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OPERAÇÃO DÍNAMO BRASIL AJUDARÁ NO COMBATE À COVID-19 

Entidades do setor aeronáutico preparam estrutura de apoio técnico  

ao uso do táxi-aéreo no combate à pandemia 

 

São Paulo, 03/04/2020 - Concebida pela Associação Brasileira de Empresas de Táxi Aéreo, 

Regional e de Manutenção (ABTAER), a OPERAÇÃO DÍNAMO BRASIL teve sua primeira 

reunião na última terça-feira (31/3). Trata-se de uma iniciativa para garantir apoio técnico às 

empresas de táxi-aéreo que neste momento de crise foram autorizadas pela ANAC a realizar 

o transporte de cargas, pessoal médico e pacientes no âmbito do combate à COVID-19.  

Estão disponíveis no Brasil 138 aviões e 21 helicópteros pertencentes a 42 companhias de 

táxi-aéreo. Essas aeronaves podem ajudar governos municipais, estaduais e Federal a 

contornar as dificuldades de suprimento de materiais para prevenção e tratamento da 

doença.  

Além disso, permitem ampliar os planos de contingência para o abastecimento geral de 

localidades ante às restrições estaduais de movimentação. Existe ainda a viabilidade de 

transporte rápido de enfermos de lugares remotos para os grandes centros. 

PREPARO TÉCNICO - Para tal, no entanto, é necessário um trabalho de assessoria técnica 

que instruirá as empresas e pilotos sobre fatores como transporte de cargas perigosas, 

condições de pistas de pouso pouco conhecidas, procedimentos gerais de segurança, fadiga 

dos pilotos em jornadas incomuns e outros fatores que podem não fazer parte do dia-a-dia 

do táxi-aéreo.   

A ABTAER está fazendo recomendações às entidades governamentais para flexibilizar e 

facilitar o transporte. Conta com apoio de profissionais de diversas entidades, como 

Associação Brasileiros de Pilotos da Aviação Civil (ABRAPAC) e Associação dos Aeronautas da 

Gol (ASAGOL). 

INSPIRAÇÃO NA SEGUNDA GUERRA – O nome “Operação Dínamo Brasil” foi inspirado na 

ação empreendida pelas forças aliadas em 1940, durante a Segunda Guerra Mundial, 

quando pequenas embarcações resgataram milhares de soldados em Dunquerque, na 

França. Hoje, aeronaves civis de menor porte podem igualmente defender o Brasil da 

ameaça do coronavírus. 
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