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UMA NOITE NA OPERAÇÃO DÍNAMO BRASIL 

O uso das aeronaves de táxi aéreo no combate à COVID-19 é essencial. Mas exige esforços 

que as pessoas comuns desconhecem, como nesse exemplo do dia 22 de maio 

 

São Paulo, 17/6/2020 - A Operação Dínamo Brasil 2020 reúne pilotos, engenheiros, médicos, 

advogados, militares e jornalistas para viabilizar, de forma segura, o uso das aeronaves de 

táxi-aéreo no apoio aos sistemas de saúde em todo Brasil.  

No relato abaixo, é possível ver como atuam esses profissionais. Na noite do dia 22 de maio, 

a aeronave de prefixo PR-VDX, da CTA Táxi Aéreo, estava escalada para fazer o trecho Porto 

Trombetas (PA) para Belém (PA), transportando um enfermo em estado grave, acometido 

pela COVID-19.   

Por volta das 22h50, no entanto, a coordenação da Operação Dínamo Brasil recebeu uma 

chamada telefônica com um pedido de ajuda, pois a missão corria risco de não acontecer. 

Veja o relato do comandante Afonso de Deus, coordenador da Operação: 

“Atendi o telefone e era o comandante Clayton, da empresa CTA Táxi Aéreo e Transporte 

Aeromédico, me dizendo que estava muito preocupado com um voo da sua empresa. A 

aeronave transportava um enfermo da COVID 19 e a hora estimada de pouso em Belém 

coincidia com o período de fechamento da pista para obras, comunicado em um NOTAM 

(nome dos comunicados oficiais para aviadores). 

Ainda no solo, em Trombetas, o paciente passou mal e precisou ser estabilizado pela equipe 

médica. Com isso, decolagem e horário de pouso em Belém foram atrasados. Enquanto isso, 

em Belém, a equipe de trabalho na pista iniciara os trabalhos, uma vez que a aeronave não 

havia chegado. 

Para complicar mais a situação, o piloto não conseguiu contato nem com o aeroporto em  

Belém nem com a sede da empresa em Manaus. E, desta forma, decidiu decolar rumo à 

capital do Pará, mantendo os planos iniciais. 

Tinha tudo para dar errado, considerando ser uma sexta-feira, período noturno e muito 

avançado (por volta de meia noite). Isso com a aeronave voando sobre a selva amazônica, 

com aeroporto alternativo muito distante (Macapá) e ainda com previsão de chuva e sem 

cobertura telefônica, apesar de a empresa possuir equipamento de acompanhamento por 

satélite.  
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A chegada em Belém ocorreria com a pista fechada, daí toda a preocupação.  

Iniciou-se então uma megacoordenação 

entre diversas pessoas e entidades para 

salvar o paciente.  

Na sede da companhia de táxi aéreo, em 

Manaus, estava o comandante Cleiton, da 

CTA Táxi Aéreo. Em São Paulo, eu, 

comandante Afonso de Deus, da ABTAER 

(Associação Brasileira de Empresas de Táxi 

Aéreo), coordenador da Operação Dínamo 

Brasil 2020.  

No Rio de Janeiro, estavam as equipes da Infraero e da XNG, empresa responsável pela 

execução de planos de voo.  

E, por fim, no Pará, os responsáveis pela supervisão do Aeroporto Val-de-Cans (cuja sigla é 

SBBE) e o pessoal do DECEA (Departamento de Controle do Espaço Aéreo).  

Numa pequena janela de tempo, muita adrenalina, contatos por telefone e whatsapp, em 

busca de uma solução que permitisse o pouso em Belém e a preservação da vida do 

enfermo, como mostrado a seguir: 

[23:50] Afonso: E aí, Cleiton? Como as coisas evoluíram...? 

[00:58] Cleiton: Boa noite, após coordenação com a administradora de SBBE, foram cedidos 

no máximo 15 minutos após o início do horário do NOTAM.  

[01:17] Cleiton: Parabéns, equipe da Operação Dínamo Brasil. Aeronave PR-VDX 

transportando enfermo de Porto Trombetas para Belém passou neste momento no través 

de Breves, estimando SBBE em mais 25min. Excelente coordenação Infraero supervisor 

Bacalhau e equipe XNG/CGNA/DECEA... Um brasileiro salvo.👏🏻👏🏻👏🏻 

[01:19] Afonso: Deixo registrada a excelente coordenação do voo PR-VDX pela equipe da 

XNG no CGNA. 

[01:19] XNG coordenação: Uma honra podermos contribuir numa missão tão especial e 

nobre. Nós que agradecemos a confiança! 

[01:20] Afonso: Acho a teremos mais um acionamento. Stand by. 
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[01:21] XNG coordenação: 24/7, conte conosco 🙏👏 

[01:23] Cleiton: Estamos coordenando... SBBE p SBSN (pernoite) e decola cedo para 

Oriximiná, embarca o enfermo e segue SBMN.  

[01:24] XNG coordenação: Tentativa de sair ainda essa madrugada de SBBE? 

[01:26] Cleiton: Sim, irá reabastecer e, se a Infraero liberar, decola imediato SBSN. 

[01:28] XNG coordenação: Tem um estimado de quanto tempo precisa de turn around para 

desembarque do enfermo em Belém e reabastecimento? 

[01:29] Cleiton: Ainda n sei, mas creio q +/- 40 min. Vai depender dz Infraero. 

[01:30] XNG coordenação: O plano de voo SBBE-SBSN já está disponível com a TWR-SBBE, só 

precisamos coordenar também com o Amazônico. Já houve algum contato inicial com a 

Infraero? Podemos reforçar com o coordenador deles aqui. 

[01:39] Afonso: Cleiton Após o pouso, sugiro já contatar a XNG, via telefone 

[01:39] Cleiton: Blz, Afonso. 

[01:39] Cleiton: Ele vai me ligar assim que pousar. 

[01:39] Afonso: Vc fala naquele número no Rio? Caso a Infraero autorize, enquanto 

desembarca o enfermo, reabastece e já adianta o plano de voo. 

[01:39] Cleiton: Positivo.  Vamos alinhando e mantenho informado. 

[01:39] Afonso: A XNG ja esta com o plano de voo? 

[01:41] XNG coordenação: 👍👍 o coordenador da Infraero/CGNA está em contato com a 

Infraero/SBBE tentando um convencimento para autorizar a operação. 

[01:42] XNG coordenação: Já estamos reconfirmando plano de voo e coordenação com o 

Amazônico para deixar encaminhado caso a Infraero autorize. 

[01:56] XNG coordenação: O plano SBBE-SBSN para 05:00 UTC foi reconfirmado pelo 

Amazônico, mas o primeiro contato com a Infraero não foi positivo para autorizar a 

decolagem. Pedimos uma reanálise do caso e nos prometeram resposta para mais uns 

instantes. Aguardando retorno da equipe de Belém. 

[02:06] XNG coordenação: A Sra Lilian (Infraero/SBBE) retornou informando que, 

infelizmente, não houve autorização para nova prorrogação no horário da obra. 
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[02:08] XNG coordenação:: Aeronave no solo de SBBE, 05:06 UTC. 

----------------------------------------------- 

[06:35] XNG coordenação: Bom dia! Nós da XNG Aviation registramos com satisfação a 

oportunidade de iniciar de forma positiva nossa contribuição para viabilizar a operação do 

PR-VDX no trecho Porto Trombetas - Belém, transportando passageiro acometido pela 

COVID-19.  

A negociação iniciada pelo coordenador XNG Aviation André Accioly junto aos 

representantes da Infraero, Patrícia Brito (CGNA) e Denilson Alves (supervisor SBBE), e 

continuada pelo coordenador XNG Aviation Américo junto aos representantes da Infraero, 

Francisco Batista (CGNA) e Cristiano Bacalhao (supervisor SBBE), resultou na prorrogação do 

horário de início de interdição da pista 02/20, permitindo o pouso da aeronave em Belém.  

Mais do que isso, proporcionando ao passageiro enfermo o acesso a melhores condições 

para continuidade do seu tratamento. 

Reiteramos o nosso agradecimento pela confiança na equipe XNG Aviation e a nossa honra 

de poder fazer parte de tão nobre missão. 

[06:45] Afonso: Bom Dia pessoal...Relato final da missão, que foi bem coordenada e 

cumprida. Que Deus nos abençoe e muito obrigado a todos. Comandante Afonso - 

Coordrnador da Op. Dinamo Brasil. 

[07:16] Afonso: Amigo...Se bem coordenado, as coisas acontecem. O bicho pegou, pois o 

enfermo estava mal, precisou ser estabilizado e as estimadas de pouso furaram. Mas, 

mesmo assim, o supervisor teve a sensibilidade de fazer o gerenciamento da situação. Peço 

que parabenize o coordenador Cristiano Bacalhau, que teve um excelente trabalho e fez de 

tudo para atender a aeronave. Coisas boas também devem ser reconhecidas. Muito 

obrigado, Infraero. "A Esquadrilha é um punhado de Amigos."..👏🏻🇧🇷🙏👊🏻 

[07:41] Afonso: DECEA. Bom Diaaa..Me permita fazer chegar ao seu conhecimento o que se 

sucedeu pela madrugada adentro. Faço questão de lhe informar que todos trabalharam de 

maneira colaborativa, numa situação muito crítica, pois o bicho pegou, considerando que o 

paciente ficou mal, precisou ser estabilizado e, com isso, a hora estimada de pouso em SBBE 

se estendeu e, como consequência, o serviço de pavimentação ficara comprometido. Porém, 

foi bem coordenado por todos e cumprimos nossa missão de prover um serviço de 

excelência como este. O paciente está salvo e encaminhado ao hospital. Muito Obrigado ao 

CGNA, XNG, à CTA-empresa de Tx Aéreo e a INFRAERO. 👏🏻🇧🇷🙏👊🏻” 
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Por fim, o comandante Afonso agradeceu a todos pelo senso humanitário, espírito de união 

e colaboração por terem juntos trabalhado em benefício das pessoas. O uso do táxi aéreo 

encurtou muito o tempo e garantiu ao paciente maiores chances de recuperação. Basta ver 

quanto demorariam as outras formas de ir de Porto Trombetas com destino a Belém: 

 

 

 

Mais informações:  

Paulo Mancha D’Amaro - Assessoria de Comunicação  
imprensa@pilotos.org.br - WhatsApp 11 991585306 


