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Projetos da Boeing, Airbus e Embraer trazem linhas mais suaves e pé-direito mais alto 
 
Embarcar num avião, no passado, principalmente se fosse para uma viagem internacional, era 
algo revestido de glamour. Hoje em dia, é difícil encontrar quem considere a experiência um 
programão. E quanto mais longa a duração do vôo, maior o "obstáculo" rumo ao que realmente 
interessa, o destino final. Mesmo com toda a mordomia da primeira classe ou da executiva. 
Preocupadas em perpetuar seus negócios, as fabricantes de aviões comerciais voltaram suas 
atenções para a o bem-estar do passageiro a bordo. 
 
"As pesquisas indicam que as pessoas não gostam de voar hoje em dia. Queremos reconectá-las 
com a experiência do vôo", diz Kenneth Price, diretor da Boeing Commercial Airplanes envolvido 
com o desenvolvimento do interior de aeronaves. "Precisamos fazer os passageiros felizes e trazer 
mais dinheiro para as companhias aéreas", completa ele. 
 
A chave desse objetivo, perseguido não só pela americana Boeing, mas também por sua 
concorrente européia Airbus e pela brasileira Embraer, vai além do maior espaço entre as 
poltronas e está em inovação tecnológica. 
 
Os esforços da Boeing nesse sentido chegam ao mercado em meados de 2008, a bordo do seu 
novo jato para longas distâncias, o 787, que já tem 266 pedidos firmes. O Dreamliner, como foi 
apelidado pela companhia, carregará de 220 a 300 passageiros, dependendo da versão e da 
configuração das classes e dos assentos. 
 
O 787 terá ar mais úmido e sua cabine será mais pressurizada, de forma a dar sensação de 
menor altitude do que os aviões atuais. A conjugação desses dois fatores, diz Price, reduzirá as 
dores de cabeça e musculares dos passageiros. "Como o corpo do avião será feito de compostos 
de carbono, poderemos injetar mais umidade na cabine sem o risco de corrosão que o alumínio 
apresenta", afirma o executivo, ao caminhar dentro da maquete em tamanho natural do 
Dreamliner, numa das instalações da Boeing em Seattle. Atualmente, a maioria dos aviões tem 
5% de umidade do ar. O novo modelo poderá ter de 15% a 17%. 
 
O 787 terá também janelas maiores, com 48 centímetros de altura por 28 de largura. "Será o 
dobro do tamanho das janelas do Airbus A330", diz Price. A cansativa iluminação fluorescente 
será substituída por um sistema com base em LEDs (sigla em inglês para diodo emissor de luz). 
 
Com o novo sistema, os passageiros não serão mais acordados com o acender brusco das luzes 
na hora do café da manhã. O LED permite que a iluminação seja ligada e desligada de forma 
gradual. Além disso, o brilho pode ser controlado e as cores, alteradas. É possível, por exemplo, 
criar a sensação de luz natural do dia, ou simular um entardecer. 
 
Esse sistema de LED já é hoje utilizado pela brasileira Embraer em seu jato executivo Legacy. 
"Agora, estamos estudando para implementá-la também na nova família de jatos comerciais 
dentro de poucos anos", diz Mauro Kern, diretor do programa Embraer 170/190. 
 
"A família 170/190 foi desenvolvida para ter maior conforto para os passageiros dos que os jatos 
regionais", diz o executivo. As janelas dos novos jatos da fabricante brasileira também são 
grandes, 38 por 41 centímetros. Outro ganho de qualidade que a Embraer conseguiu foi a redução 
do nível de ruído no interior da cabine. "Fizemos um extenso estudo e atingimos um padrão de 
ruído superior ao dos jatos regionais e dos Boeings 737 e equivalente ao dos A320, que são a 
referência ", diz Kern. 
 



Ao tratar do assunto conforto à bordo, a européia Airbus reivindica o papel de precursora na 
implementação de muitas dessas inovações tecnológicas voltadas para o passageiro. 
 
"Os aviões do futuro realmente oferecerão mais conforto e serão menos fatigantes para os 
passageiros, mas esta evolução já está em grande parte introduzida nos aviões atuais da Airbus", 
diz Mário Sampaio, consultor da Airbus no Brasil. 
 
"Na Airbus, itens como controle de umidade a bordo, iluminação progressiva, poltronas mais 
largas e pressurização mais eficiente estão incluídos em aviões já em fase de produção", completa 
ele. 
 
Os jatos A330 e A340, para vôos longos, oferecem a possibilidade de manter a umidade do ar 
entre 15 a 20%. A iluminação com LED é usada há anos nos A340-500 e A340-600 e será 
mantida no novo A350 como item de fábrica. "Nos A330, a pressão na cabine corresponde a 
1.800 metros de altitude, bem inferior aos 2.200 metros do 777 da Boeing", alfineta Sampaio. 
 
Quanto ao tamanho, das janelas, o consultor da Airbus gosta de lembrar que na década de 60, 
quando concorria com a finada Douglas, produtora dos jatos DC, que tinham janelas bem 
maiores, a Boeing argumentava que de nada adiantava ter janelas grandes. "De qualquer 
maneira, os novos A350 terão janelas maiores, como está na moda." 
 
Em comum, todos os novos projetos trazem inovações arquitetônicas. Linhas mais suaves e pé-
direito mais alto. Algumas outras melhorias estão sendo estudadas simultaneamente pelas 
concorrentes, para ver quem as traz primeiro ao mercado. Uma delas é a possibilidade de 
utilização de celulares à bordo, algo que a Embraer também se prepara para introduzir dentro de 
pouco tempo. Para tanto, será instalado um aparelho no avião que evita a interferência dos 
celulares sobre os instrumentos de navegação da aeronave. 
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