
O Aeroporto de Brasília é o 3º maior aeroporto 

do país em movimentação de passageiros. 

São cerca de 350 pousos e decolagens todos 

os dias. O terminal Brasiliense é o único do 
País com infraestrutura que permite operar 

pistas paralelas simultâneas independentes. 
Nossa capacidade de pista atualmente é de 80 

movimentos por hora.

Com objetivo de otimizar a operação sem 

diminuir o nível de Segurança o Comitê de 

Tráfego avalia a performance, fazendo gestão 

para um ganho de capacidade continuo e 

sustentável, gerando ganhos para todo o setor.

Sugerimos a leitura do AIP Brasil, conteúdo 

SBBR AD 2.20 Regulamentos de Tráfego.

Bem-vindo ao Aeroporto 
Internacional de Brasília 
Presidente Juscelino Kubitscheck 

Controlador, fique 
atento as orientações:

Comandante, fique 
atento as orientações:

Aviação executiva e militar deverá utilizar 
RWY com menor fluxo de tráfego no momento;

Teste de motor deverá ocorrer nos períodos 
off picos;

Solo 01 e Solo 02 deverão estar operacionais 
nos períodos picos;

Os pontos padrões de push-back deverão ser 
seguidos;

Reboque de aeronaves deverá ocorrer nos 
períodos off picos.

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

Aeronaves ao solicitar acionamento à TWR 
deverão estar prontas para o push-back;

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

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

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;

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

Pico manhã entre 07:00h e 10:00h
Pico noite entre 18:00h e 21:00h

*Os procedimentos serão publicados na 
próxima versão do AIP Brasil.

Contato: cco_sbbr@inframerica.aero
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