
Vai voar para GRU?

A E R O P O R T O S

APOIO:

A E R O P O R T O S

APOIO:

A E R O P O R T O S

APOIO:

 Além disso, é necessário estar atento a 
algumas observações que estão descritas 
abaixo:

1. Aeronaves ao monitorarem a TWR GRU 
deverão estar prontas para a decolagem;  

2. É importante atentar-se ao gerenciamento 
do acionamento dos motores, e gerencia-
mento da cabine de modo que, ao atingir o 
ponto de espera, a aeronave esteja comple-
tamente pronta para a decolagem;  

3. Caso seja necessário efetue coordenação 
junto aos comissários, para gerenciar o 
tempo de taxi e evitar alinhamento na 
cabeceira em uso sem que a cabine esteja 
pronta;  

4. Tal gerenciamento é importante para 
minimizar o tempo de uso da pista, não 
atrapalhar o fluxo de decolagem, bem 
como, assegurar que os procedimentos pré-
decolagem (before take off checks) sejam 
integralmente cumpridos; 

5. Quando receberem autorização para 
decolagem deverão iniciar imediatamente 
(o tempo de reação esperado é de até 10 
segundos, para o início da rolagem);  

6. Quando na aproximação final, com oper-
ações segregadas visuais em curso, os pilo-
tos deverão informar para a TWR quando 
perderem as referências visuais. (continu-
ar na aproximação até a DA, prosseguindo 
para o pouso, ou efetuando a arremetida);   

7. Não é necessário informar à TWR ao livrar a 
pista;

8. Reduzir, sempre que praticável, o tempo de 
ocupação de pista (ROT);  

9.  Agilizar o cruzamento da pista assim que 
autorizado (proibido corte de motor antes 
do cruzamento).

COMANDANTE 
O Senhor, melhor 
do que ninguém, 
sabe como aplicar 
estes conceitos na 
operação de sua 
aeronave.

Abaixo temos alguns links de vídeos 
relacionados ao assunto:

https://www.youtube.com/watch?v=s7dlpss6v-A&t=30s

https://www.youtube.com/watch?v=0mJYP3mtPpY&t=1s

https://www.youtube.com/watch?v=8QWSoI-aK2g&t=151s

Operação visual: você é o 
responsável pela separação com 
outras aeronaves e com o terreno!
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O Aeroporto Internacional de 
Guarulhos é o maior aeroporto do 
País tendo mais de 800 pousos/de-
colagens diárias e transportando 
mais de 110 mil passageiros por dia. 

Desde dezembro de 2018 está em 
operação o projeto AGILE que tem 
como finalidade principal agilizar o 
fluxo de operações no aeroporto e 
consequentemente trazer benefícios 
a passageiros, tripulantes, Empresa 
Aéreas e ao próprio aeroporto.

Em virtude deste elevado movi-
mento e com as perspectivas para o 
futuro, foram criados procedimentos 
específicos objetivando a otimização 
das operações. Portanto sugerimos 
uma leitura do AIP Brasil principal-
mente no conteúdo SBGR AD 2.20 
REGULAMENTOS DE TRÁFEGO LOCAL 

https://www.aisweb.aer.mil.br/?i=publicacoes&p=aip 
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