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RESUMO

O presente trabalho tem como finalidade precípua a análise do meio ambiente de trabalho dos tripulantes de aeronaves – pilotos e comissários 
de voo. A presente reflexão tem como objeto a compreensão dos riscos de uma frequente exposição às radiações cósmicas ionizantes, que 
podem gerar uma série de danos à saúde da tripulação, uma vez que é diuturnamente submetida a estes riscos. A análise é feita diante do 
ordenamento constitucional trabalhista, de ampla proteção aos direitos da saúde do trabalhador, objetivando alertar acerca das consequências, 
tanto para os trabalhadores quanto para os empregadores, advindas de uma prolongada exposição à radiação. A abordagem tem como pano de 
fundo a radiação cósmica ionizante, que é um agente radiativo natural nocivo à saúde humana. O método que esquadrejará este trabalho 
reflexivo será a análise doutrinária e científico-tecnológica, tanto do direito aeronáutico como também da ciência aeroespacial, em cotejo com as 
normas do ordenamento jurídico vigente. O ordenamento jurídico, perpassando todas as relações jurídicas e interpessoais em todas as suas 
dimensões devem obediência e observância à dignidade da pessoa humana.As condições de dignidade da pessoa humana são garantidas quando 
no setor de trabalho acontecer a redução dos riscos próprios da função exercida, por meio de políticas que proporcionem um meio ambiente de 
trabalho hígido, saudável e seguro. O surgimento da aviação, nos começos do século XX, produziu um novo fenômeno social e fez emanar novas 
interações sociais, inclusive as relações jurídicas advindas da novel relação de trabalho e emprego na aviação. Dessa forma, surge um novo 
cenário de atuação laboral com novos, desconhecidos e invisíveis riscos: a condução de aeronaves e a prestação de serviço de passageiros em voo 
e em grande altitudes. Um desses riscos - objeto desta reflexão - é a Radiação Ionizante proveniente do sol e do próprio espaço sideral com maior 
incidência nos polos (norte e sul) e com menor incidência na Linha do Equador, sendo ondas eletromagnéticas carregadas com energia suficiente 
para fazer com que os elétrons se desprendam de átomos e moléculas, ionizando-os. Isso faz com que as moléculas fiquem alteradas em toda sua 
estrutura, com efeitos nos sistemas orgânicos e biológicos.A radiação ionizante afeta as estruturas atômicas dos elementos que compõem o 
corpo humano, alterando o DNA das células, o que provoca sérios prejuízos à saúde humana. Por exemplo, a radiação ionizante aumenta 
consideravelmente os riscos de desenvolvimento de câncer, cataratas, anomalias genéticas nos descendentes e uma série de outras doenças 
somáticas. Diante de tal realidade, o ordenamento internacional possui normatização em relação ao assunto, qual seja o item 1.8 Cosmic 
Radiation do Manual da Organização Internacional da Aviação Civil (ICAO), todavia, o ordenamento jurídico brasileiro não possui uma 
normatização específica quanto ao assunto que normatize e estabeleça critérios lógicos de exposição e de tempo de trabalho sob a radiação 
ionizante, tendo somente o genérico regramento sobre radiação previsto na Norma Regulamentadora nº 32 do Ministério do Trabalho. Não 
existindo uma cobertura, por parte do ordenamento trabalhista, de um risco que faz com que um piloto ou comissário de voo venha a 
desenvolver em si ou nos seus descendentes doenças e anomalias genéticas causadas pela influência da radiação ionizante. Consequentemente, a 
fundamentação do direito a uma aposentadoria especial em virtude da exposição a este risco resta prejudicada, com o tripulante obrigado a se 
expor por maior tempo à radiação.
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