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em  29,8%  e  as  entregas  de  turboélices  caíram  17,7%,  

representando  uma  redução  de  24,5%  nas  remessas  

de  turbinas  de  asa  fixa.  Embora  as  estatísticas  da  

GAMA  para  faturamento  líquido  de  fábrica  ainda  não  

estivessem  disponíveis  para  as  aeronaves  GA  fabricadas  

nos  EUA,  o  faturamento  global  diminuiu  em  2020  em  

14,8%,  para  US$  20  bilhões,  quase  o  mesmo  nível  de  

2018.

2018),  uma  vez  que  os  aumentos  em  turbinas  de  asa  fixa,  

aeronaves  rotativas,  aeronaves  mais  leves  que  o  ar  e  

aeronaves  esportivas  leves  (LSA)  foram  compensados  por  diminuições  na

subiram  3,2  por  cento,  enquanto  o  segmento  muito  

menor  de  entregas  de  pistão  multimotor  caiu  46,6  por  

cento  (resumindo  um  declínio  de  0,1  por  cento  nas  

entregas  de  pistão  de  motor  fixo).  Entregas  de  jatos  

executivos  diminuíram

Frota  e  atividade  GA.  Como  a  pesquisa  é  realizada  com  

base  no  ano  civil  (CY)  e  os  registros  são  coletados  por  

CY,  a  previsão  de  GA  é  feita  por  CY.  As  previsões  de  

entregas  de  novas  aeronaves,  que  utilizam  os  dados  da  

General  Aviation  Manufacturers  Association  (GAMA),  

juntamente  com  as  premissas  de  taxas  de  desativação,  

geram  taxas  de  crescimento  da  frota  por  categorias  de  

aeronaves,  que  são  aplicadas  às  estimativas  de  frota  

do  GA  Survey.  As  previsões  são  feitas  para  “aeronaves  

ativas”5  e  não  para  aeronaves  totais.  As  previsões  de  

aviação  geral  da  FAA  também  contam  com  discussões  

com  especialistas  do  setor  realizadas  em  reuniões  do  

setor,  incluindo  reuniões  do  Conselho  de  Pesquisa  de  

Transporte  (TRB)  dos  Subcomitês  de  Aviação  Executiva  

e  Helicópteros  Civis  realizados  duas  vezes  por  ano  em  

janeiro  e  junho.

aeronaves  em  2019  (redução  de  0,4%  em  relação

Entregas  de  aeronaves  de  pistão  monomotor

Em  2020,  as  entregas  de  aeronaves  de  aviação  geral  
fabricadas  nos  EUA  diminuíram  para  1.552,  12,4%  

abaixo  do  ano  de  2019.

A  FAA  usa  estimativas  de  tamanho  da  frota,  horas  

voadas  e  taxas  de  utilização  da  Aviação  Geral  e  da  

Pesquisa  de  Atividades  da  Parte  135  (Pesquisa  GA)  

como  valores  de  referência  para  prever  o

Os  resultados  da  Pesquisa  GA  de  2019,  a  última  

disponível,  foram  consistentes  com  os  resultados  das  

pesquisas  realizadas  desde  2004,  melhorias  na  

metodologia  da  pesquisa.  A  frota  GA  ativa  foi  estimada  

em  210.981

pistão  de  asa  fixa,  aeronaves  experimentais  e  

planadores.  O  total  de  horas  voadas  foi  estimado  em  

25,6  milhões,  um  aumento  de  0,2%  em  relação  a  2018.  

Os  aumentos  em  aeronaves  de  pistão  de  asa  fixa,  

aeronaves  de  rotor,  LSA,  horas  de  aeronaves  

experimentais  e  mais  leves  que  o  ar  compensaram  

declínios  em  aeronaves  de  turbina  de  asa  fixa  e  horas  de  planador.

5  Uma  aeronave  ativa  é  aquela  que  voa  pelo  menos  

uma  hora  durante  o  ano.
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Remessas  de  aeronaves  fabricadas  nos  EUA

Diante  dessas  condições  atuais,  esperamos  que  

o  setor  GA,  que  não  foi  tão  severamente  afetado  

pela  pandemia  quanto  as  companhias  aéreas,  

recupere  mais  cedo  os  níveis  de  2019  por  tipo  de  

aeronave  do  que  os  outros  setores.  Então,  as  

perspectivas  de  longo  prazo  para  a  aviação  geral,  

impulsionadas  pela  atividade  de  aeronaves  a  

turbina,  permanecem  estáveis.  A  frota  de  aviação  

geral  ativa,  que  apresentou  um  declínio  de  2,8%  

entre  2019  e  2020,  deverá  aumentar  ligeiramente  
em  relação  ao  seu  nível  atual,  já  que  os  aumentos  

nas  frotas  de  turbinas,  experimentais  e  esportivas  

leves  permanecem  um  pouco  acima  dos  declínios  

nas  frotas  fixas.  frota  de  piston  de  asa.  A  frota  de  

aviação  geral  ativa  total  muda  de  uma  estimativa  de  204.980  em

por  cento  ao  ano.  Quando  medido  a  partir  dos  

níveis  de  2019,  a  taxa  de  crescimento  da  frota  

movida  a  turbina  também  é  de  1,6%.  O  crescimento  

do  PIB  dos  EUA  e  os  lucros  corporativos  são  

catalisadores  para  o  crescimento  da  frota  de  turbinas.
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A  frota  de  turbinas  mais  cara  e  sofisticada  

(incluindo  helicópteros)  está  projetada  para  crescer  

em  12.990  aeronaves  entre  2020  e  2041  para  um  
total  de  45.530  em  2041,  uma  taxa  média  de  1,6%  

ao  ano  durante  este  período,  com  a  frota  de  

turbojatos  aumentando  2,3

2020  para  208.790  aeronaves  até  2041  (um  

pequeno  aumento  de  0,1%  ao  ano).  Quando  

medido  a  partir  dos  níveis  pré-COVID-19  em  2019,  
a  frota  GA  ativa  de  210.981  permanece  

estatisticamente  estável  ou  experimenta  um  

declínio  anual  de  0,05%  em  média.

A  GAMA  também  informou  que  as  entregas  de  

helicópteros  diminuíram  em  nível  global  em  2020  

nos  segmentos  de  pistão  e  turbina  em  20,7%  e  

16,9%,  respeitosamente.

Ano  civil

O  maior  segmento  da  frota,  aeronaves  de  pistão  

de  asa  fixa,  deverá  encolher  ao  longo  do

Fonte:  GAMA
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100.000

2041

Aeronave

150.000

Pistão  de  Asa  Fixa

o  ritmo  de  aposentadorias  da  frota  envelhecida  são  
os  impulsionadores  do  declínio.

0

Turbina  de  Asa  Fixa

período  de  previsão  em  23.410  aeronaves  (uma  

taxa  média  anual  de  -0,9%  –  seja  medida  a  partir  da  

frota  de  141.396  em  2019  ou  140.315  em  2020,  

quando  chegar  a  116.905  em  2041).  Demografia  

desfavorável  dos  pilotos,  aumento  geral  do  custo  de  

propriedade  de  aeronaves,  disponibilidade  de  

alternativas  de  custo  muito  mais  baixas  para  uso  

recreativo,  juntamente  com  entregas  de  novas  

aeronaves  não  mantendo

50.000

Experimental  e  Outros

seu  tamanho  de  frota  de  2.675  em  2019.

2021

Embora  a  frota  total  ativa  de  aviação  geral  esteja  

projetada  para  diminuir  marginalmente,  o  número  de  

horas  de  aviação  geral  voadas  deve  aumentar  em  

média  0,6%  ao  ano  até  2041,  de  25,6  milhões  em  

2019  para  29,4  milhões,  à  medida  que  as  aeronaves  

mais  novas  voam  mais.  horas  por  ano.  Prevê-se  que  

as  horas  de  pistão  de  asa  fixa  diminuam  em  0,9%,  a  

mesma  taxa  que  o  declínio  da  frota.

Por  outro  lado,  a  menor  categoria,  aeronaves  

esportivas  leves  (criada  em  2005),  deverá  crescer  

4,5%  ao  ano,  adicionando  cerca  de  3.270  novas  

aeronaves  até  2041,  dobrando

2010

LSA

250.000

Ano  civil

200.000

2031

Contrariando  essa  tendência,  as  horas  voadas  por  

aeronaves  a  turbina  (incluindo  aeronaves  de  asas  

rotativas)  devem  aumentar  2,2%  ao  ano  entre  2019  

e  2041.  Espera-se  que  as  aeronaves  a  jato  sejam  

responsáveis  pela  maior  parte  do  aumento,  com  

horas  voadas  aumentando  a  uma  taxa  média  anual  

de  3,1%.  ao  longo  do  período  de  previsão.  Os  

grandes  aumentos  nas  horas  de  jatos  resultam  

principalmente  do  aumento  do  tamanho  da  frota  de  jatos  executivos.
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pilotos  ativos  certificados  pela  FAA  no  final  de  2020.  O  

número  de  certificados  em  algumas  categorias  de  

pilotos  continuou  a  aumentar,  enquanto  houve  
diferentes  taxas  de  declínio  no

Por  fim,  a  categoria  de  aeronaves  esportivas  leves  

está  prevista  para  ver  um  aumento  de  4,0%  ao  ano  

nas  horas  voadas,  impulsionado  principalmente  por
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5.000

A  FAA  também  realiza  uma  previsão  de  pilotos  por  

categorias  de  certificação,  usando  os  dados  compilados  

pelo  Centro  Aeronáutico  Mike  Monroney  da  

Administração.  Foram  691.691

apenas  helicópteros,  certificados  ATP,  privados  e  

recreativos.  A  FAA  suspendeu  a  previsão  do  piloto  

estudantil  para  a  quarta

10.000

2010

que  entrou  em  vigor  em  abril  de  2016  e  removeu  a  

data  de  validade  dos  novos  certificados  de  piloto  

estudante.  O  número  de  alunos  pilotos  saltou  de  

128.501  no  final  de  2016  para  149.121  no  final  de  

2017,  e  para

0

ano.  O  número  de  certificados  de  piloto  estudantil  foi  

afetado  por  uma  mudança  regulatória

30.000

2031

taxas  de  utilização  e  novas  encomendas  de  aeronaves,  

tanto  diretamente  pela  diminuição  da  atividade  na  

exploração  de  petróleo,  como  também  pela  

desaceleração  da  atividade  econômica  relacionada.  

Prevê-se  que  a  sua  frota  activa  cresça  a  um  ritmo  mais  lento  do  que  o

35.000

2021

A  atividade  de  helicópteros,  que  não  foi  tão  fortemente  

impactada  pelas  condições  da  pandemia  como  a  maioria  

das  outras  categorias  de  aeronaves,  enfrenta  os  desafios  

trazidos  pelos  preços  mais  baixos  do  petróleo,  uma  

tendência  contínua.  Os  baixos  preços  do  petróleo  impactaram

20.000

2041

crescimento  da  frota.

15.000

25.000

Ano  civil

a  previsão  do  ano  anterior,  mais  ainda  para  o  

segmento  de  pistão,  passaria  de  um  total  de  (pistão  e  

turbina  juntos)  10.198  em  2019  para  13.390  em  2041.  

As  horas  de  helicóptero  estão  projetadas  para  crescer  

1,7%  ao  ano  durante  o  período  de  previsão.

29

(em  milhares)

Horas  de  aviação  geral  voadas
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O  número  de  pilotos  de  aviação  geral  ativos  

(excluindo  estudantes  e  ATPs)  deverá  diminuir  

cerca  de  2.650  (queda  de  0,04%  ao  ano)  entre  

2020  e  2041.  A  categoria  ATP  deverá  aumentar  

em  27.400

ATPs  empregados  pelas  companhias  aéreas,  

apesar  do  apoio  governamental  ao  setor  de  

aviação.  Consequentemente,  o  número  de  pilotos  

com  certificado  ATP  diminuiu  ligeiramente  em  2020  

pela  primeira  vez  desde  2011  para  164.193  (ainda  

superior  ao  nível  de  2018).

os  certificados  de  piloto  comercial  e  ATP  

aumentaram  até  2012  por  três  anos.

(aumento  de  0,7%  ao  ano).  Prevê-se  que  a  

categoria  muito  menor  de  pilotos  esportivos  

aumente  2,7%  ao  ano  durante  o  período  de  

previsão.  Por  outro  lado,  os  certificados  de  piloto  

privado  e  comercial  deverão  diminuir  a  uma  taxa  

média  anual  de  0,42  e  0,06  por  cento,  

respectivamente,  até  2041.

Em  2010,  todos  os  membros  da  tripulação  de  voo  

da  parte  121  (companhia  aérea  regular)  deveriam  

possuir  um  certificado  ATP  até  agosto  de  2013.  

certificado  de  piloto  após  essa  data,  e  os  dados  da  

FAA  inicialmente  mostraram  um  declínio  mais  

rápido  no  número  de  pilotos  comerciais,  

acompanhado  por  uma  maior  taxa  de  aumento  nos  

certificados  ATP.  O  número  de

222.629  no  final  de  2020.  A  mudança  de  regra  de  

2016  gera  um  aumento  cumulativo  no  número  de  
certificados  e  quebra  o  vínculo  entre  o  piloto  

estudante  e  os  níveis  avançados  de  certificação  

de  piloto  privado  ou  superior.  Ainda  não  há  dados  

suficientes  para  realizar  uma  previsão  confiável  

para  os  alunos  pilotos.

Os  certificados  de  piloto  de  transporte  comercial  

e  aéreo  (ATP)  também  foram  impactados  por  uma  

mudança  legislativa.  A  Lei  de  Extensão  da  
Administração  Federal  de  Aviação  e  Segurança  Aérea  de
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Os  titulares  de  certificados  de  piloto  comercial  

continuaram  a  aumentar  em  2020  para  103.879.  

Número  de  voos  significativamente  reduzido  e  um  

grande  número  de  aeronaves  estacionadas  devido  

à  pandemia  geraram  uma  sobrecapacidade  para  o

Os  pilotos  privados  também  sofreram  uma  ligeira  
diminuição  em  2020,  de  161.105  em  2019  para  

160.860.  Os  certificados  de  piloto  esportivo,  

criados  em  2005,  mantiveram  seu  aumento  

constante  desde  o  início,  chegando  a  6.643  até  31  

de  dezembro  de  2020.  Os  pilotos  de  aeronaves  

continuaram  seu  declínio  desde  2016  para  terminar  
com  13.629  até  o  final  de  2020.
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