Etapa 1: JS152, Beijing-Pyongyang,
Tupolev Tu-204-100B

OPINIÃO DO PASSAGEIRO

JS152 PEK-FNJ
JS5101 FNJ-YJS
JS5105 FNJ-DSO
JS5306 DSO-FNJ
JS151 FNJ-PEK
Texto: Gianfranco Beting
Fotos: Gianfranco Beting e Trey Urbahn
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Mais uma vez com exclusividade na
imprensa brasileira, a revista Flap
Internacional leva você a um destino
fascinante: Coreia do Norte. Em apenas
sete dias, faremos dez voos a bordo
de oito tipos de aeronaves soviéticas.
Dos turboélices Antonov An-24 de 50
lugares ao Tupolev 204-100, um jato
moderno com 176 poltronas, passando pelos clássicos Ilyushin Il-18, Il-62 e
até mesmo o cargueiro Il-76, você vai
viajar conosco e experimentar a incrível
sensação de voar em aeronaves raras,
antigas ou simplesmente pouco conhecidas. O embarque é imediato.

Manhã de sol em Beijing, termômetros na
casa dos 25 graus. Neste primeiro trecho deste
Flight Check especial voaremos entre o aeroporto
principal da capital chinesa – Beijing Capital International (Iata: PEK, Icao: ZBAA) – e o aeroporto de
Pyongyang, Sunan International (Iata: FNJ, Icao:
ZKPY), situado 24 quilômetros ao norte da capital
norte-coreana. A ligação aérea entre estas duas
capitais é servida por dois voos semanais operados pela companhia norte-coreana, às terças e
sábados, mais três voos operados pela Air China,
usando equipamento 737 Next Generation.
O check-in foi feito no Terminal 2 do aeroporto Beijing Capital International. Uma longa fila
formou-se nas três posições abertas para check-in,
uma dedicada à Business Class, que iríamos experimentar nesta primeira etapa. Despachei minha
bagagem e recebi o convite para aguardar na sala
VIP da Air China. Chegou a hora do embarque e
lá fomos nós para o portão, onde nos aguardava
o novo flagship da companhia, o Tupolev Tu-204100B, matrícula P-633. Trata-se de uma aeronave
moderna, construída em maio de 2009 e entregue à companhia em 10 de março de 2010. Está
configurada com duas classes: 12 poltronas na
Business Class e 164 na classe econômica, 176
poltronas no total.
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Poltronas
bastante
confortáveis
equipam a
classe executiva
da Air Koryo.
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Elegante, o Tu-204 no ensolarado pátio de Pequim.

Decolando de Beijing, com surpreendente baixo nível de ruído interno.

O processo de embarque não deixou a desejar:
os passageiros da Business tiveram prioridade no
embarque e o processo transcorreu rapidamente.
Uma bebida foi oferecida (suco ou água) e pouco
depois as portas foram fechadas – pontualmente
às 13h00. Com mais três minutos, dois minutos
antes do horário publicado para nossa saída, o
Tupolev foi tratorado para o ensolarado pátio. O
motor número dois, um Aviadvigatel (Perm) PS90A, ganhou vida, mostrando baixo nível de ruído.
O Tupolev 204-100 é uma avião de proporções e
desenho que se assemelham muito ao Boeing 757.
O programa foi lançado em 1989 para substituir
o Tupolev 154, em uma história que em muito se
parece com a do próprio Boeing 757, concebido
justamente para suceder o Boeing 727-200.
Certificado em 1995, o Tu-204-100 é capaz de
voar 6.000 quilômetros e tem por peso máximo
de decolagem 107.500 quilos. Em todas as suas
versões, que incluem modelos de carga e passa-

geiros, apenas 103 unidades foram produzidas.
A Air Koryo opera ainda uma unidade da versão
Tu-204-300, também conhecida como Tu-234.
Trata-se de um modelo com fuselagem 6 metros
mais curta, com capacidade para 142 passageiros
e alcance ampliado para 9.300 quilômetros.
Ocupei meu assento 2A e fiquei satisfeito
com o nível de conforto e espaço individual. As
comissárias, impecáveis em seus tradicionais uniformes vermelhos, passaram oferecendo opções
de leitura: revistas e jornais (em coreano ou inglês)
exaltando as realizações do regime.
Taxiamos às 13h05, rumo à pista 36R, onde
uma pequena fila de quatro aeronaves aguardava
autorização para partida. Finalmente entramos na
pista e logo aceleramos: em segundos, às 13h15,
estávamos subindo no claro e ensolarado céu de
Beijing. O Tupolev ganhava altura na proa norte e,
logo após, curva à direita e proa no rumo leste. Do
lado esquerdo da aeronave, a majestosa Muralha

Monitores de teto mostram vídeos institucionais; o som é
distribuído pelos alto-falantes da cabine.

Dois pratos frios mostram a cuidadosa apresentação das refeições da classe executiva.

da China podia ser vista claramente. Subimos para
33.000 pés diretamente. Examinando com atenção a cabine, galley e banheiros, só posso dizer que
a aeronave estava impecável. Fiquei positivamente
impressionado com o tamanho generoso dos bagageiros, maiores do que de qualquer outro jato
ocidental da mesma categoria. Monitores de teto
de LCD exibiam um programa musical de curta metragem, com o som distribuído pelos alto-falantes
da cabine. O entretenimento a bordo é somente
este: não existe uma revista de bordo da empresa.
Tão logo estabilizamos, um almoço composto
apenas por pratos frios foi servido. Apresentava
um delicado arranjo de camarões picados e uma
flor de cenoura com ovas de peixe em seu centro;
pratinho com frios sortidos e picles; outro com
cenoura, cogumelos e abobrinha marinada; pão,
manteiga; e uma salada de frutas para arrematar.
As bebidas eram sucos, refrigerantes, cerveja,
chá verde e café. Mal deu tempo de terminar o
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O moderno
cockpit do Tu-204
mantém o padrão
soviético que utiliza a cor turquesa
nos painéis.

almoço, pois o Tupolev já se aproximava da pista
19 do aeroporto Sunan International. De modo
geral, a tripulação do JS152 mostrou ótimo padrão
no atendimento: educados e solícitos, fizeram
seu trabalho de forma impecável nesta etapa
relativamente curta, de apenas 785 quilômetros.
Pousamos às 16h10, tocando suavemente em solo
norte-coreano, completando a viagem em 1 hora
e 55 minutos de voo. Cortamos os motores em
frente ao terminal, para onde nos encaminhamos
sem pressa, andando a pé pelo pátio da aeronave
ao único portão de acesso.

Etapa 2: JS5101/5102, PyongyangSamjiyon-Pyongyang, Ilyushin Il-18
Dois dias depois, nosso voo seguinte nos
levaria a um dos principais destinos turísticos
da Coreia do Norte: Samjiyon, cidade distante
378 quilômetros da capital, situada ao norte do
país, praticamente na fronteira com a China. A
única pista do aeroporto – que também é base
aérea – tem as cabeceiras 07/25 e 3.277 metros

Embarque no túnel do tempo: bem-vindo a bordo do Ilyushin Il-18!

Muito bem conservado por dentro, uma agradável surpresa.

Uma sensação de volta ao passado.

de comprimento. Neste dia, voaríamos em uma
das relíquias da frota da Air Koryo: o venerável
turboélice Ilyushin Il-18. Este avião em particular,
matriculado P-835, foi fabricado em março de
1969 e é o último em operação na companhia.
Voá-lo foi realmente um privilégio: não são muitas
as oportunidades de se experimentar esta incrível
máquina, remanescente da fase áurea, romântica,
da aviação. Seu tempo total de voo, segundo nos
informou seu próprio comandante, é de apenas
3.500 horas totais. Surpreso com a informação,
o piloto nos contou que esta aeronave específica
passou praticamente toda a sua longa carreira
sendo empregada como transporte VIP de autoridades governamentais. Nos últimos anos, o avião
vem fazendo, em média, apenas 50 voos a cada
ano. Encontra-se imaculado, apesar de ter quase
45 anos de idade.
O Ilyushin-18 é um avião comparável ao nosso velho conhecido Lockheed Electra. Apresenta
quatro motores turboélices Ivchenko AI-20M, de
4.250 cavalos, mais potentes que os do Electra,
que possuía quatro motores Allison 501-D13, com

3.750 HP cada. Este Ilyushin estava configurado
com 108 assentos, distribuídos em fileiras de cinco
poltronas (duas+três) em quatro cabines: na dianteira, são cinco fileiras; depois, há uma seção da
fuselagem onde estão localizadas a porta dianteira
de acesso, a galley principal e os banheiros. Esta
região da aeronave está próxima ao plano das
hélices, onde o ruído interno e vibração estrutural
são extremamente elevados. Depois, caminhando
rumo à cauda, está a cabine principal, com 12 fileiras, posicionada na altura das asas. Uma terceira
cabine, pequena, tem apenas quatro poltronas em
duas fileiras do lado direito. Em seu lado esquerdo está a porta principal de acesso à aeronave,
localizada atrás da asa. Finalmente, a quarta cabine, localizada próxima à cauda, apresenta mais
quatro fileiras, sendo que na última (fileira 22) só
há quatro poltronas. Foi lá que ocupei a poltrona
22E, a última da aeronave. Esta é a cabine mais
distante dos motores e, portanto, a mais silenciosa.
É por essa razão que, em aviões movidos a hélice,
a primeira classe normalmente ficava justamente
posicionada na parte traseira da aeronave. Os 45

integrantes do grupo de entusiastas, e seus oito
guias, embarcaram primeiro, ocupando livremente
os assentos de sua preferência. Depois, os outros
passageiros embarcaram, completando a ocupação
total do avião. É bom lembrar que este não é um
voo regular. Ele só é operado quando há demanda,
geralmente atendendo a grupos turísticos interessados em visitar a maior atração da região que
iríamos conhecer, o Monte Paektu, um vulcão de
2.744 metros na fronteira com a China.
As portas foram fechadas às 8h19 e minutos
depois a quadra de Ivchenko ganhou vida, produzindo um som fantástico. O som e a vibração da
quadra de turboélices calaram completamente o
alarido excitado do grupo de entusiastas, agora
concentrados apenas em experimentar aquela
música. Aquele era mesmo um momento de reverência, resgate de uma época gloriosa da aviação.
Com os quatro Ivchenko ronronando, potência foi
aplicada e o Ilyushin, pesando 48.500 quilos (ante
um total máximo de 61.010 quilos), iniciou o longo
táxi até a pista 01 às 8h30, precisamente no horário
marcado de partida. Levávamos 23,3 toneladas

Um serviço de bebidas foi oferecido na curta etapa até Samjiyon.

Inesquecível a visão da geladeira dos anos 1950 na galley do Il-18.

As linhas clássicas do quadrimotor Il-18 podem ser apreciadas nesta foto.
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O mais ruidoso espaço do avião é o amplo e antigo banheiro alinhado
com o plano das hélices. Ensurdecedor e, portanto, maravilhoso!

de combustível, 7 a menos que a capacidade dos
tanques, para esta etapa estimada em 1 hora de
voo. Dez minutos depois, chegamos à cabeceira
e alinhamos. Um check de potência, com as RPM
elevadas, foi executado. Satisfeitos com a operação
precisa dos quatro Ivchenko, máxima potência foi
então aplicada e, às 8h42, os freios foram soltos.
O Ilyushin logo ganhou velocidade e, em segundos, atingimos nossas V-Speeds: V-1 e V-R de 170
quilômetros/hora, V-2 de 230 quilômetros/hora e
V-3 (“Clean” ou “Flap Retraction” Speed) de 250
quilômetros/hora. Trens recolhidos, as douradas
e extensas lavouras de arroz foram ficando cada
vez mais distantes. Era uma manhã diáfana, sem
uma única nuvem no céu, e seria assim até nosso
destino final. Voávamos a 650 quilômetros/hora
e a 27.000 pés, com o venerável quadrimotor
consumindo 2.300 quilos de combustível por hora.
Um serviço simples de bebidas quentes e frias
(cerveja, café, chá, água, sucos e refrigerantes,
todos de marcas locais) foi oferecido, mas aquele
grupo não estava lá para beber. Ao contrário,
dedicamo-nos a passear pela cabine durante o voo,
filmando, fotografando, registrando cada detalhe
desta extraordinária máquina. Um dos aspectos
mais incríveis foi a presença na galley de uma geladeira doméstica, de linhas arredondadas, típica dos
anos 1950. Embora desligada, seu espaço interno
era utilizado para guardar itens do serviço de bordo.
Iniciamos a descida e tocamos em solo com
suavidade na pista 25 de Samjiyon às 9h42, cravando 1 hora exata de voo para vencer os 378
quilômetros do percurso. Depois do pouso, a tripulação completa – comandante, primeiro-oficial,
navegador, radioperador e engenheiro de voo,
além das duas comissárias – gentilmente posou
para nossas lentes. No dia seguinte, retornamos
a Pyongyang na mesma aeronave, completando
o trajeto de retorno em 55 minutos. Uma vez em
solo, fomos conduzidos para nossa experiência
seguinte: do mais antigo avião na frota, agora iríamos experimentar o mais novo avião da Air Koryo.

A espartana cabine.
A tripulação do Il-18 posa, orgulhosa, no aeroporto de Samjiyon.
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O An-148 é o mais moderno avião da frota.

Etapa 3: voo local em Pyongyang,
Antonov An-148
O mais novo modelo da frota da empresa
norte-coreana é o jato regional Antonov An-148,
desenhado pela fabricante ucraniana Antonov.
Seu primeiro voo de teste foi em 17 de dezembro
de 2004 e o primeiro serviço regular ocorreu em
2 de junho de 2009. À primeira vista, é notável a
semelhança externa com outra aeronave ocidental,
o BAe 146. Uma análise mais cuidadosa mostra
que as semelhanças param por aí. A aeronave
ucraniana apresenta sistemas e características
muito mais modernos. Um computador central
realiza constantemente uma análise de autodiagnose de sistemas e componentes, facilitando
a manutenção e operação; o jato possui escadas
integradas e APU (Auxiliary Power Unit), dispensando, portanto, auxílio em solo. Em sua cabine,
configurada na Air Koryo com oito poltronas de
classe executiva (cujas fileiras são separadas por
uma distância de 34 polegadas) e mais 65 na
classe econômica (31 polegadas), a iluminação
interna é feita por LEDs; há 14 monitores de LCD
de 8 polegadas e o sistema de controle de voo
As galleys espaçosas permitem uma ampla circulação de
passageiros e tripulantes.

Apesar da proximidade, os motores do An-148 são bastante silenciosos.
Agradou
o nível de
conforto
interno no
Antonov.
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Enormes monitores de teto foram outra grata surpresa no An-148.

O esguio Tu-134 enfeita a rampa em Hamhung.
O já moderno toalete do An-148.

é fly-by-wire. O par de motores Progress D-436148 desenvolve 15.000 libras de empuxo e leva
o jato a um teto operacional de 40.000 pés. Sua
velocidade máxima é de 870 quilômetros/hora,
embora a velocidade de cruzeiro mais comum seja
ao redor de 800 quilômetros/hora. Seu preço de
tabela varia de 24 a 30 milhões de dólares. Apenas 19 foram produzidos (incluídos os protótipos)
até o momento para clientes como a própria Air
Koryo (um voando e outro encomendado), Aerosvit, Rossyia, Polet Avia e o governo russo. A
Cubana de Aviación opera o Antonov 158, versão
alongada para até 99 passageiros. Os An-148
são produzidos em duas fábricas: na ucraniana
Antonov Serial Production Plant (em Kiev) e na
russa Voronezh Aircraft Production Association
(Vaso). Nesta fábrica, inaugurada em 1932, outras
aeronaves famosas foram produzidas, entre elas o
supersônico Tupolev Tu-144 e mais recentemente
os quadrimotores Ilyushin Il-86 e Il-96. Este avião
em que voaríamos, matriculado P-671, foi entregue em 4 de fevereiro de 2013. Estava imaculado.
Embarcamos pela escada escamoteável e
ocupei a poltrona 1B, primeira fileira. As portas
logo foram fechadas e os motores entraram em
operação imediatamente. Táxi iniciado às 16h12
e decolagem às 16h20. Com pouco mais de 30
passageiros a bordo, o jato acelerou e subiu vigorosamente. Fiquei bastante impressionado com
as soluções de design interior, com o silêncio da
cabine e com o conforto de maneira geral. A reclinação das poltronas na classe executiva é a maior
da categoria que já experimentei. Este era mesmo
um voo de demonstração e, apenas 32 minutos
após decolarmos, já estávamos novamente tocando a pista 19 de Pyongyang. Antes de sair, uma
visita à moderna cabine de comando deixou uma
impressão bastante positiva em relação ao novo
modelo da frota da Air Koryo. Uma segunda aeronave do tipo deverá ser recebida ainda este ano,
permitindo a aposentadoria definitiva do próximo
avião que iríamos testar, o venerável Tupolev 134.
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O incrivelmente complexo cockpit do Tu-134 denuncia sua
avançada idade.

Etapa 4: JS5105, PyongyangHamhung, Tupolev 134
No dia seguinte, chegou a vez de voarmos
no jato da Tupolev desenhado para etapas curtas,
o modelo 134. Este foi o primeiro a empregar
motores na cauda, a exemplo do francês Caravelle, que serviu de inspiração para seu design. O
primeiro protótipo fez seu voo inicial em julho de
1963. Entre 1966 e 1984, nada menos que 851
aeronaves de diferentes versões foram entregues
para diversos países do antigo Pacto de Varsóvia,
sobretudo, e para países que tinham forte influência geopolítica da antiga União Soviética, como
é o caso da Coreia do Norte. A Air Koryo ainda
tem dois Tu-134B-3, ambos produzidos em 1984,
matriculados P-813 (o que voaríamos) e P-814.
Este tem a distinção de ter sido o último Tu-134
produzido em todo o mundo. A aeronave, na
versão experimentada, tem um peso máximo de
49 toneladas, dois motores Soloviev D-30-3 de
15.000 libras de empuxo e está configurada com
76 poltronas em classe única. Chamados para emCockpit moderno e espaçoso, com monitores EFIS.

Janelas parecidas com escotilhas de navio: mais um
detalhe charmoso do Tu-134.

A visão junto ao motor é privilegiada. O ruído, elevado e agudo, é sensacional.
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barque no voo 5105, ocupei meu assento (10A) de
modo a ficar próximo da asa e dos motores, pois
queria mesmo sentir a sensação única de escutar o
som estridente do par de Soloviev. Eles ganharam
vida pouco antes das 10h00 de uma ensolarada
manhã. Às 9h55 iniciamos o táxi para a pista 1,
de onde partimos às 10h02 rumo ao aeroporto
de Hamhung – Sondok (Iata: DSO), distante 166
quilômetros da origem de nosso voo. O Tupolev
impressionou pela velocidade e pelo empuxo na
partida, deixando todos os ocupantes favoravelmente impressionados. Chamou atenção também
uma escotilha nos lavatórios posicionados na parte
posterior da fuselagem. É possível ver o topo da
cauda do jato, um ângulo de visão curioso e raro
de se observar. Em 25 minutos, pousamos em
Hamhung, que também serve como base aérea,
e estacionamos no pátio ensolarado. Depois de
visitar a cidade e algumas de suas atrações, como
uma tradicional casa com mais de 400 anos, chegou a vez de retornar a Pyongyang.

Etapa 5: JS5306, HamhungPyongyang, Antonov An-24
Nosso voo de retorno a Pyongyang foi cumprido no menor avião da Air Koryo, o bimotor
turboélice Antonov An-24RV. O modelo voado,
matrícula P-533, foi construído em junho de
1974 e é um dos seis atualmente registrados na
empresa, embora nossa impressão tenha sido de
que apenas três estejam em condições de voo.
De toda forma, para efeito de comparação, esta
aeronave assemelha-se a um Fokker F.27. Ela voa a
450 quilômetros/hora, tracionada por dois motores
Ivchenko AI-24A, de 2.550 libras de potência. Ela
pode voar até 2.700 quilômetros com um teto
máximo de 27.500 pés. Dois pilotos e duas comissárias formavam a tripulação do voo JS5306.

Como os outros aviões da empresa, o An-24 estava
bem conservado por dentro.

Decolamos às 16h50 e às 17h20 já estávamos
novamente em solo, mantendo uma altitude de
15.000 pés durante esta curta etapa. Os níveis de
ruído e vibração interno são marcantes, como não
poderia deixar de ser. Mas é isso, justamente, o que
entusiastas como nós buscavam nesta viagem de
experimentação de modelos clássicos como este. O
fato é que o An-24 mostrou, ao longo de décadas
de operação, características que fazem dele uma
aeronave apreciada por seus operadores: é robusto,
econômico e confiável; opera em pistas curtas e
não pavimentadas. Requer relativamente pouca
manutenção e permite acesso rápido e direto, com
mínimo apoio de solo. Ao todo, 1.367 unidades
foram construídas na Ucrânia, Rússia e até mesmo
na China, onde uma versão local, modificada e rebatizada Y7, ainda é vista operando regularmente.
Estima-se que aproximadamente 750 permaneçam
em uso militar e civil em várias partes do mundo,
do Caribe à Mongólia, do Saara à Sibéria.

Trens embaixo, o An-24 já na reta final para a capital norte-coreana.

Etapa 6: JS5101, voo local em
Pyongyang, Ilyushin Il-62M
No dia seguinte aos voos com o Tu-134 e
An-24, teríamos a jornada mais ansiada de toda
a viagem: quatro etapas em nada menos que três
modelos diferentes. E o dia não poderia começar
melhor: o primeiro tipo a ser testado era justamente
o mais clássico dos jatos da Air Koryo, o majestoso
Ilyushin Il-62M.
Sua configuração interna apresenta 16 poltronas na classe executiva, divididas em quatro
fileiras com dois pares de assentos em cada uma,
e mais 150 na classe econômica. A classe econômica está dividida entre uma cabine central, com
seis fileiras de seis assentos em cada (três+três),
e 19 fileiras na cabine posterior, separadas por
uma enorme galley. Foi para lá que rumei, pois
meu objetivo era sentar o mais próximo possível
da quadra de reatores Soloviev D-30KU, a fim de

Comissárias desembarcam em Hamhung. Apesar de
não dominarem o inglês, foram muito solícitas.
O An-24 pronto para o voo rumo a Pyongyang.
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A grande dama da frota: as linhas clássicas deste quadrijato elegante, o Ilyushin Il-62M.
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e o Ilyushin preso pelos freios, partimos às 10h02.
Que aeronave graciosa e suave em voo! Os quatro
Soloviev encantam com seu ruído agudo, trazendo
reminiscências dos anos áureos de uma aviação
mais romântica. Como este era um voo de demonstração, nada foi oferecido, até porque não era este
o objetivo do voo: os 62 ocupantes, sendo cinco
tripulantes técnicos e duas aeromoças, pareciam
mesmo entretidos em saborear cada instante deste
voo de volta ao passado. O fato é que a alegria
durou pouco: às 10h32 tocávamos com muita suavidade a pista 19 do aeroporto de Sunan, cortando
os motores às 10h40. Fizemos uma rápida sessão
de fotos e, de imediato, embarcamos na próxima
aeronave a ser experimentada, certamente a mais
exótica desta incrível viagem.

Etapa 7: voo local em Pyongyang,
Ilyushin Il-76TD
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A configuração de dois motores de cada lado, junto à deriva,
foi “inspirada” no Vickers VC-10.

Galleys enormes, projetadas para voos de longa duração, ocupam
espaço inutilmente em voos curtos como este.

Pura música produzida pela quadra de ruidosos motores D-30KU.

poder escutar (e gravar) seu maravilhoso som.
O interior, como não poderia ser diferente,
está bastante defasado em relação aos modernos
interiores de aeronaves atuais. Ainda assim, agrada
pelo espaço interno. Não há bagageiros fechados,
apenas o famoso “porta-chapéus” sobre as poltronas. Na executiva, são forradas por um pano
vermelho e na econômica, azul-claro. A enorme
galley central, que ocupa um espaço significativo
da fuselagem, está equipada com fornos e contêineres antiquados, todos eles com a logomarca
da antiga Aeroflot, o que adiciona ainda mais
charme ao avião. Na parte traseira, entre os quatro
motores, mais uma pequena galley e dois banheiros completam o leiaute interno deste clássico
quadrimotor, primeiro jato soviético desenhado
especificamente para voos intercontinentais. O
protótipo fez seu primeiro voo em 3 de janeiro de
1963 e, a partir de 1967, entrou em serviço na
Aeroflot. Ao todo, 292 foram produzidos, sendo
cinco protótipos, 94 da versão original e 193
Ilyushin 62M. Voamos na aeronave matriculada
P-885, da versão equipada com motores D-30KU,

mais potentes (24.500 libras) do que os reatores
Kuznetsov NK-8 (23.150 libras) que equipavam
os Il-62 da versão original. Seu peso máximo de
decolagem é de 165.000 quilos, alcance de 10.000
quilômetros e teto de 39.400 pés. A velocidade
máxima é de 900 quilômetros/hora.
Esta aeronave fez seu primeiro voo em
agosto de 1979 e é um dos aproximadamente 30
exemplares que continuam em uso civil em várias
partes do mundo, notavelmente na Rússia e países
da Ásia Central. Não que a aeronave em questão
venha sendo muito utilizada pela Air Koryo. Com
a introdução recente dos Tupolev 204, os três Il62M remanescentes (P-881, P-882 e P-885) estão
praticamente encostados. O P-882 parece estar definitivamente aposentado. O 881 segue preservado,
estacionado próximo ao terminal de Pyongyang. E
o P-885 é mantido de forma impecável, até porque
tem sido utilizado frequentemente como aeronave
VIP a serviço da Força Aérea de seu país. Este foi
um aspecto que chamou atenção: os aviões, apesar
da idade, estão imaculados – nenhuma mancha de
graxa, fluidos, nada. Por dentro e por fora, são man-

tidos muito bem pela Air Koryo. Mas vamos ao voo.
Com partida marcada para as 10h00, às 9h50
o primeiro Soloviev ganhou vida, enchendo o ar
com seu som maravilhoso. Os outros três motores
foram ligados em rápida sucessão e iniciamos o táxi
para a pista 1 às 9h55. Alinhamos e os tripulantes
deixaram os motores ganhar ainda mais tempo,
verificando o extenso check-list. Finalmente, depois
de quase um minuto com os manetes acelerados

Bom espaço interno na classe executiva; a reclinação das
poltronas, porém, é limitada.

O cockpit clássico do Il-62M é maravilhoso.
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Não é todo dia que se pode voar em um
cargueiro soviético. Mas aquela manhã de muito
sol em Pyongyang ia se configurando como uma
jornada mágica. Ainda enlevado pela sublime experiência no Ilyushin 62, chegou a vez de embarcar
no gigante cargueiro Ilyushin Il-76TD. Matriculado
P-913, é um dos três em uso pela Air Koryo. Este
foi fabricado em outubro de 1990 e estava, como
todos os outros, bem mantido por dentro. Não há
assentos individuais: duas bancadas encostadas às
laterais da fuselagem, e providas com cintos de
O ousado leiaute da parte frontal do Ilyushin Il-76.

Junto à cauda,
este dispositivo
de amparo
ajuda a manter
o centro de
gravidade do
avião equilibrado
durante as
operações de
carga e descarga.
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O conjunto de trem de pouso do Il-76 permite a operação
em pistas despreparadas.

No “queixo” da aeronave, a posição única do navegador; os
laptops são adições recentes na frota da empresa.

segurança (e prosaicas almofadinhas), servem de
espaço para acomodar os eventuais passageiros.
A aeronave foi concebida a partir de 1967
com objetivos definidos: capacidade de transportar
até 50 toneladas em etapas de até 5.000 quilômetros, pousando em pistas despreparadas e curtas.
Ele também foi projetado para enfrentar os rigores
climáticos da Sibéria. Fez seu primeiro voo em março
de 1971 e entrou em produção na fábrica Tashkent
Aviation Production Association em Tashkent,
Uzbequistão, então parte da União Soviética. O
tipo entrou em serviço com a Força Aérea soviética
em 1974 e com a Aeroflot, em uso civil, em 1976.
Versões modernizadas, com fuselagem alongada,
novos motores e aviônicos, seguem em construção
no complexo industrial da Aviastar em Ulyanovsk,
Rússia. Em junho último, a agência de exportação
russa Rosoboronexport anunciou um novo pedido
de 12 Il-76MD para a Força Aérea chinesa. Esta é

uma aeronave de grande porte: mede 46,59 metros de comprimento, com envergadura de 50,5
metros e peso máximo de decolagem entre 195.000
e 229.000 quilos, dependendo da versão.
O P-913 está equipado com quatro Soloviev
D-30KP-2, de 26.500 libras de empuxo. Estes
motores são versões mais avançadas dos Soloviev
D-30KU que equipam o Ilyushin Il-62M que havíamos acabado de voar. A diferença é que agora
estávamos a bordo de um cargueiro, desprovido
de sistemas de isolamento termo-acústico comparáveis a aeronaves de transporte de passageiros.
Quando os motores foram ligados, o ruído interno foi simplesmente incrível. Iniciamos o táxi às
11h15 e às 11h22 ganhamos o céu limpo sobre
Pyongyang. Tão logo estabilizamos, fomos autorizados a inspecionar o interior do avião. Fascinante
observar os sistemas de oxigênio, hidráulico, de
controle de carga, um Jonas dentro da barriga de

Dentro da fuselagem do enorme cargueiro, a visão privilegiada das entranhas desta magnífica aeronave.
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Só há duas janelas
de cada lado da
fuselagem; esta é
a visão da janela
posterior, junto à
cauda.

Rei da rampa: a presença imponente do Il-76 chama muita atenção.

um enorme peixe voador, suas entranhas aparentes sendo controladas pela tripulação de sete
profissionais: piloto, primeiro-oficial, engenheiro
de voo, radioperador, navegador e loadmaster, o
responsável pela pressurização, controle de temperatura e carregamento da carga. Levávamos
ainda, neste voo, uma tripulante adicional, que
fazia as vezes de aeromoça, certificando-se de
que todos estavam com seus cintos afivelados, por
exemplo. O fato é que este fascinante voo durou
30 minutos cravados. Pousamos em nossa velha
conhecida, a pista 19 de Pyongyang, às 11h52 e
quase ficamos surdos com o ruído inacreditável
dos reversos aplicados nos motores 1 e 4, únicos
equipados com este dispositivo. O fato é que logo
estacionávamos no pátio do aeroporto de Sunan.
Mas o dia ainda estava longe de acabar. Faríamos
mais dois voos logo depois de um rápido almoço,
servido na cafeteria do próprio aeroporto.

Etapa 8: JS5105/5106, PyongyangHamhung-Pyongyang,
Tupolev Tu-154B-2
Hora de voar no último novo tipo a ser experimentado, o Tupolev 154. A história deste elegante
trijato mostra que em 1966 teve início o desenvolvimento de um novo avião para substituir as
primeiras gerações de transportes soviéticos, como
o Tupolev Tu-104 e o Ilyushin Il-18. Esta nova aeronave deveria ter capacidade de operar em pistas
despreparadas e curtas, com a mesma velocidade e
alcance do Tu-104. Nascia assim o Tupolev 154, um
trimotor com cauda em “T” e capacidade para até
167 passageiros, que viria a se converter em um
dos mais exitosos modelos a jato da antiga União
Soviética, um dos raros a ultrapassar a marca de
mil aeronaves construídas, totalizando 1.025 em

As lindas linhas de puro-sangue do trijato Tu-154 ficam evidentes nesta imagem feita em Hamhung.
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O apertado e labiríntico cockpit do Tu-154 denuncia sua idade.
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Dá para perceber o nível de conforto satisfatório na cabine de classe executiva.

Manhã feia no dia da despedida de Pyongyang; embarque para Beijing já iniciado.

diferentes versões. O primeiro protótipo voou em
4 de outubro de 1968, ao qual se juntariam outros
cinco ao longo do processo de homologação. A
sétima unidade construída foi entregue em 1971
para a Aeroflot para avaliação em serviço, ainda
que em voos de carga e correio, e o seu primeiro
voo regular foi realizado em fevereiro de 1972.
Logo após a entrada em serviço, a Tupolev passou a oferecer versões melhoradas, com motores
mais potentes, maior capacidade de combustível
e outras pequenas melhorias. Estes viriam a ser
conhecidos como Tu-154A e Tu-154B. De modo
geral, todos os jatos da família têm as mesmas
dimensões: comprimento de 47,90 metros, envergadura de 37,55 metros e altura de 11,40 metros.
A aeronave que experimentamos, matrícula P-561,
é tracionada por três reatores Kuznetsov NK-8-2U
de 20.500 libras de empuxo, que lhe conferem
capacidade de decolar com até 98.000 quilos. Seu
alcance é de 2.500 quilômetros com carga plena
ou até 3.900 quilômetros com capacidade máxima de combustível, que é de 47.000 litros. Sua
velocidade de cruzeiro é de 900 quilômetros/hora.
Sua configuração interna apresenta quatro

cabines: a primeira, de classe executiva, tem quatro
fileiras com dois pares de duas poltronas em cada
uma (16 assentos); uma segunda cabine, de classe
econômica, tem três fileiras com seis assentos em
cada uma, dispostos três+três. Depois há uma enorme galley e a porta central de acesso. Uma terceira
cabine apresenta mais seis fileiras de seis poltronas
três+três e, finalmente, a última cabine tem oito
fileiras, sendo que as três últimas têm apenas dois
assentos em cada lado do corredor. Total de 100
poltronas na classe econômica e 16 na executiva.
Na frota da Air Koryo, o Tupolev 154 é empregado
em voos para países vizinhos, sobretudo a China, e
nos poucos trechos domésticos operados, como este
que estávamos fazendo. Ocupei a penúltima fileira
de modo a poder saborear o ruído dos motores bem
como poder ver os trens de pouso recolhendo para
trás e entrando nos pods posicionados nas asas,
uma das características mais marcantes do desenho
do Tu-154. Motores girando às 13h30, iniciamos o
táxi às 13h36 para a pista 1, de onde partimos às
13h45 rumo a Hamhung/Sondok. Trinta minutos
depois estávamos em solo, onde foi possível visitar o
cockpit e fazer fotos com a tripulação. Pouco tempo

depois, às 14h50, iniciávamos o táxi para a partida
às 14h52, com pouso na capital norte-coreana às
15h20, encerrando uma jornada com quatro voos
em três tipos soviéticos clássicos. Um dia para entrar
na história!

Enorme espaço desperdiçado pela galley – praticamente vazia.

O trem de pouso principal do Tu-154 recolhe para trás.
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Poltronas de
couro mesmo na
classe econômica
do Tu-204
causaram boa
impressão.

Etapa 9: JS151, Pyongyang-Beijing,
Tupolev 204
Tudo que é bom dura pouco. Uma semana
depois de chegarmos a este país fascinante, era
hora de retornar a Beijing. Fizemos o check-in para
o voo JS151 e recebemos cartões de embarque
com assentos reservados, uma prática deixada de
lado durante a semana. Fiquei com a poltrona na
janela 27F, na última cabine da classe econômica.
Voaríamos no mesmo Tu-204-100 do voo de vinda,
o P-633. Embora o horário de partida fosse 8h50,
problemas com a documentação de um grupo de
passageiros retardou nossa saída para as 9h20,
quando iniciamos o táxi para pista 1, de onde
partimos às 9h28 rumo à capital chinesa. Durante
o voo, bebidas nacionais foram oferecidas, juntamente com um surpreendente... hambúrguer!
Serviço atencioso das gentis comissárias da Air Koryo
foi um dos pontos altos.

O hambúrguer de conteúdo indecifrável da classe
econômica já ficou famoso entre os viajantes da empresa.
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Importante:
avaliação final somente para
os voos JS152 e JS151
Reserva: sem nota
Feita pela operadora, Juche Travel Services.
Check-in: nota 7
Em Beijing, levou algum tempo para despacharmos as malas.
Em Pyongyang, super-rápido. Não houve muita cortesia, porém,
talvez devido às barreiras do idioma.

Graças a Deus,
este foi o
último vídeo
de propaganda
do Estado
norte-coreano
antes de nossa
despedida.

Embarque: nota 6
Ordenado, mas sem prioridade por classes.

Sim, uma pequena porção de carne – impossível
dizer de qual espécie animal (ou animais) aquele
bolinho de carne fez parte – perdida em meio a
um pão de hambúrguer e coroado com umas folhinhas de salada e molho especial, mas sem o tal
do gergelim. Não importa: estava bem razoável. O
serviço foi esmerado, atencioso. Durante o voo, os
monitores LCD escamoteáveis sob os bagageiros
exibiam os mesmos vídeos musicais com shows
promovidos para membros do partido, vistos de
farda aplaudindo entusiasticamente as músicas
norte-coreanas. Os mesmos jornais e revistas em
inglês e coreano foram distribuídos na porta da
aeronave e mais uma vez a bordo, antes da partida. O tempo abriu completamente e foi possível
ver a bela paisagem que rodeia Beijing. Iniciamos
a descida às 10h38, com curva à esquerda, voando
na perna do vento do enorme aeroporto da capital
chinesa. Pousamos na pista 36R com notável suavidade às 10h13, completando este último trajeto
em 1 hora e 53 minutos.
Taxiando rumo ao portão em Beijing: voar Air Koryo foi
uma experiência inesquecível.

Assento: nota 8
De forma geral, bastante satisfatórios para a categoria. É bom
lembrar que este Tupolev em tudo se assemelha a uma aeronave moderna, “ocidental”.
Entretenimento: nota 5
Não deixa de ser curioso (fascinante?) ver as peças de propaganda do regime de Pyongyang. Nada melhor para entrar
no clima.
Serviço dos comissários: nota 7
Voos curtos e cheios não permitem que se faça algo muito
melhor. Percebe-se boa vontade, mas a barreira do idioma
impede um contato mais caloroso.
Refeições: nota 7
Bem servidas, acima das expectativas, corretas para os trechos
e horários.
Bebidas: nota 6
O fato de só haver produtos norte-coreanos tira alguns pontos
aqui.
Desembarque: nota 10
Organizados em ambos os voos.
Pontualidade: nota 9
No voo de ida, saída no horário e chegada no horário. Já no
voo da volta, chegamos atrasados 23 minutos.
Nota final: 7,22
Comentário final: a Air Koryo tornou-se mundialmente famosa
por ser a única companhia aérea internacional classificada com
apenas uma estrela pelo guia Skytrax. Minha opinião é completamente distinta. Tendo feito dez voos em seis dias, dos quais
quatro podem ser classificados como operações normais (dois voos
regulares e dois charters), afirmo que a companhia está longe de
ser a pior que já voei e merece classificação muito mais condizente
com seus serviços. Do atendimento atencioso a bordo a aviões
modernos, como o Tu-204 e o An-148, do cumprimento fiel dos
horários (apenas um voo ligeiramente atrasado em dez etapas)
ao conforto a bordo, recomendo a Air Koryo para qualquer um.
É certo que nunca vai ser a melhor companhia em que voei, mas
também não foi a pior já experimentada. É também preciso louvar os esforços da companhia em representar dignamente o seu
país. Loas também aos seus mecânicos, que mantêm de forma
imaculada uma frota heterodoxa de 19 aeronaves soviéticas: são
seis Antonov An-24, um Antonov An-148, um Ilyushin Il-18, dois
Ilyushin Il-62, três Ilyushin Il-76, dois Tupolev Tu-134, dois Tupolev
Tu-154 e dois Tupolev Tu-204. E se o quesito definitivo é segurança, lembro que em sua longa história, desde 1950, a companhia
sofreu apenas um acidente fatal. Em suma: jamais vou esquecer
meus voos pela Air Koryo e minha viagem a este pequeno, sofrido
e notável país. Se você quiser vivenciar esta incrível experiência,
altamente recomendada, basta procurar pelos serviços e pacotes
neste website: http://www.juchetravelservices.com.
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