o mercado nacional. Mas não havia a obrigatoriedade do uso de equipamentos 

de rádios e de previsões meteorológicas, esses equipamentos eram considerados 

                                            
12

 De acordo com o Decreto-Lei Nº2.961 – De 20 de janeiro de 1941. Art. 26. Ficam sujeitos a 
coordenação, fiscalização e à orientação do Ministro da Aeronáutica todos os aéro-clubes, e 
dependentes de sua prévia autorização o funcionamento e instalações de quaisquer entidades, 
empresas ou companhias destinadas ao estudo e aprendizagem da aeronáutica ou à exploração 
comercial do transporte aéreo. 
13

 FERREIRA, Raquel França dos Santos. op. cit. 2012, p. 78. 
14

 A Campanha do Alumínio foi uma das campanhas da CNA durante a década de 40. O país não era 
autossuficiente em alumínio, devido à guerra e com as importações fechadas, houve uma acentuada 
falta do metal. O material era recolhido e vendido a indústria, e o dinheiro seguia para a compra dos 
aviões que posteriormente eram entregues ao ministério e então seguiam para os aeroclubes. 
15

 INSTITUTO HISTÓRICO CULTURAL DA AERONÁUTICA. História Geral da Aeronáutica 
Brasileira Volume 3.op. cit. 1991, p. 177. 
16

 FERREIRA, Raquel França dos Santos. op. cit.2012, p. 85 
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como serviços acessórios e complementares, de acordo com o capítulo IV Das 

Organizações de Terra do Decreto-Lei Nº 483, de 8 de Junho de 193817, que 

instituiu o Código Brasileiro do Ar (CBA). 

Em nenhum momento aparece à obrigatoriedade desses equipamentos para 

se garantir a segurança do voo, logo dos passageiros e tripulantes. A 

obrigatoriedade existente são os certificados de navegabilidade e de matrícula das 

aeronaves; e para os pilotos, os mecânicos e os rádio-telegrafistas se faz necessário 

às cartas de habilitação ou licenças. 

O histórico do CBA remonta aos anos de 1930, o “Presidente do Governo 

Provisório criou a Comissão Legislativa, cuja função era rever todos os Códigos em 

vigor e a sua legislação complementar”18. Entre os anos de 1933 e 1934 foi 

elaborado um projeto de código para a navegação aérea, ficando a cargo do Comité 

International Technique d'Experts Juridiques Aériens19 (CITEJA) discutir e analisar 

as propostas do projeto. Os trabalhos foram concluídos em 27.01.1935 sendo 

enviado ao Congresso. E é somente em agosto que o DAC enviou um memorando 

com as suas observações sobre o projeto do Código ao Ministro da Viação. E esse 

fator demonstra que não houve um entrosamento entre o DAC e o CITEJA para a 

formulação de um estudo referente à realidade brasileira. Após ser enviado ao 

Congresso o projeto baseado nos conceitos e princípios das legislações 

internacionais mais modernas seguiu para a Câmara, local no qual ficou sendo 

discutida ao longo de mais de dois anos. “E, às vésperas da instalação do Estado 

Novo, mais precisamente em 20 de outubro de 1937, a Comissão Especial ainda 

debatia a conceituação de aeronave”20. 

O Código Brasileiro do Ar foi promulgado em 8 de Junho de 1938, 

considerado pelos técnicos brasileiros em aviação civil um texto “imperfeito, 

contraditório e alheio aos atuais problemas da Aviação Civil”21. 

                                            
17

 O Decreto-Lei Nº 483, de 8 de Junho de 1938, continuou válido após a criação do Ministério da 
Aeronáutica sendo revogado pelo Decreto-Lei Nº 32, de 18 de Novembro de 1966 que instituiu um 
novo Código Brasileiro do Ar. 
18

 INSTITUTO HISTÓRICO CULTURAL DA AERONÁUTICA. História Geral da Aeronáutica 
Brasileira Volume 2. Belo Horizonte: Itatiaia; Rio de Janeiro: INCAER, 1990 p. 177. 
19

 O CITEJA Foi criado como uma recomendação da Primeira Conferência Internacional sobre Direito 
Aéreo Privado, realizada em Paris em 1925, para desenvolver um código de lei aéreo internacional 
privado através da elaboração de projetos de convenções internacionais para sua adoção final em 
conferências internacionais sobre direito aéreo privado. 
20

 INSTITUTO HISTÓRICO CULTURAL DA AERONÁUTICA. História Geral da Aeronáutica 
Brasileira Volume 2. op. cit. 1990, p. 450. 
21

 Ibidem p. 451. 
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Para um Código que esteve em estudos por oito anos, de 1930 a 
1938, ele nasceu velho, pois as condições de quando começou a ser 
elaborado, praticamente sem aviação comercial brasileira, haviam 
mudado substancialmente em 1938, quando as empresas serviam 
todo o país. Daí ter ficado obsoleto, já no início do Ministério da 
Aeronáutica22. 
 

Essa demora em aprovar o Código foi um dos principais motivos para o 

primitivismo da aviação civil nacional. A situação do setor aéreo era completamente 

diferente as rotas aéreas já avançavam para dentro do país, não era mais 

necessário realizar voos visuais seguindo os leitos de rios e a costa marítima, como 

era comum na década de 20. Porém a infraestrutura terrestre aeroportuária se 

encontrava obsoleta e em poucos lugares. 

Para atender as rotas aéreas era necessário um mínimo de infraestrutura, 

ficando a cargo do DAC a responsabilidade de requalificar os aeródromos terrestres 

e desta maneira em 1936 criou a Comissão Fiscal de Obras de Aeroportos que foi 

transformada em Divisão de Aeroportos com a função de escolher o local do campo, 

reconhecimento do terreno, legalização das aéreas e estabelecimento de zonas de 

proteção, construção do campo, sinalização e balizamento23. 

Em 1937 devido à divisão do território brasileiro em nove regiões24, ocorreu 

à descentralização dos serviços da Divisão de Aeroportos para se atingir uma maior 

eficiência. Atingindo uma maior dinamização do processo, porém a construção e 

manutenção dos aeródromos estavam na dependência dos poucos recursos 

orçamentários do DAC. Houve a tentativa, em um primeiro momento, de uma 

iniciativa privada mediante concessões dos aeródromos e cobranças de tarifas, mas 

mostrou-se inviável já que as empresas não creditavam confiança de que cobririam 

os custos e que obteriam o retorno esperado. 

Mesmo nesse cenário de precariedades a aviação civil nacional se 

desenvolveu, em 1932 “operavam no país duas empresas estrangeiras (Aéropostale 

e Pan American), com linhas de norte a sul, pelo litoral, ambas em superposição 

com elas mesmas e com duas brasileiras (Condor e Panair)25”, enquanto a Viação 

Aérea Rio-Grandense (VARIG) atuava no estado do Rio Grande do Sul.  

                                            
22

 Idem p. 451. 
23

 Ibidem p. 457. 
24

 INSTITUTO HISTÓRICO CULTURAL DA AERONÁUTICA. História Geral da Aeronáutica Brasileira 
Volume 2. op. cit. 1990, p. 456-457. 
25

 Ibidem p. 405 
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Em 1941, os céus brasileiros eram cruzados pela VARIG, Panair do Brasil, 

Sindicato Condor, Viação Aérea de São Paulo (VASP), Linee AereeTranscontinentali 

Italiane (LATI) e Pan American Airways (Pan Am). Neste período a Air France já 

haviam deixado de operar no país e a Lufthansa sofreu algumas alterações em suas 

rotas devido ao início da Segunda Guerra Mundial.  

A Air France iniciou as suas operações em 1934 e a Lufthansa em 1935, 

ambas as companhias transportavam correspondência postal ao interior do país, 

mas logo adquiririam as rotas aéreas para o tráfego de pessoas, fazendo com que a 

companhia estatal francesa passasse a fazer acordos de tráfego mútuo com a 

empresa Alemã. Em 1940 a Air France suspendeu os seus voos de longa distância e 

a suprimir o serviço aéreo postal que vinha realizando no Brasil em conseqüência da 

situação francesa desfavorável na Segunda Guerra Mundial26. 

Já a companhia alemã operava com duas empresas internacionais a 

Luthansa e a Lutschiffbau Zeppelin; e uma nacional que era o Sindicato Condor 

Ltda., este herdado do Condor Syndikat pela Lufthansa. As três empresas 

funcionavam como autônomas dando a impressão de se tratar de interesses 

concorrentes, quando na verdade eram interesses mútuos27. Em 1941, em 

consequência da guerra a empresa alemã passou a ser boicotada pelos 

fornecedores americanos de combustível e sem receber peças da matriz devido à 

guerra, restando somente o Sindicato Condor Ltda, posteriormente o seu controle 

acionário se encontraria nas mãos da Panair que controlaria as rotas para a 

Europa28. 

Mesmo com todas as precariedades infraestruturais, a década de 1940 foi o 

grande marco para o desenvolvimento da aviação civil no Brasil, principalmente 

devido às movimentações da CNA e a criação do Ministério que terminou por 

cristalizar todo um movimento nacional.  

O advento da segunda guerra terminou por impulsionar ainda mais esse 

mercado que percebendo as janelas abertas pelo conflito aproveitou para se 

organizar de uma maneira mais concisa e expandir as suas redes por todo o mundo, 

mas era necessário ser feito com segurança.  

                                            
26

 INSTITUTO HISTÓRICO CULTURAL DA AERONÁUTICA. História Geral da Aeronáutica Brasileira 
Volume 2. op. cit. 1990, p. 399-400. 
27

 Ibidem, p. 388-391. 
28

 LENZ, S. E. Aviação Civil em tempos de guerra: o Syndicato Condor (1927-1942). Revista 
Brasileira de História Militar, v.3, 2012, p.11. 
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As décadas de 1930 e 1940 foi o período em que o governo brasileiro 

entendeu que era necessário desenvolver a aviação civil, e para isso era 

fundamental pensar de maneira institucional para que esse novo serviço 

funcionasse. Porém, enquanto o Brasil iniciava o seu processo de desenvolvimento 

na aviação comercial, o governo estadunidense já havia compreendido que um dos 

avanços do século XX seria a aviação e para isso o governo e as companhias 

aéreas passaram a trabalhar de forma conjunta e assim competir pelo mercado 

aéreo internacional 

1.2 A AVIAÇÃO COMERCIAL NOS ESTADOS UNIDOS 

“Em 1939, uma nova geração de aviões de passageiros comerciais 

dominava as rotas aéreas internacionais, com uma nova geração de pilotos no 

comando29”, a época de pilotos de exibição, de show, já havia terminado. A 

finalidade das aeronaves não era mais a de entretenimento de um público que 

ficasse maravilhado com essa incrível engenharia. Não era interessante para as 

empresas aéreas terem sua imagem associada à de pilotos intrépidos e capazes de 

feitos aéreos incríveis, já que a imagem de piloto irresponsável não vende 

passagens aéreas. 

O mercado aeronáutico é movido pela promessa de segurança, de ser um 

meio de locomoção mais seguro e ágil que os automóveis, trens e navios. Porém, 

até atingir o nível de segurança desejável, o índice de acidentes era extremamente 

grande durante a década de 1930. “Em 1932, a taxa de mortes de passageiros de 

aviões era de 4,8 por 160 milhões de quilômetros voados. Em 1936, o número tinha 

mais que dobrado para um índice catastrófico de 10,1 mortes por 160 milhões de 

quilômetros voados30”. Esse índice assustador é movido principalmente devido à 

falta de equipamentos de segurança, havendo também a questão do treinamento 

dos pilotos e das manutenções e montagem das aeronaves. 

De acordo com as convenções internacionais que envolviam a aeronáutica 

civil não havia a obrigatoriedade da implementação e uso de equipamentos de rádio 

comunicação e meteorológicos. Foram as próprias empresas aéreas que passaram 

                                            
29

 CROUCH, Tom D. Asas. Tradução: Antônio Braga e Alexandre Martins. Rio de Janeiro: Record, 
2008, p. 367. 
30

 Idem p. 303. 
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a implantar esses sistemas para garantir a segurança não somente de seus 

passageiros, mas principalmente de suas aeronaves. 

As companhias aéreas estadunidenses visualizaram e implantaram a 

necessidade de equipamentos, que mesmo não sendo de uso obrigatório, garantiam 

uma maior estabilidade ao desenvolvimento das empresas. A Pan American e a 

Boeing são exemplos de empresas que perceberam a necessidade de programas de 

treinamentos aos seus funcionários em relação às questões mais sensíveis dos 

voos. Os pilotos passaram a operar não somente visual, mas também por meio de 

instrumentos, a navegação aérea foi aprimorada e o pessoal de terra em conjunto 

com os pilotos passaram a realizar operações por meio de rádio comunicação. 

A década de 1930 para as empresas estadunidenses foi um período de 

intenso desenvolvimento e também da especificação de seus setores. Os pilotos não 

executavam mais as ações de agentes aeroportuários, a sua função passou a ser 

unicamente a de pilotar as aeronaves e não mais despachar bagagens, cartas, 

organizar escalas, manutenção e outras questões empresariais. 

Por meio da universalização do rádio pelas companhias aéreas o controle de 

decolagens e pousos foi atribuído ao controle de tráfego aéreo, primeiramente uma 

responsabilidade do Department of Commerce, mas que em 1938 a Civil 

Aeronautics Authority (CAA) assumiu a autoridade pelas operações do sistema de 

controle aéreo. A regulamentação do tráfego aéreo estadunidense iniciou em 

decorrência do Air Mail Act de 1925 no qual o U.S. Post Office passou a 

supervisionar os aspectos empresariais da aviação civil, criando rotas, 

estabelecendo taxas e controlando fornecedores de serviços de correio aéreo. Em 

1926 foi criado o U. S. Department of Commerce por meio do Air Commerce Act 

(ACC). Em 1934, já no governo Roosevelt, houve aprovação do ACC que ficou 

sobre a responsabilidade da Interstate Commerce Commission (ICC).  

De acordo com o historiador estadunidense Tom D. Crouch, a ICC iniciou 

uma série de crises nas companhias de transporte aéreo ao reduzir as taxas do 

correio aéreo e impedir que aeronaves de passageiros utilizassem essas rotas 31, as 

empresas de transporte aéreo estavam sem capital. “As companhias aéreas 

americanas estavam voando na direção da falência em aviões que eram a inveja do 

                                            
31

 As empresas aéreas podiam utilizar as mesmas rotas do correio aéreo para o transporte de 
passageiros, desde que elas tivessem os contratos de correio aéreo.  
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mundo32”. O apoio governamental se tornou decisivo para a manutenção da aviação 

comercial nos Estados Unidos. 

O governo de Roosevelt reconhecia a necessidade de uma aviação civil forte 

e de uma indústria aeronáutica saudável frente à guerra que se avizinhava, sendo 

assim foi criado em 1938 o Civil Aeronautics Act que afastou o Post Office, o 

Department of Commerce e a ICC do setor aeronáutico. A Civil Aeronautics Authority 

passou a ser a única a promover e regular a indústria aérea civil, estabelecendo 

taxas e rotas nos Estados Unidos e entre os Estados Unidos e outros países que 

tivessem interesse no comercio internacional e doméstico nos EUA.  

Em 1940 a CAA foi dividida em duas e foi criada a Civil Aviation 

Administration e a Civil Aeronautics Board (CAB), a primeira continuou a certificar as 

aeronaves e pilotos, operação de sistemas de controle de tráfego aéreo, garantir o 

desenvolvimento da segurança aérea e melhoria das companhias aéreas. Já a 

segunda iria estabelecer as regras e padrões ao tráfego de passageiros e serviços 

aéreos, investigar acidentes, definir tarifas e regular os aspectos econômicos das 

indústrias. 

“O governo desde as instituições locais até os órgãos federais, garantia a 

infraestrutura necessária: aeroportos, rotas, mecanismos de navegação, controle de 

tráfego aéreo, previsão do tempo e pesquisas que iriam levar a futuras melhorias33”. 

Desta maneira as empresas aéreas estadunidenses estavam amparadas pelo 

governo para melhor se desenvolverem, o boom da aviação comercial representava 

um grande mercado aos fabricantes de aeronaves e de equipamentos aéreos.  

Começava a expansão para o domínio das rotas aéreas internacionais, os 

países europeus viam com desconfiança a expansão das companhias 

estadunidenses, já que é difícil diferenciar o interesse de mercado das companhias 

do interesse do governo dos Estados Unidos. Essa desconfiança veio aumentar com 

a Convenção de Chicago, 1944, e com a criação da Organização da Aviação Civil 

Internacional (OACI), 1945. 
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 Ibidem pp. 642-643. 



24 
 

1.3 AS CONVENÇÕES INTERNACIONAIS DE AVIAÇÃO CIVIL 

O avião não está circunscrito somente ao território de sua bandeira, ele é um 

fator importante de integração entre os países e continentes e são necessárias as 

regulamentações aéreas. Porém havia diversos obstáculos em seu desenvolvimento 

são eles a questão de soberania dos espaços aéreos de permissão ou não para 

sobrevoo; dificuldades linguísticas nas comunicações; cartas aéreas 

despadronizadas e a falta de leis que padronizassem normas específicas válidas 

para todos os países34. 

Ou seja, cada país possuía a sua própria regulamentação, no caso brasileiro 

era o Código Brasileiro do Ar, de 1938, que já em seu segundo artigo específica de 

maneira direta que o “direito aéreo é regulado pelas Convenções e Tratados a que o 

Brasil tenha aderido ou ratificado e pelo presente Código”35. Desta maneira “as 

normas básicas que regulam o transporte aéreo internacional no Brasil, são aquelas 

contidas na Convenção para Unificação de Certas Regras relativas ao Transporte 

Aéreo Internacional (Convenção de Varsóvia de 1929)”36.  

As Convenções Internacionais de Aviação Civil sempre almejavam atingir 

uma normativa internacional aceita por todos os seus signatários. A primeira 

tentativa ocorreu em 1910 conhecida como a Convenção de Paris na qual se tentou 

formular os princípios de direito internacional relativo à navegação aérea. Contudo, 

essa conferência não logrou o nível de uma convenção internacional, em 

consequência dos desacordos fundamentais entre os estados participantes ao que 

toca no direito da aeronave estrangeira voar sobre o território de outro país, e logo a 

1ª Guerra Mundial pós um fim a cooperação mundial. 

Em 1919 houve a Convenção para a Regulamentação da Navegação Aérea, 

uma extensão da Conferência de Paz de Paris, a sua prioridade era tornar o 

transporte aéreo mais seguro e teve como resultado direto a criação da Comissão 

Internacional de Navegação Aérea (CINA), que ficou sob a responsabilidade da Liga 

das Nações, com a função de monitorar o desenvolvimento da aviação civil37. 
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1937-1946/Del0483.htm. Acessado em: 29/11/2017 
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A Convenção de Madrid, ocorrida em 1926, também conhecida como a 

Convenção Ibero-Americana de Navegação Aérea (CIANA) formada pela Espanha e 

por alguns países latino americanos, porém ela nunca foi registrada em nenhum 

organismo internacional e foi completamente ignorada na Convenção de Chicago. A 

Espanha participou da Convenção de 1919, mas em consequência do aumento da 

atividade da aviação entre os países ibéricos e os países latino-americanos preferiu 

não ser um país signatário da Convenção de 1919. Assim, Convenção de Madrid 

tinha por finalidade servir de elo dos interesses econômicos da Espanha para com 

os países latinos americanos. A convenção não foi bem sucedida tendo somente 7 

países signatários sendo eles Argentina, Costa Rica, República Dominicana, El 

Salvador, México, Espanha e Paraguai. De acordo com o levantamento histórico da 

própria ICAO a falta de sucesso deveu-se a três fatores, primeiramente as 

aeronaves do período não estavam suficientemente desenvolvidas para unir o 

continente americano e a península ibérica, segundo a situação política espanhola 

estava muito desgastada e se deteriorou ainda mais em consequência da guerra 

civil e por fim os interesses latino-americanos estavam se voltando para a América 

do Norte38. 

A Convenção de Havana, também denominada de “Convenção Pan-

americana sobre Aviação Comercial”, de 1928, tratou especificamente dos assuntos 

que fossem referentes ao direito do trafego aéreo, já que as convenções de Paris e 

Madrid eram mais voltadas aos aspectos técnicos e operacionais da aviação. O 

diferencial dessa convenção foi a formatação de cláusulas que permitiram as 

companhias aéreas dos Estados Unidos a operar seus serviços livremente na 

América do Norte e do Sul39. 

Em 1929 ocorria a Convenção para Unificação de certas regras relativas ao 

Transporte Aéreo Internacional, conhecida como Convenção de Varsóvia, passou a 

regular a responsabilidade, em caso de acidente, para o transporte internacional de 

pessoas, bagagem ou mercadorias realizadas por aeronaves. Segundo a OACI foi o 

primeiro quadro jurídico que abrangeu aviação a um nível internacional, “playing an 

essential role in supporting the development of the sector and establishing a set of 
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principles, most of which are still effective and constitute the basis of modern aviation 

law”40. 

A Convenção sobre a Aviação Civil Internacional foi convocada e 

patrocinada pelos Estados Unidos, sediada na cidade de Chicago de 1º de 

novembro a 7 de dezembro de 1944, ficou conhecida como a Convenção de 

Chicago de uso oficial pelos principais órgãos responsáveis pela aviação civil 

internacional e por todos os seus membros signatários, tendo como função 

regulamentar todo o espaço aéreo civil e de reconhecer o principio da soberania de 

um Estado contratante no espaço aéreo sobre o seu território. 

A Convenção de Chicago passou desenvolver a aviação civil, a preservação 

da Paz Mundial, e para que o serviço aéreo internacional se estabelecesse de forma 

qualitativa e econômica, foi criada a Organização de Aviação Civil Internacional 

(OACI)41. 

A OACI passou a regulamentar normas e práticas recomendadas a aviação 

civil internacional e políticas em apoio a aviação civil segura, eficiente e 

economicamente sustentáveis. Desta maneira a OACI visa garantir que os seus 

Estados membros sejam locais seguros para o desenvolvimento da aviação e que 

cada Estado esteja operando de acordo com as regulamentações internacionais. 

Cada país membro da OACI é configurado como um local seguro para o 

desenvolvimento da aviação e ser um membro é um atrativo ao desenvolvimento do 

setor aeronáutico. 

Ao total foram 72 países que mandaram representantes a Convenção, o 

representante brasileiro foi o diplomata Fernando Lobo42 que assinou em 

29.05.1945, porém o governo brasileiro ainda não possuía os elementos obrigatórios 

à segurança aérea configurada como obrigatórios. A Convenção de Chicago foi 

ratificada em 08.07.1946 e promulgada pelo Decreto número 21.713 de 27 de 

agosto de 1946, porém só entrou em vigor em 04.04.1947 e a partir desta data o 

Brasil passou a ser um membro da OACI e atualmente faz parte do conselho. 
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Passaram se dois anos para a que a aviação civil e as questões 

aeroportuárias se adequassem as normas adotadas durante a Convenção de 

Chicago, principalmente aos capítulos IV e VI43, ambos os capítulos tratam sobre a 

regulamentação aérea e o uso obrigatório de equipamentos e processos que 

passam a ser necessários ao desenvolvimento da aviação civil. 

O capítulo IV – Medidas para facilitar a navegação aérea; artigo 28 auxilio a 

navegação aérea e sistemas uniformes, especifica o comprometimento que os 

Estados contratantes passam a ter para se garantir a segurança da navegação 

aérea 

a) a estabelecer em seu território aeroportos, serviços de rádio 
comunicação, serviços de meteorologia e outras facilidades para a 
navegação aérea internacional, de conformidade com as normas e 
processos que forem recomendados ou estabelecidos 
oportunamente em virtude desta Convenção. 
b) a adotar e pôr em vigor os sistemas uniformes apropriados de 
comunicações, processos, códigos, distintivos, sinais, luzes, e outras 
normas ou regulamentos que se recomendem ou se estabeleçam 
oportunamente de conformidade com esta Convenção. 
c) a colaborar em medidas de caráter internacional, a fim de 
garantir a publicação de mapas e cartas aeronáuticas conforma com 
as normas que se recomendam e se estabeleçam em virtude desta 
Convenção. 
 

E o capítulo VI - Normas Internacionais e Programas Recomendados; artigo 

37 adoção de normas e processos internacionais, no qual os  

Estados contratantes se comprometem a colaborar a fim de lograr a 
maior uniformidade possível em regulamentos, padrões, normas e 
organizações relacionadas com as aeronaves, pessoal, aerovias, 
serviços auxiliares, em todos os casos em que a uniformidade facilite 
e melhore a navegação aérea. 
Para este fim, a Organização Internacional de Aviação Civil adotará e 
emendará oportunamente, segundo a necessidade, as normas 
internacionais e as praticas e os processos relativos aos pontos 
seguintes: 
a) sistema de comunicação e auxilio à navegação aérea, inclusive 
as marcações terrestres; 
b) característicos de aeroportos e áreas de pouso; 
c) regras de tráfegos e métodos de controle de tráfego aéreo; 
d) licença para o pessoal de voo e mecânicos; 
e) navegabilidade de aeronaves; 
f) registro e matrícula de aeronaves; 
g) coleta e troca de dados meteorológicos; 
h) Livros de Bordo; 
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i) mapas e cartas aeronáuticas; 
j) formalidades de alfândega e de imigração; 
k) aeronaves em perigo e investigação de acidentes. 
Assim como todas as sugestões relacionadas com a segurança, 
regularidade e eficiência de navegação aérea que oportunamente 
foram necessárias. 
 

A adequação brasileira se dá por meio da utilização das facilidades obtidas 

por meio do acordo de Lend-Lease com o governo estadunidense e da Divisão 

Aérea, uma das linhas de ação da comissão mista sediada no Rio de Janeiro 

durante os anos de 1944 e 1945, desta maneira surge o questionamento: a 

adequação brasileira se dá aos moldes do estadunidense em consequência das 

trocas comerciais e dos acordos políticos provenientes aos acontecimentos da 

segunda guerra? Ou os Estados Unidos visualizando a possibilidade de um 

mercado, que não estava mais sendo atendido pelas empresas europeias, e devido 

à necessidade de um acordo internacional que regulamentasse a aviação civil 

aproveitou a janela de oportunidade que era o mercado brasileiro? E até que ponto o 

poder de controle do governo brasileiro realmente existia em seu próprio setor 

aeronáutico civil e a sua própria defesa nacional, visto que a sombra estadunidense 

estava presente em todas as suas empresas de aviação comercial que possuíam 

filiais pelos outros países do continente americano? 
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2. POLÍTICA EXTERNA DOS ESTADOS UNIDOS E A SEGUNDA GUERRA 

MUNDIAL 

 

2.1 O PAN-AMERICANISMO 

A questão sobre as rotas aéreas internacionais sempre foram as mais 

sensíveis durante as diversas Convenções Internacionais de Aviação Civil, já que 

geralmente esbarrava na questão de interesses particulares de cada governo 

participante. Muitos países viam com desconfiança a expansão das empresas 

aéreas estadunidenses, principalmente da Pan Am, por todo continente americano. 

Pois, durante a década de 1930, a política externa estadunidense é marcada pela 

política da “Boa Vizinhança”, voltada para os países do continente americano a 

proposta era de atingir um acordo de cooperação interamericana de modo “a fazer 

avançar o bem-estar dos povos das Américas”44, para isso a pauta central era a 

proposta de igualdade jurídica de todas as nações americanas e consultas 

interamericanas caso um país ameaçasse se tornar um perigo aos outros países do 

continente. 

A proposta do “Big Stick” foi sendo abandonada gradualmente a partir do 

momento que o governo dos Estados Unidos perceberam que o seu 

intervencionismo político e militar, era visto de maneira agressiva pelas demais 

repúblicas americanas, mas também pelos países europeus, principalmente a 

Inglaterra que competia diretamente os produtos estadunidenses nos mercados de 

toda América Latina. 

A real intenção da política externa dos Estados Unidos era a de minimizar a 

influência europeia na América Latina por meio da manutenção da liderança dos 

Estados Unidos e o estimulo a estabilidade política nos países do continente. O 

historiador Gerson Moura em seu livro Relações exteriores do Brasil: 1939-1950: 

mudanças na natureza das relações Brasil-Estados Unidos durante e após a 

Segunda Guerra Mundial (2012), traz brevemente uma interpretação do historiador 

D. Green que analisou a política da “Boa Vizinhança” pelo viés econômico. De 

acordo com D. Green, durante a recuperação econômica da década de 1930 foi 
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necessária à expansão dos bens manufaturados no país para os mercados 

externos, “além de uma oferta crescente de matérias-primas e de novas avenidas 

para investimentos”45. Gerson Moura concorda de que a economia estadunidense 

precisava dessa ampliação comercial para superar os efeitos da depressão, contudo 

o historiador não está de completo acordo com a premissa de que essa expansão 

seria a real motivação da política da “Boa Vizinhança”. 

Assim Moura retoma que as medidas tomadas pelo governo Roosevelt 

relativo à América Latina sugerem uma preocupação mais voltada às questões 

políticas e estratégicas. Os principais objetivos eram garantir a colaboração política 

e o alinhamento das nações latino-americanas à liderança dos Estados Unidos. Era 

interessante manter mercados na América Latina, porém não era a sua prioridade, e 

não hesitariam sacrificar os interesses econômicos em prol das questões políticas46.  

As políticas tomadas para a recuperação das economias latino-americanas 

estavam pautadas em uma espécie de solidariedade de uma assistência econômica 

voltada ao continente, na busca de um perfil interamericano. Esse perfil 

interamericano seguiria pela linha do pan-americanismo, porém os Estados Unidos 

seria o modelo a ser seguido. O pan-americanismo é decorrência das conferências 

interamericanas que residiam numa vontade coletiva dos países americanos no qual 

o “seu maior objetivo era a união das nações americanas por meio do fortalecimento 

político e do comércio na América”47, sendo a base desse programa a paz e a 

fraternidade entre os membros participantes das conferências. Era a busca de um 

continentalismo entre as comunidades americanas, porém é ingenuidade ignorar o 

fato de que cada nação participante das conferências tivessem os seus próprios 

interesses nessa relação de “fraternidade” interamericana48. 

A historiadora Tereza Maria Spyer Dulci retoma que o princípio das 

conferências pan-americanas estão ligadas as questões de aspirações dos países 

hispano-americanos, na intenção de união e harmonia entre as novas repúblicas do 

continente. Em 1828 ocorria o Congresso do Panamá sob a presidência da Simon 

Bolívar, a principal questão girava entorno da tentativa de organizar uma 

confederação continental, “refletindo um ideário com raízes muito mais históricas e 
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identitárias do que comerciais”49. Dulci relembra que os Estados Unidos, em 1825, 

também foi convidado a fazer parte da conferência devido, principalmente, aos laços 

de união comercial e financeira que estabeleceram com os demais países do 

continente. Porém devido a problemas com o representante designado, o país não 

participou da conferência. 

O programa elaborado por Bolívar tinha como temas principais: a 
união das nações sobre a base de um direito internacional comum; a 
criação de uma liga para tentar resolver os problemas entre novos 
países hispano-americanos ou com países estrangeiros; o repudio a 
tentativas de recolonização da América; a abolição das 
discriminações de origem e de cor; o fim do comércio escravo e a 
abertura dos países hispano-americanos ao comércio inglês50. 
 

Nesse mesmo período em que Bolívar convoca o 1º congresso 

interamericano, nos Estados Unidos a política da Doutrina Monroe se fortalece, 

consistindo basicamente em três pontos principais: a não criação de novas colônias 

na América; a não intervenção europeia nos assuntos internos dos países 

americanos e a não intervenção dos Estados Unidos em conflitos relacionados aos 

países europeus51. Limitando o espaço da influência europeia, e é também o início 

de uma política expansionista do país, pois visava consolidar a zona de influência 

hegemônica dos Estados Unidos no continente. No entanto ela não é uma doutrina 

rígida, sofrendo diversas adaptações ao longo dos governos americanos para se 

adequar de acordo com as suas ambições na América Latina52. 

A primeira conferência pan-americana foi convocada pelos Estados Unidos e 

visava os interesses de suas relações exteriores para com os seus vizinhos, de 

acordo com a historiadora Dulci o programa da primeira conferência foi elaborado 

pelos Estados Unidos tendo como principais assuntos à adoção de um plano de 

arbitragem; o incremento do comercio e meios de comunicação; o fomento das 

relações comerciais recíprocas e o desenvolvimento de mercados mais amplos para 

os produtos de cada país americano; medidas para a formação de uma união 

aduaneira americana; a adoção de um sistema uniforme de pesos e medidas e a 

adoção de uma moeda comum53.  
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A Grã-Bretanha se posicionou contra a realização da Conferência, já que 

poderia perder a sua zona de influência na América. O Brasil e a Argentina tinham 

estreitas relações políticas e comerciais, contudo a Argentina foi a principal aliada da 

Inglaterra na oposição às propostas estadunidense e desmontando o projeto de 

construir o “ideário pan-americano” sob a hegemonia norte-americana54. Mas 

mesmo não obtendo o sucesso esperado, foi criada a União Internacional das 

Repúblicas Americanas encarregada de reunir dados sobre o comercio do 

continente e a publicar boletins com esses dados. 

Houve outras oito conferências pan-americanas e logo na segunda 

conferência ocorrida no México (1901-1902) a política do Big Stick estadunidense 

começava a se estabelecer e a sua política imperialista tomava forma. Nas 

conferências do Rio de Janeiro (1906), Buenos Aires (1910) e Santiago (1923) a 

influencia e a tentativa de controle por parte dos Estados Unidos aumentava e ao 

mesmo tempo o sentimento antiamericanista aflorava. Até a criação da Organização 

dos Estados Americanos (OEA) ocorreram mais quatro conferencias são elas a de 

Havana (1928); Montevidéu (1933); Lima (1938), Rio de Janeiro (1942), Chapultepec 

(1945) e Bogotá (1948). 

A maleabilidade da política das relações exteriores dos Estados Unidos pode 

ser sentida na sexta Conferência pan-americana de Havana, ocorrida em 20 de 

fevereiro de 1928, pois ao mesmo tempo em que os representantes dos estados 

americanos tratavam das intervenções dos Estados Unidos na América Central e 

Caribe, amplificando o sentimento antiamericanista por toda a América Espanhola. 

Ocorria ao mesmo tempo, porém no setor que diz respeito à aviação civil 

internacional, a Convenção de Havana que além de buscar regulamentar bases para 

o direito aéreo internacional, fomentou cláusulas favoráveis às companhias aéreas 

estadunidenses em todo o continente americano. De certo modo o governo dos 

Estados Unidos utilizou de suas empresas aéreas para competirem pelo mercado 

latino americano, dado ao fato de que havia uma preferência às empresas europeias 

que atuavam pelo continente. 
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2.2 A SEGUNDA GUERRA E A SUA INTERFERÊNCIA NO CONTINENTE 

Os Estados Unidos ampliavam a sua influência pelo continente contra a 

presença do Eixo nas Américas, e a sua pressão contra a presença alemã no 

continente se fez de diversas formas, e as linhas aéreas não ficaram de fora. 

Em 1940, em muitos países da América Latina o controle das linhas 
aéreas era uma questão excepcionalmente delicada. As pioneiras da 
aviação civil na Bolívia, no Brasil, na Colômbia e no Equador tinham 
sido empresas de propriedade de súditos alemães. Entre 1934 e 
1938, as linhas aéreas alemãs (incentivadas por Hitler) duplicaram as 
suas rotas para a América Latina. Em 1940, sob pressão dos 
Estados Unidos, os colombianos nacionalizaram a sua indústria 
aeronáutica, criaram a Avianca e demitiram todos os funcionários 
alemães. Outros países fizeram pressões semelhantes com 
resultados iguais55. 
 

Ao interferir nas linhas aéreas de um país, está interferindo diretamente na 

integração nacional do mesmo e principalmente nas esferas políticas e econômicas. 

A política da “Boa Vizinhança” e a Segunda Guerra Mundial permitiram que a 

pressão estadunidense logo posicionasse os países em prol ou contra o Eixo, e um 

dos meios de se verificar esse fato é por meio das companhias aéreas, pois forçar a 

nacionalização de uma empresa aérea estrangeira, sendo esta alemã ou italiana, já 

demonstra a que a zona de influência estadunidense estava fortemente 

estabelecida. 

A zona de influência já estava estabelecida e a sequência desse processo 

era a consolidação da liderança dos Estados Unidos por todo o continente, de 

acordo com a pesquisadora Ioneida Cavalcanti da Cunha essa consolidação se seu 

às vésperas da Segunda Guerra Mundial e tendo como a sua base o principio da 

solidariedade pan-americana, solidariedade essa que é marcada contra as possíveis 

hostilidades que poderiam advir de fora do continente americano ocasionando na 

união das repúblicas americanas contra um inimigo externo, no caso esse inimigo 

era representado pelos países do Eixo56. 

A guerra já se avizinhava e era necessário reavaliar a política da “Boa 

Vizinhança” em termos militares e inicialmente foi formado o Conselho 

Interamericano de Defesa em prol da defesa hemisférica, e na previsão de um 
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possível ataque alemão ao território americano a percepção de uma ameaça por 

parte do governo Roosevelt ditava o perfil defensivo que englobava todo o 

continente. 

E assim foi planejada uma estratégia que abordava todo o continente, porém 

ela não 

era projetada para permitir a participação conjunta de forças 
estadunidenses e latino-americanas. As forças armadas dos Estados 
Unidos ficariam encarregadas da defesa do continente e cada uma 
das outras nações contribuiria para o sucesso da estratégia global de 
acordo com sua capacidade. Em termos gerais, isto envolvia a 
cessão de bases aéreas e/ou navais, bem como a manutenção da 
ordem política e social interna57. 
 

Enquanto no plano político e comercial o governo estadunidense buscou por 

meio do ideal de igualdade entre as nações, da liberdade, da democracia e na vitória 

das instituições republicanas para solucionar de maneira pacifica os conflitos entre 

os próprios países americanos, respeitando a soberania de cada país. Essa política 

pacificadora permitiu criar relações com os regimes políticos que divergiam de 

maneira gritante um dos outros. Importante frisar que a retórica pan-americana e da 

“Boa Vizinhança” jamais foram abandonadas, mas sim moldadas ao contexto político 

do momento, Washington entendia que no caso de uma nova guerra seria de suma 

importância contar com a solidariedade de todas as republicas americanas. 

O avanço da influência do Eixo no continente americano era combatida 

ativamente pelos Estados Unidos, e para ser de forma efetiva era necessário que 

essa liderança dos Estados Unidos no continente não afetasse as negociações com 

os futuros aliados na guerra. É nesse sentido que ocorre a proposta de uma ajuda 

militar aos países da América do Sul para assim estreitar os vínculos entre os países 

beneficiários, a proposta do programa militar em relação ao Brasil girava entorno de 

cinco medidas de cooperação: treinar militares latinos em escolas 
das Armas nos EUA; realizar vôos freqüentes de demonstração de 
aeronaves americanas e visitas de navios de guerra; convidar oficiais 
latino-americanos de alta hierarquia para visitar os Estados Unidos; 
fornecer publicações das Forças Armadas para as bibliotecas 
militares brasileiras e designar outros adidos militares e navais na 
área58. 
 

Os Estados Unidos estavam dispostos a efetuar assistência, treinamento 

militar e naval, tal acordo estava restringido às nações amigas e que serviriam de 
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instrumento afirmador da propaganda em prol da solidariedade hemisférica, para 

que desta maneira fosse possível atingir os interesses estratégicos dos EUA e 

também distanciava o continente de uma Europa turbulenta. 

E para que fosse possível atingir os seus principais objetivos de influência 

tanto no âmbito militar quanto no ideológico foi criado o Office of the Coordinator for 

Inter-American Affairs (OCIAA). 

O OCIAA foi criada em 1940 e estava sob a liderança de Nelson Rockefeller, 

a criação do órgão veio no bojo da necessidade de estreitar as relações culturais e 

os interesses estadunidenses, inicialmente o nome do órgão era Office for the 

Coordenation of Commercialand Cultural Relations between the American Republics, 

após um ano o nome mudaria para Office of the Coordinator for Inter-American 

Affairs, “considerada uma verdadeira fábrica de ideologias detinha como objetivo 

oficial, „formular e executar um programa que promovesse a solidariedade 

hemisférica e o espírito de cooperação entre os países americanos‟”59. 

Cunha especifica que o OCIAA não era somente mais uma agência criada 

pelos “new leaders”, que acenderam junto às eleições de 1940 nos EUA, mas que o 

seu papel era o de executar uma política que abarcaria as áreas econômicas e 

culturais60. 

O OCIAA foi uma reorientação da política externa dos EUA para com a 

América Latina, seguindo “em plena vigência o domínio imperialista dos EUA sobre 

a região que muitos em Washington tinham como seu „quintal‟”61. Que buscou se 

internalizar no estado brasileiro, e também na sociedade como um todo. Para evitar 

perder o Brasil, que possuía uma posição chave na política externa estadunidense, 

foi transferido para o país um grande volume de recursos humanos e financeiros e 

desta maneira familiarizar a sociedade e o estado brasileiro com os pontos de vista, 

conhecimentos, valores e métodos da civilização norte-americana62. 

A política pan-americana e o OCIAA trabalharam em prol de conter o avanço 

da ideologia nazista no continente, era a busca pela colaboração hemisférica. A 

política pan-americanista era uma política muito mais natural, posto que ao 

invés de glorificar uma raça e uma nação, ele enfatizava a 
solidariedade entre nações. Ao invés de promover a criação de um 
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novo partido político nos países subordinados, o Pan-Americanismo 
falava em respeito pela soberania nacional63. 
 

A sua proposta ideológica fazia mais sentido aos países latino-americanos 

diferentemente da ideologia nazista. Desta maneira em 1942, o pan-americanismo 

era um dos principais alicerces da política externa estadunidense que em conjunto 

com o OCIAA expandiram e fixaram a imagem positiva dos Estados Unidos como 

um exemplo de civilização por todo o continente americano. 

Em quanto ocorria a luta ideológica no continente americano a guerra atingia 

a toda a Europa. A França havia capitulado em 1940 e a possibilidade de a guerra 

chegar as Américas por meio de um ataque vindo da África em direção ao saliente 

nordestino não era descartável. A preocupação estadunidense se dava entorno da 

possível adesão de alguns países da americanos em favor do Eixo. 

Desta maneira a questão que envolvia os assuntos voltados a cooperação 

militar tanto no continente americano quanto fora dele passou a contar a partir de 

1941 com o Lend-Lease, ou Lei de Empréstimo e Arrendamento. 

O programa do Lend-Lease previa a possibilidade de o país adquirir 

matérias de guerra ou civis com a opção de pagar uma taxa módica ou devolver os 

materiais após o termino da guerra. O Brasil foi uma das nações beneficiarias pelo 

Lend-Lease, porém envolvendo diversas reclamações de não entrega de 

equipamentos militares aos seus exércitos. Em geral os países mais beneficiados 

por este programa foram a Grã-Bretanha, URSS, França e China64. 

A Segunda Guerra acelerou o processo da ampliação do imperialismo 

estadunidense pelo continente, ocupando todas as lacunas referentes aos assuntos 

culturais e militares que a campanha nazista não conseguia cobrir. As propagandas 

eram muito além da busca pelo apoio político e da aprovação da população em 

relação às políticas das agências estadunidenses, mas sim de “preparar o terreno 

para o provável estacionamento das tropas norte-americanas e a instalação de 

bases aéreas por todo o continente, servindo também para escoamento de produtos 

indispensáveis para a guerra”65. 
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2.3 O BRASIL E A SUA POLÍTICA EXTERIOR 

Enquanto os Estados Unidos ampliavam a sua influência pelo continente e 

se levantava como o bastião contra a presença do Eixo nas Américas, o governo do 

então presidente Getúlio Vargas era favorável à neutralidade ideológica entre os 

dois sistemas opostos aproveitando-se das características que lhe eram 

interessantes ao seu governo. Essa neutralidade de Vargas “era de caráter 

oportunista e que pouco a pouco assumiu uma constituição colaboracionista 

(privilegiada) em definitivo com os EUA, sem, no entanto, retirar dos países do Eixo 

a perspectiva de uma aliança política mais profunda com o Brasil naquele período”66. 

Internamente o governo de Vargas buscou conciliar os principais setores da 

sociedade brasileira por meio do programa de desenvolvimento industrial agradando 

os militares, civis e a burguesia. Para os militares a instalação da indústria de base 

fortaleceria a economia e por consequência a segurança nacional67. 

Vargas manteve tanto na política externa quanto na economia um equilíbrio 

entre Berlim e Washington, já que havia necessidade de atrair o financiamento para 

o desenvolvimento industrial. As relações econômicas entre o Brasil e a Alemanha 

aumentaram entre os anos 1934 e 1937 impulsionado pelo comercio de 

compensação “que consistia na troca de mercadorias sem a intermediação de outra 

moeda mais forte”68. Os EUA mantinham a sua política do livre-comércio 

O governo estadunidense buscou manter uma relação próxima com o 

mercado brasileiro evitando que quaisquer reações negativas dos investidores 

estadunidenses afastassem os brasileiros, o que favoreceria a aproximação 

Alemanha - Brasil69. 

Os Estados Unidos empunhavam a bandeira da liberal-democracia e 

invocavam o pan-americanismo, enquanto a Alemanha adotava o autoritarismo 

antiparlamentar e o ultra nacionalismo, porém ambos possuíam um sentimento 

complacente em relação ao comportamento equidistante do Brasil, já que os dois 

tinham interesse em “expandir primeiramente suas estratégias de natureza 

econômica para o sul, o que permitia o alargamento do campo de barganha do 

governo brasileiro por algum tempo”70. Vargas aproveitava esse campo de barganha 
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para adquirir armas alemãs da empresa Krupp por meio do comércio marítimo, a 

primeira contratação ocorreu em 1937, a proposta do governo brasileiro era de 

adquirir canhões alemães e assim padronizar o material de artilharia do Exército 

Brasileiro71.  

O pesquisador Francisco Luiz Corsi em seu artigo Política Externa e 

Desenvolvimento no Estado Novo (2007) ressalta o fato de que a política externa de 

Vargas agir como um instrumento estratégico de desenvolvimento econômico, e 

para isso ela deveria funcionar de maneira independente e forte, ou seja, ela não 

estaria presa a uma única economia externa. Assim, em 1937 o comercio bilateral 

com a Alemanha se intensificou e chegou a ser a segunda maior parceira comercial 

do Brasil, ameaçando a posição dos EUA no comércio exterior72, e em 1938 já era a 

maior passando os EUA. 

Esse panorama começou a se alterar com a eclosão da guerra na Europa, 

em 01 de setembro de 1939,  

o bloqueio naval imposto pela Marinha de Guerra Britânica ao 
comércio de além-mar alemão impediu que o grosso das 
encomendas fosse entregue ao Brasil, causando considerável tensão 
diplomática entre brasileiros e britânicos. A partir desse momento, a 
margem de manobra dos gestores brasileiros no quadro da nova 
correlação de forças nas relações internacionais se estreitou 
bastante73. 
 

A possibilidade de entrega dessas armas era baixa e restava ao governo 

brasileiro o abastecimento desses equipamentos por meio dos Estados Unidos que 

estavam abastecendo as suas próprias forças armadas e de outros países que 

combatiam a Alemanha nazista. Mesmo havendo a solicitação das armas por parte 

do governo brasileiro, a prioridade estadunidense era o seu mercado europeu, mais 

especificamente a Grã-Bretanha após a capitulação francesa. 

Com a instauração do Estado Novo, por meio do golpe de 1937, Vargas 

propunha um Estado mais ativo e intervencionista, o projeto econômico girava 

entorno de uma política desenvolvimentista, as propostas do crescimento industrial e 

dos outros setores econômicos do país vieram a decorrer da política 

intervencionista, o principal exemplo dessa política foi o plano da Siderúrgica 

Nacional (1940). 
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Vargas ora girava entorno do governo estadunidense, ora em torno do 

governo alemão que nublava as reais condições econômicas da Alemanha no que 

diz respeito às possibilidades de investimentos no exterior, mesmo assim a 

possibilidade de que o governo alemão financiasse a siderúrgica em Volta Redonda 

e os posicionamentos de Vargas favoráveis a algumas ideias dos governos do Eixo , 

acelerou o processo de os Estados Unidos considerarem os planos da siderúrgica 

que foi financiada pelo Export-Import Bank e também pelo governo brasileiro. 

Mesmo com capital estadunidense para a construção da siderúrgica  

o pêndulo do governo varguista arrimou-se ao realismo antes mesmo 
de uma declaração formal de guerra à Alemanha, porém não 
interrompeu as boas relações diplomáticas com este país, a ponto de 
fazer com que o Reichstag, não contasse realmente com o 
alinhamento brasileiro à causa aliada, em que pese todos estes 
empreendimentos estarem saindo do papel74. 
 

A neutralidade de Vargas durou até 1942, momento no qual sua política 

externa foi obrigada a se posicionar escolhendo o lado dos Aliados, os principais 

fatores que levaram a essa decisão foram a Conferência do Rio, a missão do 

ministro da fazenda Souza Costa a Washington, o acordo político-militar assinado 

com os Estados Unidos e o torpedeamento de cinco navios mercantes brasileiros 

pelos submarinos alemães foram afundados os Lloyds Brasileiros: Buarque 

(16.02.1942), Olinda (18.02.1942), Arabutã (07.03.1942), Cairu (08.03.1942) e o 

Parnaíba (01.05.1942). Frente à pressão popular ao torpedeamento e a sua relações 

com os Estados Unidos, o Brasil declarou guerra ao Eixo em 22.08.1942. 

A Conferência do Rio, também conhecida como III Reunião de Consulta dos 

Ministros das Relações Exteriores das Repúblicas Americanas75, foi convocada por 

Washington após o ataque japonês a Pearl Harbor, sediada no Rio de Janeiro, de 15 

a 28 de janeiro de 1942. O principal objetivo era aprovar uma resolução de 

rompimento das relações diplomáticas e comerciais entre os países americanos com 

os do Eixo, porém foi aprovada uma resolução que recomendava o rompimento das 

relações em consequência do posicionamento Argentino em ser contra a 

obrigatoriedade de um rompimento direto. 
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Durante a abertura da Conferência Vargas afirmou o seu apoio à causa pan-

americana, sem um comprometimento direto com os Estados Unidos. Os 

embaixadores do Eixo presentes tentaram diferentes manobras para evitar o 

rompimento de relações com os representantes latinos-americanos, em relação ao 

Brasil não houve êxito, “pois Vargas apenas aguardava o momento em que os 

Estados Unidos demonstrassem disposição em conceder as reivindicações 

brasileiras”76. 

Vargas se posicionou de forma favorável aos Estados Unidos, sem deixar de 

reclamar dos atrasos do comprimento das promessas realizadas pelos EUA, o 

historiador Gerson Moura destaca a declaração enfática de Vargas feita ao 

representante americano Sumner Welles 

obviamente o Brasil não podia ser tratado como uma pequena 
potência centro-americana que se satisfaria com a presença de 
tropas americanas em seu território. O Brasil tem o direito de ser 
considerado pelos Estados Unidos um amigo e aliado, e está 
habilitado a ser suprido sob o Lend-Lease Act [Lei de Empréstimo e 
Arrendamento] com aviões, tanques, e artilharia costeira suficientes 
para capacitar o exército brasileiro a defender ao menos em parte 
aquelas regiões do Nordeste brasileiro cuja defesa é tão vitalmente 
necessária para os Estados Unidos quanto para o próprio Brasil77. 
 

A cobrança de Vargas se dava em decorrência que no ano anterior ter sido 

firmado entre os dois países uma comissão mista78 que teria como principal foco a 

defesa da região nordeste e a entrega de armamentos ao exército brasileiro. O 

interesse sobre a região nordestina pelos estadunidenses tinha como intuito o envio 

de tropas à região, como também a utilização das bases aéreas ali existentes que 

poderiam ser utilizadas como um elemento de defesa hemisférica, caso houvesse 

ataques do eixo em direção ao continente, como também serviriam de entrepostos 

entre o continente americano e o africano. A ideia da presença de tropas 

estacionadas no território brasileiro não agradou o governo brasileiro, sendo assim 

foi vetada a ocupação militar preventiva. 

As entregas dos armamentos modernos não ocorreram, porém no que 

condiz com o interesse da utilização das bases aéreas ficou a cargo da subsidiária 

estadunidense Panair lograr o controle. De acordo com a historiadora Ioneida Cunha 

as instalações de bases militares no nordeste brasileiro se deu devido ao fato da 
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Panair79 ter sido concessionária dos aeroportos do Amapá, Belém, São Luiz, 

Fortaleza, Natal, Recife, Maceió e Salvador por meio do Decreto-Lei Nº 3.462, de 25 

de julho de 1941, que permitia a empresa aérea a construir, melhorar e aparelhar os 

aeroportos com a finalidade de permitir a sua utilização por aeronaves de grande 

porte. 

A Panair do Brasil era a alternativa da Pan American Airways para explorar 

as rotas nacionais, de acordo com o Decreto Nº 20.914, de 6 de Janeiro de 1932 

responsável pela regulamentação da execução dos serviços aeronáuticos civis em 

seu Art. 9º especifica que os transportes aéreos entre os pontos do território nacional 

ficam reservados às aeronaves de propriedade de empresas brasileiras. 

Essa prerrogativa é reforçada pelo CBA em 1938, no Art. 48º os transportes 

aéreos entre pontos do território nacional ficam reservados às aeronaves brasileiras, 

mas existe a possibilidade de o governo permitir que as aeronaves estrangeiras 

façam o transporte de correspondência e de passageiros desde que sejam pontos 

que não fossem supridas pelas aeronaves brasileiras. 

A Pan Am não obteria com facilidade o direito concessionário dos aeroportos 

brasileiros, já que por ser estrangeira poderia operar somente em aeroportos 

aduaneiros80, sendo assim coube a Panair pedir a concessão de exploração dos 

aeroportos que tanto interessavam os EUA e normatiza-los aos padrões e 

regulamento sobre instalações aeroportuárias de acordo com as Convenções 

Internacionais. 

Logo no Art.1 item a. do Decreto nº 20.914, de 6 de Janeiro de 1932, fica 

especificado que é de responsabilidade da Panair a ampliação das pistas, farol 

rotativo, luzes para assinalar os limites dos aeroportos, para demarcar as pistas, 

para assinalar os obstáculos nas aproximações dos aeroportos, holofotes para 

iluminar as pistas e usinas de emergência para energia elétrica. Na sequência do 

documento, no item c. será entregue ao governo os aeroportos após o período de 

concessão as obras, pistas e aparelhamento, instalações em geral. Esses itens 
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abrem a oportunidade de questionar se o governo brasileiro haveria ou não a 

possibilidade de equipar e modernizar todos os aeroportos do país, com o implicador 

do desvio de recursos a outros setores mais importantes em consequência da 

guerra. 

Aqui a concessão desses aeroportos assoma como uma possibilidade de 

uma abordagem orientada ao comércio, já a Panair obteve a concessão por 20 

anos, logo abrindo oportunidades de novas rotas a PanAm e para o governo 

brasileiro permite uma maior integração entre a região norte e nordeste do país, 

porém a principal beneficiaria dessa concessão terminou por ser os Estados Unidos, 

que como aponta Cunha essa concessão não evidenciou que serviria a fins 

militares81. 

Como bem salienta Cunha o Ministério da Aeronáutica não possuiria recursos e 

nem infraestrutura necessária para a modernização dos aeroportos e instalação de 

bases, delegando tais empreendimentos a companhias privadas, no caso a Pan Am, a 

economia estadunidense permitia as condições de financiar esses empreendimentos 

com a possibilidade de dispor material e pessoal especializado para esses 

empreendimentos de interesse direto do governo brasileiro82. 

Enquanto o governo brasileiro negociava com as companhias aéreas e 

tentava aparelhar os aeroportos, a Pan American Airways já havia iniciado o “Airport 

Development Program” (ADP) em 1940 lógico que por meio do apoio do governo 

estadunidense. O ADP foi expandido para as regiões do Caribe, América Central e 

Brasil por meio das representantes subsidiarias da Pan Am, no caso brasileiro ficou 

a cargo da Panair negociar o desenvolvimento do ADP. 

O ano de 1942 foi decisivo as negociações diplomáticas e políticas do 

governo brasileiro, pois durante o mês de fevereiro ocorreu o rompimento das 

relações com o Eixo marcando decisivamente a aproximação do Brasil com os 

Estados Unidos em consequência das negociações entre os dois países envolvendo 

as questões de mercado externo e dos militares, foi assinado em 23.05.1942 os 

Acordos de Washington e em sequência a criação de comissões encarregadas que 

auxiliariam no cumprimento das promessas realizadas facilitando os diálogos e as 

negociações entre os dois países sendo criadas duas comissões uma com base nos 

EUA e outra no Brasil.  
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O historiador Dennison de Oliveira salienta que a iniciativa partiu do 

embaixador dos EUA no Brasil Jefferson Caffery e do Ministro das Relações 

Exteriores, o chanceler Oswaldo Aranha para criação das duas comissões uma em 

Washington e outra no Rio de Janeiro, ficando o quadro operacional das duas 

comissões em seu primeiro instante desta maneira: 

A comissão do Rio faria a ligação com as missões militar e 
Naval dos EUA na então capital federal brasileira, no esforço 
de melhorar as condições operacionais das forças armadas 
brasileiras. 
Para a comissão em Washington a primeira tarefa seria 
organizar um plano de defesa do Nordeste, (...). O foco deveria 
ser no equipamento pelos EUA das tropas brasileiras 
dedicadas a defesa da região e das instalações militares 
estadunidenses83. 
 

A comissão baseada no Rio de Janeiro era denominada de Joint Brazil-

United States Military Comission (JBUSMC) e a de Washington Joint Brazil-United 

States Defense Comission (JBUSDC), foi escolhido para representar a parte 

brasileira o General Estevão Leitão de Carvalho subordinado direto ao Ministério das 

Relações Exteriores e para representar a parte estadunidense da comissão foi 

escolhido o General John Garesche Ord. 

A questão interessante relativa a JBUSMC é a presença de representantes 

da CAA que atuavam dentro da comissão e tinham conhecimento das condições 

brasileiras, assim a sua presença na JBUSMC está muito além da questão da 

defesa aérea em decorrência da guerra. A sua presença na comissão serviu para 

examinar a situação aeroportuária e das necessidades para a ampliação da aviação 

civil no Brasil já deixando previamente preparado para o mercado aeronáutico 

estadunidense. 

E quando se trata de aviação e da questão operacional do controle é 

necessário que os equipamentos presentes nos aeroportos estejam funcionando, 

mas no que concerne a questão aeroportuária brasileira e a quase inexistência da 

presença de radares e de torres de rádios que permitissem o contato dos pilotos 

para com o pessoal de terra. Logicamente a CAA sabia das condições brasileiras e a 

presença de seus membros na JBUSMC está muito além da questão da defesa 

aérea em decorrência da guerra, a presença da CAA nesta comissão serviu para 
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examinar a situação aeroportuária e das necessidades para a ampliação da aviação 

civil no Brasil já deixando previamente preparado para o domínio por parte do 

mercado aeronáutico estadunidense. 
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3. NOTIFICAÇÃO AOS AERONAVEGANTES 

Neste capítulo trazemos à documentação84 da JBUSMC que é composta por 

cartas internas entre os membros da comissão e como de forma gradual entre os 

anos de 1944 a 1945 os equipamentos ao setor aéreo foram entregues gerando a 

necessidade de um pessoal técnico especializado para a operação desses 

equipamentos. Além disso, também trataremos sobre o que podemos chamar de 

uma americanização do setor aéreo brasileiro e a consolidação da presença 

estadunidense no sistema aéreo internacional por meio da Convenção de Chicago. 

 

3.1 A DIVISÃO AÉREA NA JBUSMC 

Uma das linhas de ação presentes na prática da comissão mista sediada no 

Rio de Janeiro era a Air Division (Divisão Aérea) representada pelo Coronel dos 

Estados Unidos Floyd B. Wood e pelo brasileiro Brigadeiro Vasco Alves Secco. Esta 

comissão era voltada ao desenvolvimento e melhoramento da aeronáutica brasileira, 

as negociações para compra e aquisição de equipamentos necessários ao 

desenvolvimento desse setor de dava por meio do Lend-lease, sendo assim todo e 

qualquer equipamento comprado estaria atrelada a FAB. 

A FAB tinha sido recém criada em 1941 e ainda não havia tido o tempo 

suficiente para se organizar, e este pode ter sido um dos fatores que ocasionou o 

progresso de forma tão lenta da aeronáutica nacional. De acordo com a carta de 

29.05.1945 do Coronel Wood ao Brigadeiro Secco a FAB possuía uma imagem não 

muito bem quista pelos representantes estadunidenses, no item 3. Questões Gerais: 

A fraqueza básica da FAB reside na falta de organização nos níveis 
superiores de comando. Não há pessoal geral, no sentido 
comumente aceito. Consequentemente, não há políticas 
estabelecidas, nenhuma definição de responsabilidade e nenhuma 
delegação de autoridade. A implementação dos acordos alcançados 
nas Conversações Conjuntas do Pessoal não pode ser realizada de 
forma satisfatória até que tenha sido estabelecido um pessoal geral 
com responsabilidades definidas, apoiado por autoridade para 
assumir essas responsabilidades. A conversa mais recente com o 
Chefe dos Funcionários da FAB (26 de maio de 1945) sobre este 
assunto deu certo de que a organização da FAB seria estabelecida 
com uma equipe geral forte no topo. A futilidade de tentar construir 
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uma força aérea sem uma equipe forte, coordenada e responsável foi 
repetidamente apontada, e acredita-se que nossos argumentos estão 
começando a ter algum efeito. Até que a FAB aceite nossas ideias 
sobre este assunto e as coloque em vigor, não se pode dizer que a 
Divisão Aérea desta Comissão tenha alcançado um sucesso 
satisfatório na realização de sua missão85. 
 

Ocorre que a FAB era o órgão representante tanto dos interesses militares 

quantos dos civis, pois era  responsável por obter os equipamentos para atualizar as 

necessidades aéreas, já que as atividades da Divisão Aérea implicava nos setores 

de comunicação, repasse meteorológico, controle de tráfego aéreo e operador de 

torre de controle. 

Uma parte dos equipamentos pedidos fariam parte do projeto de 

Desenvolvimento das Rotas Aéreas Brasileiras, projeto que passa a ganhar força e 

presença na JBUSCM em 05.06.1945. 

Se pensarmos na palavra desenvolver, podemos tomar que primariamente 

não existiria uma rede de rotas aéreas, mas o tráfego aéreo já estaria regulado pelo 

Ministério da Aeronáutica por meio do Decreto Nº 8.352, de 8 de dezembro de 1941, 

desta maneira então qual seria o sentido de “Desenvolver” as Rotas Aéreas? 

Seguindo a lógica da opinião dos oficias estadunidenses de que a FAB possui uma 

falta de organização nos níveis superiores de comando, é possível considerar que 

no setor civil não seria diferente. Ao analisar o Decreto no Capítulo II: Regras gerais 

de voo; Art. 1º As regras seguintes deverão governar o método pelo qual a aeronave 

deve decolar e pousar: 

a) A decolagem não deve ser iniciada antes que o piloto verifique que 
não haverá risco de colisão com outra aeronave durante a 
decolagem. 
(...) 
g) Nos aeroportos que disponham de Torre de Controle nenhuma 
aeronave poderá rolar dentro do campo ou decolar sem haver 
recebido previamente da Torre de Controle a permissão para isto 
(por sinais, rádio, luminosos ou de bandeira)86. 
 

Logo neste capítulo conseguimos definir dois tipos de aeroportos aqueles 

que possuem Torres de Controle e os que não a possuem, assim já podemos 

configurar aqueles aeroportos que possam ser considerados mais seguros aos voos 
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de passageiros. Sendo assim, há necessidade de ampliação de contato com as 

Torres de Controle, porém para isso seria necessária uma série de melhoramentos 

em todo o país, como por exemplo, a aquisição de radares e torres de rádio. Alguns 

melhoramentos vinham acontecendo no meio aéreo nacional, mas não por meio do 

Ministério, mas sim por meio da Panair que chegou a operar a torre do Galeão. 

A concessão dos aeroportos a Panair permitiu que ela por meio do programa 

do ADP melhorasse os aeroportos nacionais, de interesse estratégico as forças 

estadunidenses, desta maneira a Divisão Aérea da JBUSMC sabia de todas as 

deficiências brasileiras e uma das mais gritantes é relatada na carta de 16.07.1945 

entre o Coronel Wood e o Brigadeiro Secco sobre as Facilidades Meteorológicas no 

Brasil nos alertam de um fato espantoso que logo em seu primeiro item, Wood 

adverte que 

os dois principais serviços meteorológicos atualmente operacionais 
no Brasil são Panair do Brasil e o Departamento de Agricultura do 
Brasil (Departamento de Agricultura). As primeiras saídas de 
cooperação entre as duas agências e o Departamento Meteorológico 
incluem as suas transmissões padrão dos relatórios PPM2 (Rio) 
Panair, embora não sejam identificados como tais. A Panair, por 
outro, transmitiu por coletivos sinópticos OW aos seus principais 
centros de previsão em Belém, Bahia e Natal87. 

 

O que nos faz pensar que a Panair cumpria uma função que era do governo 

brasileiro, passar informações meteorológicas é garantir que as condições climáticas 

estão favoráveis ao voo, desta maneira se garante a segurança aérea. 

A carta continua e o seu conteúdo passa a ser ainda mais assombroso 

2. A agência do clima brasileiro, por acordo internacional, é 
encarregada da divulgação de relatórios meteorológicos. Os tempos 
de transmissão padrão do PPM2 são 1200, 1800, 2400z com tempos 
de transmissão adicionais em 1600z. A transmissão de 1600 é o 
amersud com um coletivo de relatórios de todos os países da 
América do Sul. 
3. A agência meteorológica brasileira tem cerca de 20 estações de 
relatórios em alta velocidade, das quais 3 ou 4 são reportadas e 
transmitidas regularmente, embora não sejam as mesmas estações 
todos os dias. Esta condição é devido a várias causas, mas acredita-
se principalmente devido ao equipamento e às dificuldades de oferta. 
O Departamento Meteorológico também tem aproximadamente 300 
estações meteorológicas, mas obtém e transmite relatórios de 
apenas cerca de 100 deles por dia. 
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4. Panair do Brasil tem 30 estações de relatório e 25 desses 
relatórios de transmissão de ventos. A Panair tem sido cooperativa 
na disseminação de suas informações para todas as agências no 
passado, mas não sente que isso deve continuar indefinidamente no 
período pós-guerra, na medida em que as companhias aéreas 
concorrentes no Brasil são capazes de obter os benefícios dos 
relatórios meteorológicos agora obtidos à custa da Panair. A Panair 
também é de opinião que o serviço meteorológico sobre as rotas 
aéreas deve ser tratado por uma agência governamental, mas é 
duvidoso que isso seja feito enquanto as empresas privadas estão 
prestando esse serviço. 
5. Existe na Diretoria de Rotas Aéreas, no momento, uma seção 
meteorológica de meios e funções limitadas. Esta seção é 
responsável por um civil e é composto por civis e militares. o chefe 
da seção civil não é formado nem em Mendellin College em 
Colômbia, nem em uma universidade nos Estados Unidos, enquanto 
que um dos sargentos da seção é um graduado em meteorologia do 
Unitersity of California em Los Angeles e do Instituto de Meteorologia 
Tropical no San Juan. Observações limitadas e previsões diárias são 
feitas por esta unidade para a FAB. Praticamente todos os dados 
meteorológicos utilizados no planejamento dos mapas 
meteorológicos e preparo das previsões são garantidos pela 
Panair88. 

 
Fica claro que a Panair obtinha um alto grau de importância para a comissão 

estadunidense, pois além de corroborar com a imagem do despreparo brasileiro em 

sua inserção pelo setor aeronáutico as informações da Panair vitais para a própria 

segurança dos oficiais estadunidenses em missão no Brasil já que “praticamente 

todos os dados meteorológicos utilizados no planejamento dos mapas 

meteorológicos e preparo das previsões são garantidos pela Panair”89 além de que 

no item 2 está claro que é de responsabilidade do Brasil divulgar os relatórios 

meteorológicos aos países da América do Sul, relatórios estes que são garantidos 

pela Panair e passa a se notar que um dos principais elementos da segurança aérea 

nacional e internacional estavam sob o controle de uma companhia aérea a serviço 

de outro país, mesmo sendo este um país aliado, seria de responsabilidade 

brasileira garantir a veracidade das informações obtidas pela Panair e não o 

contrário. 
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Esta informação passa a por em xeque a eficácia do Ministério da 

Aeronáutica em organizar setores básicos e necessários para a defesa aérea e do 

desenvolvimento aeronáutico, a falta de torres de controle, torres de rádio, radares e 

previsões meteorológicas nos colocam uma posição de questionamento acerca da 

questão aeroportuária nacional, teria o governo brasileiro capacidade de organizar e 

gerir todo esse aparato que garante a integridade nacional na forma de defesa aérea 

e integração entre as diversas regiões do país? 

O DAC desde sua criação conseguia sustentar de maneira primária as 

necessidades aeroportuárias, a criação do Ministério veio para somar como mais 

uma força ao desenvolvimento aeroportuário nacional, os céus brasileiros passaram 

a ser de responsabilidade dos militares passando haver a necessidade de organizar 

e montar uma força aérea que garantisse a segurança aérea por meio da defesa do 

espaço aéreo, assim ficou secundário as necessidades de modernização do DAC 

enquanto isso os avanços no setor aéreo só aumentavam conforme a segunda 

guerra progredia e o Brasil pouco conseguia acompanhar. 

 

3.2 DEVELOPMENT OF BRAZILIAN AIRWAYS E A CONVENÇÃO DE CHICAGO 

Quando se trata de rotas aéreas é necessário haver todo um aparato 

aeroportuário que garanta segurança aérea dos tripulantes e dos passageiros, seria 

ingenuidade nossa desconsiderarmos que o CAA não sabia das necessidades 

brasileiras, a sua presença na JBUSMC e do desenvolvimento do ADP nos indicam 

que os Estados Unidos sabiam das possibilidades e aproveitaram o fato do atraso 

brasileiro nesse setor. 

Na carta trocada entre o Coronel Wood e o Brigadeiro Secco de 27.07.1945 

sobre o Desenvolvimento das Rotas Aéreas Brasileiras e logo no item c. está 

especificado os equipamentos requisitados pela FAB, ressaltando que a compra 

desses equipamentos se deu por meio do Lend-Lease. 

 
27 de Julho de 1945  

Assunto: Desenvolvimento das Rotas Aéreas Brasileiras. 
Para: Brigadeiro do Ar, Vasco Alves Secco 
 
1. Em 5 de junho de 1945, dez (10) oficiais das forças aéreas do 
exército iniciaram um estudo sobre os requisitos estabelecidos pela 
conferência conjunta do pessoal referente às comunicações das 
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rotas aéreas e ao controle de tráfego aéreo da FAB. As seguintes 
recomendações são feitas como resultado deste estudo: 

a. Que seja aceita a revisão sugerida dos quatro primeiros capítulos das 
atuais regulamentações de trânsito aéreo brasileiro, decreto nº 
335290, de 9 de dezembro de 1941 (Anexo Nº1). Esta revisão aplica-
se unicamente às regras de trânsito aéreo e está em conformidade 
com o procedimento vigente nos Estados Unidos. Além disso, 
sugere-se que os capítulos restantes desse Decreto sejam revisados 
pela FAB o mais rapidamente possível, na sequência do parágrafo 
utilizado na revisão, que fornecerá um documento flexível para 
quaisquer adições ou alterações subsequentes. 

b.  Que o manual de procedimentos operacionais padrão para o controle 
de tráfego aéreo (anexo Nº2) seja aceito e incluído no currículo da 
Escola Técnica de Aviação. Este manual está em conformidade com 
os procedimentos dos Estados Unidos utilizados em voos nacionais e 
estrangeiros, com exceção de uma variação nos mínimos climáticos. 
Os mínimos descritos em tal manual estão em conformidade com os 
atuais no Brasil e foram incluídos para fornecer um plano imediato e 
viável, que pode ser implementado sem alteração do Decreto 
Nº3352. A aceitação das revisões descritas em a. acima exigiria 
alterações menores neste manual. 

c.  Que o equipamento detalhado no anexo Nº3 seja requisitado 
imediatamente para a ativação de quatro (4) centros de controle de 
tráfego aéreo, vinte e um (21) VHF e vinte (20) torres de controle 
UHF, treze (13) instalações a ar, instalações de teletipos de rádio, 
cinco (5) faixas de rádio de alta potência, (três (3)) são três requisitos 
de 1947 e três (3) direction-finding stations. Devem ser fornecidos 
equipamentos suficientes para a Escola Técnica de Aviação, para 
que os alunos sejam adequadamente treinados para operar e manter 
as instalações trimestrais acima instaladas. Técnicos qualificados 
são necessários para manter o equipamento de fio e rádio que foi 
recomendado. 
Atualmente, os graduados da Escola Técnica de Aviação não são 
qualificados para realizar esta manutenção, em grande parte devido 
à falta de equipamentos. Uma lista de equipamentos para 
treinamento escolar é incluída com a requisição para instalações de 
vias aéreas. 

d. A operação completa dos Centros de Controle de Tráfego Aéreo e o 
cumprimento dos procedimentos de controle de tráfego aéreo 
dependem inteiramente da conclusão das instalações de 
comunicação. O treinamento de pilotos no procedimento adequado 
de controle de tráfego aéreo não pode ser iniciado até o equipamento 
adequado ser instalado. Recomenda-se que este equipamento seja 
obtido o mais rápido possível. 

e. Percebendo que muitas semanas podem desaparecer entre a 
apresentação da requisição e a chegada real de equipamentos neste 
teatro, os 10 oficiais da AFF estão sendo devolvidos aos Estados 
como tendo completado sua missão. Após a chegada do 
equipamento, esta sede, com sua aprovação, requisitará uma 
instalação suficiente, nós e supervisores de controle de tráfego aéreo 
para ajudar o FAB na instalação e supervisão temporária de todo o 
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sistema. Isso exigiria aproximadamente quatro (4) oficiais e vinte e 
quatro (24) homens alistados. Além disso, serão necessários dois (2) 
engenheiros CAA na instalação das faixas de rádio SRAZ de alta 
potência. 

Floyd B. Wood 
Coronel,Força Aérea. 

Chefe da Divisão Aérea. 
4 Anexos: 
1 - revisão do Decreto 8352 (4 capítulos) 
2 - Manual de Procedimentos Operacionais Padrão 
3 - Lista de equipamentos (4 cópias) 
4 - Requisitos de frequência (2 cópias) 

cc: Col Ryan, Sr. Tippett91 

 

De início fica claro que os assuntos mais importantes a CAA dentro da 

JBUSMC são as questões acerca das rotas aéreas e o controle de tráfego aéreo da 

FAB, e logo no primeiro item existe a proposta de revisão do Decreto Nº 8.352 para 

uma maior flexibilização dos 4 primeiros capítulos que são eles Definições; Regras 

Gerais de voo; Voo por contato e Voo por instrumento, essa proposta advém como 

uma sugestão de Divisão Aérea que possuía a presença da CAA já que uma cópia 

foi enviada ao Coronel Ryan e ao Sr. Tippett principal representante dos interesses 

da CAA dentro da Divisão Aérea na JBUSMC. Provavelmente existiria uma certa 

resistência por parte da FAB as interferências da CAA no que diz respeito aos 

regulamentos internos e dos quais os militares brasileiros eram os responsáveis, já 

que não houve a revisão desse capítulos e a primeira modificação no decreto foi 

feita somente em 29 de outubro de 1951 por meio do Decreto Nº30.111 e o capítulo 

alterado foi o oitavo que trata dos tripulantes comercias 

E interessante notarmos aqui um jogo de força da presença estadunidense, 

no item a. “esta revisão aplica-se unicamente às regras de trânsito aéreo e está em 

conformidade com o procedimento vigente nos Estados Unidos” e no item b. “que o 

manual de procedimentos operacionais padrão para o controle de tráfego aéreo 

(anexo Nº2) seja aceito e incluído no currículo da Escola Técnica de Aviação. Este 

manual está em conformidade com os procedimentos dos Estados Unidos utilizados 

em voos nacionais e estrangeiros. (...) A aceitação das revisões descritas em a. 
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acima exigiria alterações menores neste manual”92, desta maneira compreendemos 

que a intenção da comissão aérea dos EUA não é somente entregar os 

equipamentos pedidos pela FAB, mas também iniciar uma padronização das formas 

de organização e operação das instituições brasileiras como é o caso da Escola 

Técnica de Aviação sediada em São Paulo por meio de um “manual de 

procedimentos operacionais padrão para o controle de tráfego aéreo”, o que reforça 

a imagem da precariedade aeroportuária brasileira, pois como visto anteriormente no 

item a do capítulo I do decreto Nº 8.352, cabe ao piloto averiguar o espaço aéreo 

para garantir que não irá colidir com outra aeronave, logo fica claro a fragilidade do 

controle de trafego aéreo nacional.  

No item c. há um breve resumo o que contem o anexo 3 em que está 

detalhado os equipamentos pedidos pela FAB e maioria deles fazem parte do 

sistema aeronavegação por instrumentos são esses equipamentos a instalação das 

21 torres de VHF e as 20 torres UHF que auxiliam no voo por equipamento, já que 

as ondas dos rádios indicam aos equipamentos se aeronave está próxima ou 

distante das torres permitindo calcular a trajetória da aeronave, enquanto que o 

direction-finding stations, mais conhecido por radio direction finder (RDF) auxilia a 

aeronave a localizar as ondas de rádio. 

É interessante notarmos o requisição imediata para ativação de 4 centros de 

controle de tráfego aéreo que logo é seguida pela necessidade de técnicos 

qualificados para manter os equipamentos, mas os alunos formados pela Escola 

técnica de Aviação não são qualificados para realizar as manutenções necessárias, 

havendo a necessidade em manter os técnicos estadunidenses responsáveis pelos 

equipamentos.  

Na sequência dos itens d. e e. é focada na operação dos centros de controle 

de tráfego aéreo e no fato de que isso possa demorar não sendo de interesse os 

Estados Unidos em manter o seu pessoal estacionado. É sugerido que com a 

instalação dos centros de controle esteja presente a divisão aérea e os supervisores 

de controle de trafego aéreo, além de 2 engenheiros da CAA que já conheceriam os 

equipamentos que seriam instalados. 
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O governo brasileiro precisava investir no sistema nacional aeroportuário. Os 

equipamentos aéreos melhoraram em decorrência da guerra e logo estariam nos 

aviões comerciais mais modernos e nos equipamentos aeroportuários que logo se 

mostrou como um mercado em expansão. O Brasil por uma questão de defesa 

nacional e econômica não poderia perder o crescimento desse setor. 

Os motivos de defesa e segurança aérea não eram os únicos que fariam 

com que o governo brasileiro precisasse do suporte estadunidense, a Convenção de 

Chicago ocorrida em 07.12.1944 e assinada pelo governo brasileiro em 29.05.1945. 

Ela tem como um de seus princípios organizar as bases do comércio aéreo no pós-

guerra, mas com a criação da OACI passou a ordenar todas as regulamentações 

aéreas internacionais. 

Em um primeiro momento a Grã-Bretanha sentia uma desconfiança em 

relação à OACI, pois viam nela uma possibilidade de os Estados Unidos dominarem 

as rotas aéreas internacionais enquanto se recuperavam dos efeitos da guerra, mas 

logo essa desconfiança foi dissipada e se iniciou a era do comércio aéreo 

internacional do pós-guerra93.  

O governo brasileiro precisava adquirir rapidamente os equipamentos para 

as melhorias aeroportuárias, pois no capítulo IV, Artigo 28 da Convenção de 

Chicago está claro o comprometimento que os Estados contratantes passam a ter 

para se garantir a segurança da navegação aérea 

d) a estabelecer em seu território aeroportos, serviços de rádio 
comunicação, serviços de meteorologia e outras facilidades para a 
navegação aérea internacional, de conformidade com as normas e 
processos que forem recomendados ou estabelecidos 
oportunamente em virtude desta Convenção. 
e) a adotar e pôr em vigor os sistemas uniformes apropriados de 
comunicações, processos, códigos, distintivos, sinais, luzes, e outras 
normas ou regulamentos que se recomendem ou se estabeleçam 
oportunamente de conformidade com esta Convenção. 
f) a colaborar em medidas de caráter internacional, a fim de 
garantir a publicação de mapas e cartas aeronáuticas conforma com 
as normas que se recomendam e se estabeleçam em virtude desta 
Convenção94. 
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O Brasil não tinha a mínima capacidade de corresponder a nenhum desses 

três itens, todos os regulamentos aéreos eram ultrapassados, o sistema 

aeroportuário estava defasado, não haviam técnicos especializados para operar os 

equipamentos que a FAB estava adquirindo via Lend-Lease.E a situação brasileira 

piora ainda mais ao retornarmos ao Capítulo VI, Artigo 37 acerca da adoção de 

normas e processos internacionais, no qual os  

Estados contratantes se comprometem a colaborar a fim de lograr a 
maior uniformidade possível em regulamentos, padrões, normas e 
organizações relacionadas com as aeronaves, pessoal, aerovias, 
serviços auxiliares, em todos os casos em que a uniformidade facilite 
e melhore a navegação aérea. 
Para este fim, a Organização Internacional de Aviação Civil adotará e 
emendará oportunamente, segundo a necessidade, as normas 
internacionais e as praticas e os processos relativos aos pontos 
seguintes: 
l) sistema de comunicação e auxilio à navegação aérea, inclusive 
as marcações terrestres; 
m) característicos de aeroportos e áreas de pouso; 
n) regras de tráfegos e métodos de controle de tráfego aéreo; 
o) licença para o pessoal de voo e mecânicos; 
p) navegabilidade de aeronaves; 
q) registro e matrícula de aeronaves; 
r) coleta e troca de dados meteorológicos; 
s) Livros de Bordo; 
t) mapas e cartas aeronáuticas; 
u) formalidades de alfândega e de imigração; 
v) aeronaves em perigo e investigação de acidentes. 
Assim como todas as sugestões relacionadas com a segurança, 
regularidade e eficiência de navegação aérea que oportunamente 
foram necessárias95. 
 

O Brasil como um estado contratante não tinha como corresponder as 

obrigações presentes na Convenção, mesmo que de acordo com o Artigo 69 do 

capítulo XIV afirme que não há problema em o estado contratante não conseguir 

corresponder razoavelmente os serviços de rádio e de meteorologia não sofrerá 

nenhuma imposição pela Convenção, desde que este não prejudique seriamente a 

questão de segurança aérea. Mesmo que o país não sofresse qualquer imposição 

pela OACI sua imagem como região insegura a aviação poderia concorrer à perda 

de investimentos de capital no setor aéreo nacional.  
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A CAA dentro da JBUSMC conhecendo a realidade aeroportuária brasileira 

não seria capaz de perder a oportunidade de mercado, já que se trata de um país de 

dimensões continentais que precisava passar por uma atualização, a Panair já havia 

iniciado esse processo, mas atingiria somente os aeroportos sob a sua concessão.  

A conjuntura do setor aeronáutico brasileiro era uma ótima oportunidade ao 

mercado estadunidense de vender equipamentos civis e militares. O Lend-Lease, a 

Divisão Aérea e o programa de Desenvolvimento de Rotas Aéreas permitiram em 

um primeiro momento uma espécie de americanização de todo o setor aeroportuário 

brasileiro, mas ao trazermos sob a ótica da Convenção de Chicago e da OACI o 

processo de americanização se confunde com as necessidades de padronização 

previstas pela Convenção. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O sucesso do desenvolvimento aeroportuário e dos espaços aéreos 

brasileiros advém da JBUSMC que ao tratar diretamente com a FAB a entrega de 

equipamentos e do treinamento de pessoal técnico especializado selou a 

responsabilidade da Força Aérea em garantir um espaço aéreo seguro ao 

desenvolvimento da aviação civil. O custo para se realizar as melhorias necessárias 

no setor aeroportuário em um curto espaço de tempo foi a americanização de todo 

um setor considerado de supremacia nacional. 

De 1945 a 2017 se passaram 72 anos e os setores da aeronáutica 

evoluíram, hoje cabe a ANAC regular a aviação civil enquanto cabe ao 

Departamento de Controle do Espaço Aéreo (Decea) controlar o tráfego aéreo em 

conjunto com os Centros Integrados de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo 

(CINDACTA), esse sistema garante que o nosso espaço aéreo esteja protegido caso 

haja qualquer ataque por via aérea ao país o que garante a militarização da gestão 

aeroportuária. Ao pensarmos em todos os avanços que esse setor deu em 72 anos 

nos deparamos com um grande público que utiliza das facilidades de um meio de 

locomoção, um público que se encontra afastado sentimentalmente desses gigantes 

construídos com uma mistura de fibra de carbono e vidro, mas que vibra ao assistir o 

show aéreo da Esquadrilha da Fumaça, um público que ao ler as notícias sobre as 

questões aeroportuárias nacionais concorda que não passa de um elefante branco 

de custo alto do governo nacional e por isso devem ser concessionadas ou 

privatizadas. 

As obrigatoriedades da OACI continuam a ser seguidas e o Brasil é somente 

mais um membro do clube, e não pertencer a ele significa perder todo o capital 

investido em seu setor aeronáutico por empresas estrangeiras. A Convenção de 

Chicago por meio da OACI representa o sucesso que suas antecessoras nunca 

conseguiram que foi desenvolver um sistema de cooperação aérea a nível 

internacional graças ao mercado do pós-guerra que começou a se aquecer, o 

mundo passou a evoluir mais rápido e o meio que acompanhava esse progresso era 

a aviação. 

A presença atual dos setores estadunidenses no desenvolvimento 

aeronáutico brasileiro, de maneira aberta ao público, não chega a ser 

consideravelmente forte. As relações são voltadas ao tráfego de aeronaves sendo a 
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principal companhia aérea a operar voos entre Brasil e Estados Unidos a American 

Airlines e tem que competir com as gigantes da Avianca, Azul, Latam e Gol. 

São 72 anos que nos distanciam dos acontecimentos de 1945, que nos 

distanciam dessa americanização camuflada de padronização, foi realmente um 

processo que acelerou o desenvolvimento de todo o setor aéreo brasileiro, mas 

como também as questões diplomáticas e políticas das relações exteriores do 

governo Vargas. Desta maneira o estudo do setor aeroportuário brasileiro passa a 

ser de interesse histórico, já que é outra forma possível de analisarmos como as 

relações econômicas e políticas interagiram e moldaram esse setor, mas também 

como foi o desenrolar desses jogos de poderes e influências durante a segunda 

guerra mundial. 

Uma das vantagens de se estudar a trajetória do desenvolvimento 

aeroportuário é de perceber mais claramente como ocorreram os jogo de poderes 

dentro de um setor vital a soberania nacional abrindo possibilidades de novos 

caminhos aos estudos da aeronáutica nacional e das relações políticas internas e 

externas, é possível notarmos um processo de amadurecimento e independência 

que esse setor passa a desenvolver nesses 72 anos, foi um amadurecimento que 

abocanhou todos os setores do Estado Brasileiro. 
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