
Zeppelin quer voltar ao céu do Brasil, após 70 anos 
Jamil Chade 
 
Empresa conversa com Petrobrás e CVC para produzir dirigíveis que atuem em monitoramento 
e turismo 
 
Setenta anos após a última viagem comercial do zepelim entre a Alemanha e o Brasil, a 
empresa responsável pelo dirigível negocia o retorno do mítico aparelho ao País. Na sede da 
empresa, no sudeste da Alemanha, os executivos receberam a reportagem do Estado com um 
aviso: os zepelins vão voltar a fazer parte dos cartões postais do Brasil.  
 
A ofensiva no mercado brasileiro faz parte de uma estratégia da Zeppelin de retomar a 
produção em larga escala dos dirigíveis. A idéia já não é mais a de transportar passageiros em 
viagens transoceânicas, mas de encontrar funções específicas, seja no setor de turismo, 
monitoramento ambiental, pesquisas científicas ou mineração. Um estudo feito pela companhia 
chegou à conclusão de que haveria uma demanda no mundo para pelo menos 40 zepelins. Isso 
sem contar com eventuais aeronaves para fins militares e de policiamento.  
 
Entre 1908 e 1937, 119 zepelins foram construídos na Alemanha. Sem aviões comerciais ainda 
plenamente desenvolvidos, a empresa conseguiu um nicho de mercado importante e 
estabeleceu rotas aos Estados Unidos e ao Brasil, usadas até pelo compositor Heitor Villa-
Lobos. Mas um desastre em 1937 minou o sonho da empresa. Mais tarde, o governo da 
Alemanha usou os aparelhos para bombardear Paris e outras cidades. Os aliados, em resposta, 
destruíram a região de Friedrichshafen, exclusivamente para impedir a fabricação dos 
dirigíveis.  
 
Somente no início dessa década, as gigantes estruturas voltaram a ocupar os céus, primeiro 
da Alemanha. Mas logo do Japão, África e, nos próximos meses, dos Estados Unidos. Outros 
dirigíveis foram criados por uma série de empresas e são usados em várias partes do mundo 
como plataforma publicitária e mesmo para a transmissão de eventos esportivos. Mas nenhum 
tem autorização para comercializar passagens e apenas a Zeppelin tem um modelo que é 
100% controlado por pilotos. "Somos os únicos a ter o direito de vender passagens a qualquer 
pessoa", afirma o vice-presidente da empresa, Michael Scheischke.  
 
Desde 2001, quatro zepelins foram construídos. Um foi vendido ao Japão e outro está na 
Alemanha. Um terceiro foi deslocado para a África e, até o ano passado, era usado por uma 
mineradora. Mas uma tempestade o destruiu. O quarto zepelim está à caminho de São 
Francisco, nos Estados Unidos.  
 
"Já temos mais três pedidos dos americanos e vamos começar a construção de um quinto 
dirigível ainda neste ano", explica o vice-presidente. Para ele, a entrada no mercado americano 
será um grande passo para a retomada do zepelim. "Esperamos que, a partir daí, possamos 
nos expandir com velocidade", diz. 
 
O Brasil é um dos focos. Os executivos da empresa estiveram no País sem alarde procurando 
parceiros e investidores. Segundo Schieschke, existem conversas hoje com pelo menos três 
empresas: Petrobrás, Vale e a operadora de turismo CVC. "Visitei Salvador, Rio e outros locais. 
Há um grande potencial no País", diz. O turismo é a grande esperança da Zeppelin. A empresa 
negocia pacotes com a CVC e um agente trabalha no Brasil vendendo a idéia do dirigível. 
"Seria genial ter um em Copacabana. Acredito que os usuários possam ser os passageiros de 
cruzeiros", afirma Scheischke. Uma dificuldade: cada passagem seria vendida a US$ 600.  
 
Um dos estudos feitos pela empresa concluiu que há outros três potenciais usos do dirigível no 
Brasil. Um deles seria para o controle de redes elétricas, espalhadas pelo território nacional. 
Outro seria o monitoramento dos milhares de quilômetros de gasodutos que o País começa a 
construir. "Por isso é que estamos em contato com a Petrobrás", informa Schieschke. 
 
Na mineração, a Zeppelin acredita que a Vale pode repetir a experiência da empresa de 
diamantes De Beers, que usou o dirigível em expedições em Botsuana. "Acreditamos que há 



um mercado importante, especialmente em países com grande área territorial. Vamos buscar 
um parceiro", afirma o engenheiro chefe da empresa, Robert Gritzbach.  
 
Mas há outros investidores privados que também procuraram a empresa para sugerir projetos 
no Brasil. "Um deles sugeriu que usássemos o zepelim como substituto para os helicópteros 
em São Paulo. Eu acho isso uma grande idéia. Salvo que não temos onde pousar os aparelhos. 
Como é que vamos aterrissar uma máquina de 70 metros em um edifício no centro de São 
Paulo?", questiona Scheischke.  
 
Enquanto o primeiro negócio no Brasil não é fechado, a empresa se apressa em conseguir uma 
autorização de vôo comercial da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). "As autoridades 
brasileiras indicaram que estariam dispostas a nos certificar", afirma Gritzbach. Contatos 
foram feitos com o governo e mesmo com militares. 
 
DIFICULDADES  
 
Mas a falta de profissionais capazes de conduzir o dirigível pode inviabilizar o projeto. Só 
existem 13 pilotos de zepelins hoje no mundo. Quatro deles em Friedrichshafen. Um é Hans 
Paul Strohle, que por anos pilotou jatos comerciais. "É necessário ter uma formação específica. 
O aparelho é complexo", afirma. A Zeppelin garante que está disposta a treinar pessoal para 
garantir as vendas.  
 
Outro problema é a falta de infra-estrutura. No total, um investidor terá de gastar cerca de 
US$ 11 milhões para comprar um Zeppelin e toda sua estrutura, incluindo caminhões que 
levam torres para "estacionar" os aparelhos. "Os aeroportos hoje não estão adaptados a essa 
máquinas", afirma Strohle. 
 
Mesmo assim, a Zeppelin está otimista com o futuro dos dirigíveis a ponto de fazer planos para 
os próximos 20 anos. O engenheiro-chefe da empresa conta que recebe pedidos quase diários 
para o uso do zepelim. Alguns chegam a ser alvo de gargalhada. Um investidor japonês, por 
exemplo, sugeriu a criação de um dirigível para ser usado como um hotel flutuante. Outro 
propôs o uso no combate a incêndios.  
 

 
Leia mais: 
 
Por trás de um símbolo, uma empresa sólida 
 
Grupo controla 25 fábricas e emprega 70 mil pessoas 
 
Por décadas, a Zeppelin ficou sem produzir um dirigível. Mas, enquanto o mito do aparelho 
continuava a crescer, a empresa no sudeste da Alemanha montou um verdadeiro império, 
movimentando a economia de toda uma região. Hoje, o grupo controla 25 empresas em vários 
setores, empregando mais de 70 mil pessoas em todo o mundo. Na área de Friedrichshafen, a 
taxa de desemprego é uma das menores de toda a Europa: 2,5%. 
 
Na realidade, os dirigíveis são apenas a ponta do iceberg de uma multinacional que conta até 
mesmo com uma universidade para formar seus engenheiros. Projetos sociais para pessoas 
carentes e até bibliotecas fazem parte dos programas patrocinados pelo grupo empresarial. 
 
O principal gerador de riquezas da companhia é a empresa ZF, que fabrica chassis e autopeças 
para os quatro cantos do mundo, operando 119 fábricas em 25 países, incluindo o Brasil. Em 
2006, a renda da ZF chegou a 12,6 bilhões e a empresa se tornou a 15.ª maior empresa de 
autopeça do mundo. Só a ZF gera mais de 50 mil empregos. 
 
Já a empresa ZLT Zeppelin Luftschifftechnik GmbH, que fabrica os dirigíveis, emprega apenas 
80 pessoas. Na pacata cidade de Friedrichshafen, com 57 mil habitantes, praças, bares, 
restaurantes e hotéis levam o nome ou símbolos do dirigível.  
 



Em 1900, o conde Ferdinand von Zeppelin voou pela primeira vez com seu dirigível na cidade, 
à beira do Lago Constança. O nobre apostou tanto em seu projeto que quase foi à falência 
diante dos incidentes dos primeiros anos e desastres.  
 
A partir de doações, o conde abriu uma fundação para a pesquisa aérea. Finalmente, em 1908, 
o projeto ganhou força, quando o Zeppelin conseguiu cruzar os Alpes em um vôo de mais de 
12 horas.  
 
NO AR 
 
Nos 20 anos seguintes, 120 dirigíveis seriam construídos e rotas ligando a Europa a várias 
regiões e até outros continentes foram estabelecidas. Uma delas chegou até o Rio de Janeiro. 
O conde ainda criou o que seria a primeira companhia aérea, a Delag. Em 1928, a rota entre 
Frankfurt e Nova Iorque encurtava a viagem entre os dois continentes. Eram "apenas" 112 
horas. 
 
Mas as rotas foram pouco a pouco deixando de existir a partir de 1937, quando o Hindenburg 
pegou fogo ao pousar em Nova Jersey, nos Estados Unidos, matando passageiros e 
tripulantes.  
 
Orgulho da engenharia alemã, com 240 metros de comprimento, o Hindenbrug foi considerado 
como o modelo mais espetacular fabricado pela Deutsche Zeppelin-Reederei. "Ele tinha até um 
piano de alumínio, para não pesar, e ducha para os passageiros", explica o piloto Hans-Paul 
Strohle.  
 
Após a Segunda Guerra Mundial, os franceses que ocupavam a região colocaram a Fundação 
Zeppelin nas mãos da cidade, em um sinal de que não aceitariam que um grupo privado 
voltasse a produzir os dirigíveis que haviam servido para bombardear Paris. 
 
Hoje, a Zeppelin gera apenas para a cidade uma renda de quase US$ 80 milhões por ano. 
Segundo as autoridades municipais, a decisão da Zeppelin de voltar à produzir os dirigíveis 
tem motivos que vão além da retomada do projeto aéreo. Uma pressão cada vez maior estava 
sendo feita por parte das autoridades federais para que o grupo deixasse de ser controlado e 
de pagar dividendos à prefeitura, já que o objetivo inicial da Fundação - o desenvolvimento de 
dirigíveis estava abandonado há décadas. 
 
Nos anos 90, um grupo de técnicos estudou o projeto e decidiu que a fabricação era possível. 
Mas aplicaram a tecnologia mais avançada.  
 
Ao ser inaugurado em 2001 o primeiro vôo, 4 mil pessoas colocaram seus nomes para poder 
voar no dirigível. Desde então, 80 mil turistas fizeram a viagem, cada um pagando cerca de 
300 para ficar apenas uma hora no ar. 
 

 
Leia mais: 
 
Dirigível voltará a ter uso militar 
Jamil Chade 
 
Usado no passado para lançar bombas, zepelim poderá ser uma central de inteligência e de 
satélites 
 
A Zeppelin não descarta o uso dos dirigíveis para fins militares nos próximos anos. Desta vez, 
porém, não no lançamento de bombas, como na 1ª Guerra. Mas como centrais ambulantes de 
inteligência e de satélites.  
 
No início do século passado, os alemães usaram os dirigíveis não apenas para transportar 
pessoas, mas também para bombardear. Na 2ª Guerra, temendo que os alemães voltassem a 
usar os dirigíveis, os aliados bombardearam as fábricas em Friedrichshafen. 



 
O uso do zepelim por militares ainda teria várias opções. O governo da França está avaliando a 
adoção do dirigível para monitorar locais de grandes aglomerações. "O objetivo é conseguir 
acompanhar de perto possíveis tentativas de atos terroristas", disse o vice-presidente da 
empresa, Michael Schieschke. A cidade de Paris já usou o zepelim e os alemães fizeram o 
mesmo na Copa do Mundo de 2006. Uma visita do papa Bento XVI à Colônia também contou 
com a ajuda do dirigível. 
 
Segundo o engenheiro-chefe da Zeppelin, o dirigível poderia ficar estacionado a 50 quilômetros 
de portos, monitorando a entrada de navios com plutônio ou outros explosivos. A Zeppelin 
admite que o dirigível também poderá ser usado no controle de fronteiras contra a imigração 
ilegal.  
 
Mas a empresa garante que o uso imediato é mesmo por cientistas, como laboratório voador. 
Por gerar vibração pequena e não fazer ruído, o zepelim está se tornando a maneira preferida 
de institutos para medir condições atmosféricas, fazer testes em diferentes altitudes e 
observar reações químicas.  
 
"Podemos fazer coisas que nem um helicóptero nem um avião conseguiriam", diz o piloto Hans 
Paul Strohle. Uma das vantagens é que o dirigível pode ficar até 20 horas no ar, permitindo 
experimentos e observações de longa duração. Outra vantagem é a baixa emissão de gases, 
que não interfere em medições de clima e de poluição. 
 
Se o zepelim de hoje não é o mesmo da guerra, os alemães dizem que a tecnologia também 
evoluiu. Parte do revestimento era feito com o tecido de estômago de vacas, os únicos que 
agüentavam o hidrogênio. O gás mudou e os estômagos de vacas foram trocados por têxteis 
de alta resistência, fabricados em laboratório. 
 
Na cabine visitada pelo Estado, a aparelhagem em seu estágio mais moderno faz inveja a 
qualquer avião comercial. A armação também mudou e é duas vezes mais leve. Com os 
avanços, uma vantagem: há 70 anos, cada pouso exigia 200 pessoas para segurar os cabos. 
Hoje, apenas três são necessárias. 
 

 
Leia mais: 
 
Zepelim tem história no Brasil 
 
A história do zepelim se confude com a história do desenvolvimento aeronáutico no Brasil. O 
padre jesuíta Bartolomeu de Gusmão conseguiu fazer com que um balão de ar quente, o 
Passarola, subisse em 1709. Mas o balão se incendiou e a idéia de Gusmão ainda levaria 
décadas para se tornar realidade. Alberto Santos Dumont também teve sua história ligada ao 
dirigível. Ele contornou em 1901 a Torre Eiffel, em Paris, com o Dirigível Nº 6 e, mais tarde, 
adotou motores de explosão no aparelho. 
 
Em maio de 1930, um zepelim fez sua primeira viagem ao Brasil, pousando no Recife. Em 
1933, passou a pousar no Aeródromo Bartolomeu de Gusmão, no Rio. Mas apenas nove vôos 
foram realizados na rota Frankfurt-Rio. Em 1938, as atividades da empresa foram encerradas, 
após a crise desencadeada pela explosão de um de seus dirigíveis nos Estados Unidos, um ano 
antes. 
 
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 17 ago. 2008, Economia, p. B10-B12. 
 


