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Boeing	LoadSheet	include	(737-400/500/700/800/900/MAX-8/900ER,	757-200/300,	767-200/300,	777-200/300/3ER,	787-800/900)	is	designed	to	cross-check	the	load	sheet	for	pilots	or	dispatchers.	This	software	is	provided	for	information	ONLY,	and	IS	NOT	intended	to	replace	operational	procedures.	You	are	responsible	for	your	calculation	and
resulting	actions.	You	have	to	understand	that	the	iPad/iPhone	and	this	app	itself	have	NOT	been	approved	by	any	aeronautical	authority	or	airline	company	to	perform	aviation	safety	tasks.	Jun	29,	2021	Version	1.20	Thanks	for	using	Boeing	LoadSheet!Every	update	of	our	Boeing	LoadSheet	app	includes	improvements	for	speed	and	reliability.	As	new
futures	become	available,	we'll	highlight	those	for	you	in	the	app.This	version	contains:-	Minor	updatesThanks	for	use	Boeing	LoadSheet!	The	developer,	Toshko	Neykov,	indicated	that	the	app’s	privacy	practices	may	include	handling	of	data	as	described	below.	For	more	information,	see	the	developer’s	privacy	policy.	The	following	data	may	be	used
to	track	you	across	apps	and	websites	owned	by	other	companies:	Purchases	User	Content	Search	History	Browsing	History	Usage	Data	Diagnostics	Other	Data	The	following	data	may	be	collected	and	linked	to	your	identity:	Purchases	User	Content	Search	History	Browsing	History	Usage	Data	Diagnostics	Other	Data	Privacy	practices	may	vary,	for
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.......................................................................................	0-8	SAOOO	Elaboração:SAOOZ	Revisão18	10/01/2007	0-4	5.	GOL	Transportes	Aéreos	S.A.	SOP	-	STANDARD	OPERATING	PROCEDURES	B737	0	-	INTRODUÇÃO	Este	SOP	–	“Standard	Operating	Procedures”	é	parte	integrante	do	MGO	cap.	02.	Foi	preparado	de	acordo	com	o	RBHA	121,
MANUAIS	TÉCNICOS	DAS	AERONAVES,	demais	regulamentos	aplicáveis	vigentes	e	a	política	da	Gol	Transportes	Aéreos	S/A.	O	SOP	descreve	os	procedimentos	e	técnicas	determinadas	pela	empresa	que	deverão	ser	utilizadas	na	operação	do	B737,	complementando	as	informações	contidas	nos	manuais	operacionais	ou	não	cobertas	pelos
regulamentos	em	vigor.	Para	os	casos	omissos	neste	manual	deverão	ser	considerados	os	Manuais	Técnicos	das	Aeronaves.	Este	manual	deverá	ser	seguido	e	cumprido	por	todos	os	tripulantes	da	Gol	Transportes	Aéreos	S/A	em	todas	as	atividades	relacionadas	com	as	operações	de	transporte	aéreo	executadas	pela	Empresa.	Nenhuma	operação	de
vôo	da	Empresa	incluída	nos	requisitos	do	RBHA	121	poderá	ser	executada	sem	a	fiel	observância	do	disposto	neste	(SOP)	-	“Standard	Operating	Procedures”,	(MGO)	-	Manual	Geral	de	Operações,	Manuais	Técnicos	da	Aeronave,	cabendo	ao	Comandante	de	cada	vôo	certificar-se	do	cumprimento	das	exigências	aqui	contidas.	O	não	cumprimento	do
SOP	e	das	normas	da	Diretoria	de	Operações	determinará	o	encaminhamento	do	piloto	ao	Conselho	de	Operações.	0.1	-	CONTROLE	DO	MANUAL	O	setor	de	publicações	técnicas	operacionais	disporá	de	uma	lista	identificando	o	“status”	de	cada	manual	a	bordo	das	aeronaves	da	empresa	e	esta	lista	confirmará	que	todos	os	manuais	estão	atualizados
e	válidos	para	uso.	Após	a	aceitação	pela	vice-presidência	técnica,	um	número	suficiente	de	cópias	do	SOP	e/ou	das	páginas	revisadas,	será	providenciada	e	encaminhada	para	cada	tripulante	através	do	“site”	da	empresa	(GED).	Uma	lista	de	páginas	efetivas	será	emitida	sempre	que	uma	revisão	for	emitida,	de	modo	que	cada	manual	possa	ser
verificado	quanto	à	sua	atualização.	0.2	-	COMPOSIÇÃO	O	manual	está	dividido	em	capítulos	numerados	seqüencialmente	a	partir	do	capítulo	1,	cada	qual	tratando	de	um	assunto	especifico.	O	rodapé	de	cada	capítulo	indica,	de	um	de	seus	lados	a	revisão	e	data	da	revisão	da	página,	e	do	outro	lado	o	número	da	página.	A	revisão	segue	o	padrão	de
numeração	seqüencial,	iniciando-se	por	“000”	(parágrafo	em	emissão	original	seguida	pela	data	de	revisão	no	padrão	de	DD/MM/AAAA).	Ex.	01/09/2000.	0.3	-	REGISTRO	DE	REVISÕES	Folhas	de	encaminhamento	de	revisão	(FER	–	páginas	amarelas),	serão	enviadas	pelo	“site”	da	empresa	(GED)	juntamente	com	as	folhas	afetadas	pela	revisão	em
questão.	Tais	FER	apresentam	a	relação	das	páginas	afetadas	e	instruções	para	inserção	das	mesmas	no	manual,	bem	como	exclusão	de	qualquer	folha	cujo	conteúdo	tenha	sido	incorporado.	A	numeração	da	página	de	cada	capítulo	segue	o	padrão	“1,	2,	...”,	o	número	referência	a	página	tratada.	SAOOO	Elaboração:SAOOZ	Revisão18	10/01/2007	0-5
6.	GOL	Transportes	Aéreos	S.A.	SOP	-	STANDARD	OPERATING	PROCEDURES	B737	0.4	-	ATUALIZAÇÃO	Cada	detentor	do	manual	da	empresa	é	o	responsável	pela	sua	contínua	atualização.	0.5	-	REVISÃO	Sugestões	contendo	modificações	ao	SOP	podem	ser	feitas	por	qualquer	tripulante,	devendo	ser	encaminhadas	aos	superiores,	os	quais
submeterão	as	alterações	propostas	ao(s)	Gerente(s)	e/ou	Gerente(s)	Geral	(ais)	da(s)	área(s)	afetada(s),	para	encaminhamento	a	Diretoria	de	Operações	e	Vice-Presidência	Técnica.	As	revisões	serão	efetuadas	bimestralmente,	nas	datas	de	10/Janeiro,	10/Março,	10/Maio,	10/Julho,	10/Setembro	e	10/Novembro	de	cada	ano.	Os	e-mails	operacionais
compreendidos	entre	as	datas	da	revisão,	estarão	automaticamente	cancelados	a	cada	nova	revisão,	quando	serão	incorporados	ao	SOP.	CONTROLE	DE	REVISÕES	Todas	as	revisões	deste	manual	devem	ser	registradas.	Se	houver	falta	de	alguma	revisão,	a	mesma	deverá	ser	solicitada	à	Divisão	de	Normalização	e	Publicações	Técnicas	Operacionais.
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filosofia	GOL	o	trabalho	em	equipe.	Assim	deve	haver	uma	integração	entre	tripulantes	e	os	demais	envolvidos	na	operação	de	aeronaves	a	fim	de	que	os	objetivos	concernentes	à	segurança,	atendimento	ao	cliente,	horários,	manutenção	e	normas	da	empresa	sejam	perfeitamente	atendidas.	Para	que	os	objetivos	sejam	alcançados,	é	necessário,	entre
outras	providências,	que	as	tripulações	mantenham	constante	comunicação	com	os	demais	setores	da	empresa.	1.2	-	CENTRO	DE	CONTROLE	DE	OPERAÇÕES	-	CCO	É	o	setor	da	Vice-presidência	Técnica	responsável	pela	coordenação	de	toda	a	operação	da	empresa.	Trabalha	interligado	com	manutenção,	escala,	aeroportos	e	tripulantes.	Uma	das
finalidades	do	CCO	é	assessorar	o	cmte.	visando	a	correta	tomada	de	decisão.	Por	ser	órgão	vital	da	empresa,	precisa	receber	informações	corretas	e	de	imediato	de	todos	os	setores	envolvidos.	Assim,	reiteramos	aos	pilotos	a	importância	da	comunicação	e	do	trabalho	em	conjunto	com	o	CCO	e	o	Piloto	Coordenador	Operacional.	O	CCO	e	o	Piloto
Coordenador	Operacional	são	subordinados	a	Vice-presidência	Técnica.	1.3	-	CONCEITO	DE	CREW	COORDINATION	As	tarefas	inerentes	a	cada	função	devem	ser	cumpridas	com	o	mesmo	padrão,	independente	da	pessoa	(tripulante)	a	que	esteja,	no	momento,	exercendo.	Considera-se	uma	tripulação	com	alto	nível	de	coordenação	aquela	em	que
cada	membro	desenvolve	as	atribuições	específicas	da	função	em	total	aderência	ao	padrão	GOL.	O	grau	de	sucesso	da	tripulação	como	equipe	eficaz	é	diretamente	afetado	pela	disciplina	de	cada	tripulante,	pelo	desejo	e	intenção	de	se	obter	o	resultado	esperado,	bem	como	seu	grau	de	treinamento.	Os	trabalhos	no	“Flight	Deck”	devem	transcorrer
sempre	num	clima	de	profissionalismo,	assistência	mútua	e	cordialidade.	Os	princípios	preconizados	nos	treinamentos	CRM	(Company	Resource	Management)	e	Loft	(Line	Oriented	Flight	Training)	devem	ser	a	ferramenta	de	trabalho	dos	tripulantes	no	seu	dia	a	dia.	Cada	tripulante	deve	ser	capaz	de	suplementar	ou	atuar	como	"backup"	de	outro
tripulante	em	todas	as	fases	do	vôo.	A	troca	constante	de	informações	e	"callouts"	padronizados	facilitam	a	coordenação	entre	os	tripulantes,	exercendo	papel	importante	na	detecção	de	falhas	cometidas	ou	de	eventuais	casos	de	incapacidade.	1.4	-	DISCIPLINA	OPERACIONAL	A	disciplina	operacional	envolve	Disciplina	Técnica	e	Disciplina	Própria.
Ambas	são	fundamentais	para	a	otimização	dos	trabalhos	no	“Flight	Deck”.	A	Disciplina	Técnica	é	controlada	através	dos	padrões	operacionais	previstos	nos	AOM's	dos	aviões	e	das	normas	internas	da	Empresa.	A	Disciplina	Própria	está	diretamente	associada	ao	grau	de	profissionalismo	de	cada	tripulante.	Não	é	permitido	alteração	das	configurações
dos	procedimentos	normais	dos	sistemas	da	aeronave,	para	simular	falha	em	vôo,	para	demonstração,	instrução	ou	cheque.	Em	casos	especiais	consultar	MGO	Cap.	02	pág.	2-10	–	item	2.1.3	–	OPERAÇÃO	DE	TESTE.	1.5	-	FLIGHT	DECK	DOOR	A	porta	de	acesso	à	cabine	de	comando	deverá	estar	sempre	fechada	e	travada	durante	o	vôo	(RBHA).	Em
cruzeiro	poderá	ser	aberta,	momentaneamente,	após	a	identificação	positiva	do	comissário	através	do	“SERVICE	INTERFONE”,	permitindo	o	atendimento	à	cabine	ou	ingresso	de	pessoas	autorizadas	pelo	comandante.	1.6	-	ADMISSÃO	À	CABINE	DE	COMANDO	As	hipóteses	de	admissão	à	cabine	dos	pilotos	são	disciplinadas	pelo	RBHA	121.547	que
estabelece	o	que	segue:	a)	Nenhuma	pessoa	poderá	ser	admitida	na	cabine	dos	pilotos	de	um	avião,	a	menos	que	a	pessoa	admitida	seja:	(1)	Um	tripulante;	(2)	Um	INSPAC	em	trabalho	oficial;	SAOOO	Elaboração:	SAOOZ	Revisão	17	10/11/2006	1-3	12.	GOL	Transportes	Aéreos	S.A.	SOP	-	STANDARD	OPERATING	PROCEDURES	B737	(3)	Um
funcionário	do	governo	federal,	um	diretor	ou	empregado	do	detentor	de	certificado	(GOL),	ou	um	empregado	de	indústria	aeronáutica	que	tenha	permissão	do	piloto	em	comando	e	suas	obrigações	sejam	tais	que	a	admissão	à	cabine	é	necessária	ou	vantajosa	para	a	segurança	das	operações.	(4)	Qualquer	pessoa	com	permissão	do	piloto	em	comando
e	que	esteja	especificamente	autorizada	pelo	detentor	de	certificado	(GOL)	e	pela	ANAC.	O	parágrafo	(a)	(2)	desta	seção	não	limita	a	autoridade	do	piloto	em	comando	de,	em	situação	de	emergência,	retirar	qualquer	pessoa	da	cabine	no	interesse	da	segurança.	(b)	Para	propósitos	do	parágrafo	(a)	(3)	desta	seção,	funcionários	do	governo	federal	que
tenham	responsabilidades	em	assuntos	relacionados	com	segurança	de	vôo	ou	segurança	e	facilitação	do	transporte	aéreo	e	empregados	do	detentor	de	certificado	(GOL),	cuja	eficiência	pode	ser	melhorada	pela	familiarização	com	as	condições	de	vôo,	podem	ser	admitidos	na	cabine.	Entretanto,	o	detentor	de	certificado	(GOL)	não	deve	autorizar	a
admissão	de	seu	pessoal	de	tráfego,	de	vendas	e	de	outros	departamentos	não	diretamente	relacionados	com	atividades	de	vôo,	a	menos	que	sejam	admissíveis	pelo	parágrafo	(a)	(4)	desta	seção.	(c)	Nenhuma	pessoa	pode	admitir	uma	pessoa	na	cabine	de	vôo	de	um	avião,	a	menos	que	haja	um	assento,	no	compartimento	de	passageiros,	à	disposição
dessa	pessoa.	Fazem	exceção:	(1)	Um	INSPAC	em	verificação	de	piloto	ou	de	procedimentos	de	operação;	(2)	Um	controlador	de	tráfego	aéreo,	devidamente	autorizado	pela	ANAC	e	pelo	detentor	de	certificado	(GOL),	observando	procedimentos	de	controle	de	tráfego;	(3)	Um	tripulante	ou	despachante	operacional	de	vôo	do	detentor	de	certificado
(GOL)	devidamente	qualificado;	(4)	Tripulante	de	outro	detentor	de	certificado,	devidamente	qualificado,	autorizado	pelo	detentor	de	certificado	(GOL)	operador	do	avião	a	fazer	viagens	específicas	em	uma	rota;	(5)	Um	empregado	do	detentor	de	certificado	(GOL)	cujas	obrigações	estejam	devidamente	relacionadas	com	a	condução	ou	planejamento



de	vôos	ou	com	o	acompanhamento	de	equipamentos	ou	procedimentos	em	vôo,	desde	que	sua	presença	na	cabine	dos	pilotos	seja	necessária	para	a	execução	de	suas	obrigações	e	que	tenha	sido	autorizada,	por	escrito,	pelo	superior	responsável,	listado	no	manual	do	detentor	de	certificado	(GOL)	como	possuindo	tal	autoridade;	e	(6)	Representante
técnico	do	fabricante	do	avião	ou	de	seus	componentes	cujas	obrigações	estejam	diretamente	relacionadas	com	o	acompanhamento	em	vôo	de	equipamentos	ou	de	procedimentos	operacionais,	desde	que	sua	presença	na	cabine	de	vôo	seja	indispensável	para	o	cumprimento	de	suas	obrigações	e	que	tenha	autorização	escrita	do	supervisor
responsável,	listado	no	manual	do	detentor	de	certificado	(GOL)	como	tendo	tal	autoridade.	1.7	-	ATENDIMENTO	À	CABINE	DE	COMANDO	Deve-se	atender	sempre	que	possível	às	chamadas	da	cabine	de	comando.	A	entrega	da	bebida	deve	ser	feita	individualmente	evitando	posicionar	a	bandeja	acima	dos	instrumentos	e	conseqüente	risco	de
derramamento	de	líquidos.	As	refeições	servidas	na	cabine	de	comando,	incluindo	lanches	e	café	da	manhã,	deverão	ser	diferenciadas	entre	os	pilotos.	Deverão,	também,	ser	consumidas	em	momentos	diferentes	entre	um	piloto	e	outro.	Ambas	as	medidas	visam	à	manutenção	do	controle	positivo	da	aeronave,	um	piloto	sempre	efetivamente	nos
controles.	Na	entrada	da	cabine,	atenção	redobrada	com	degraus,	portas	e	bancos	escamoteáveis.	Para	evitar	qualquer	interrupção	nas	comunicações	ou	procedimentos,	os	comissários	devem	entrar	na	cabine	em	silêncio	e	falar	apenas	quando	os	tripulantes	perceberem	suas	presenças.	É	obrigatório	o	travamento	da	porta	da	cabine	de	comando	após
a	partida	dos	motores	permanecendo	durante	o	vôo.	A	comunicação	deve	ser	realizada	através	do	SERVICE	INTERFONE.	Nos	vôos	noturnos,	antes	de	entrar	na	cabine	de	comando,	apagar	as	luzes	dos	vestíbulos	e	da	“galley”.	1.8	-	CONVERSAÇÃO	NA	CABINE	DE	COMANDO	(CABINE	ESTÉRIL)	A	filosofia	de	“Flt	Deck”	estéril	visa	basicamente
concentrar	as	atividades	nos	procedimentos	em	andamento,	limitando	a	conversa,	apenas,	a	assuntos	ligados	a	operação.	São	proibidas	as	conversas	não	pertinentes	à	operação	da	aeronave	abaixo	dos	10.000	ft.	Durante	o	vôo,	a	porta	da	cabine	deve	estar	travada.	Eventuais	comunicações	necessárias	entre	o	“Flight	Deck”	e	a	cabine	de	pax	devem	ser
feitas	através	do	“service	interfone”.	Deverá	ser	evitado	abaixo	dos	10.000ft:	SAOOO	Elaboração:	SAOOZ	Revisão	17	10/11/2006	1-4	13.	GOL	Transportes	Aéreos	S.A.	SOP	-	STANDARD	OPERATING	PROCEDURES	B737	Conversação	com	os	tripulantes	de	cabine	Ingressos	/	visitas	ao	“flight	deck”	Contatos	de	rotina	com	a	Cia.	Execuções	de	tarefas,
tais	como	preenchimento	do	livro	de	bordo,	relatórios	técnicos,	etc.	1.9	-	RUNWAY	INCURSION	Seguindo	recomendações	de	segurança	da	GOL	e	do	FAA,	deverá	ser	adotadas	além	do	SOP	item	3.6,	algumas	regras	de	utilização	de	luzes	da	aeronave	para	cruzamento	ou	táxi	sobre	a	pista.	Runway	Turnoff	Lights:	Devem	permanecer	ligadas	no	táxi
sobre	a	pista	(back	track)	e/ou	quando	for	efetuar	cruzamento	de	pista.	Landing	Lights	(Fixed	or	Inboard):	Devem	permanecer	ligadas	no	táxi	sobre	a	pista	(back	track)	e/ou	quando	for	efetuar	cruzamento	de	pista.	Landing	Lights	(Retractable	or	Outboard):	Devem	permanecer	ligadas	no	táxi	sobre	a	pista	(back	track)	e/ou	quando	for	efetuar
cruzamento	de	pista.	Strobe	Lights:	Devem	permanecer	ligadas	no	táxi	sobre	a	pista	(back	track)	e/ou	quando	for	efetuar	cruzamento	de	pista.	Estes	procedimentos	visam	aumentar	a	visualização	por	outras	aeronaves.	1.10	-	PERMANÊNCIA	DE	PASSAGEIROS	A	BORDO	COM	A	AERONAVE	NO	SOLO	(reprodução	do	texto	do	MGO	seção	2	11.17)	Em
paradas	intermediárias	onde	os	passageiros	permaneçam	a	bordo,	a	GOL	manterá	na	aeronave	pelo	menos	a	metade	dos	comissários	pertencentes	à	tripulação	em	questão,	distribuídos	uniformemente	ao	longo	da	aeronave	com	o	intuito	de	garantir	uma	saída	eficiente	de	passageiros	em	caso	de	evacuação.	Havendo	necessidade	da	permanência	de
passageiros	a	bordo	com	a	aeronave	no	solo,	deverá	sempre	existir	pelo	menos	um	tripulante	técnico	habilitado	a	bordo.	Além	disso,	os	seguintes	requisitos	devem	ser	cumpridos:	Pelo	menos	uma	porta	deverá	estar	aberta	com	a	respectiva	escada	encostada	ou	abaixada,	ou	a	plataforma	de	Embarque	/	Desembarque	(“finger”)	encostada	conforme	o
caso;	As	demais	portas,	se	fechadas,	deverão	estar	com	os	“Scape	Slide”	armados;	Os	motores	deverão	estar	cortados	ou	deverá	ser	cumprido	o	disposto	em	MGO	11.7.4	e	11.16.	1.11	-	DESPACHO	DE	VÔO	No	intuito	de	reduzir	o	tempo	de	solo	e	manter	a	pontualidade,	com	a	aeronave	no	solo	e	portas	abertas,	o	despacho	dará	prosseguimento	ao
procedimento	de	desembarque	/	embarque	a	seu	critério,	no	pressuposto	de	que	não	há	nada	que	impeça	a	continuação	do	processo.	O	despacho	não	irá	solicitar	nenhuma	autorização	prévia	ao	Comandante.	Caso	exista	algum	motivo	de	ordem	técnica	que	justifique	a	suspensão	do	processo	de	embarque,	ou	se	faça	necessário	o	desembarque	de
passageiros,	o	Comandante	deverá	informar	ao	despacho,	com	a	maior	brevidade	possível,	para	que	este	possa	tomar	as	devidas	providências.	1.12	-	FECHAMENTO	DAS	PORTAS	Não	existe	uma	seqüência	predeterminada	para	o	fechamento	de	portas	e	porões.	As	portas	principais	poderão	ser	fechadas	independentemente	da	situação	das	portas	dos
porões,	ou	vice-versa,	estando	“finger”	ou	escadas	conectadas	ou	não.	A	aeronave	ficará	liberada	para	o	vôo	após	ser	entregue	à	tripulação	o	Manifesto	de	Peso	e	Mensagem	de	Trânsito	pelo	despachante.	Considerar	como	horário	de	fechamento	de	portas	a	última	porta	fechada,	inclusive	porões.	Para	efeito	de	despacho,	o	horário	de	liberação	da
aeronave	será	considerado	o	de	fechamento	da	última	porta,	inclusive	os	porões.	As	portas	da	aeronave	poderão	ser	fechadas	com	antecedência	de	10(dez)	minutos	da	decolagem	para	vôos	nacionais	e	30	(trinta)	minutos	da	decolagem	para	vôos	internacionais	(HOTRAN).	SAOOO	Elaboração:	SAOOZ	Revisão	17	10/11/2006	1-5	14.	GOL	Transportes
Aéreos	S.A.	SOP	-	STANDARD	OPERATING	PROCEDURES	B737	A	responsabilidade	pelo	fechamento	ou	abertura	das	portas	é	do	comandante	do	vôo.	O	comissário	Chefe	de	Cabine	deve	solicitar	ao	Comandante	a	autorização	para	o	fechamento	de	porta.	1.13	-	PORTA	DIANTEIRA	E	CHUVA	B737-700/800:	o	uso	da	porta	dianteira	com	chuva	está
liberado	baseado	em	informações	da	manutenção	com	relação	às	proteções	existentes	ao	compartimento	E/E	B737-300:	NÃO	utilizar	a	porta	dianteira	com	chuva	moderada	ou	forte,	salvo	se	houver	escadas	com	cobertura.	1.14	-	RECEPÇÃO	/	ENTREGA	DA	AERONAVE	E	MANUAIS	Ao	receber	uma	aeronave,	a	tripulação	técnica	deverá	se	certificar
que	todos	os	manuais	pertinentes	se	encontram	a	bordo.	A	tripulação,	antes	de	deixar	a	aeronave,	deverá	organizar	todo	o	material	de	bordo,	bem	como	efetuar	a	limpeza	da	cabine	sempre	que	necessário.	Caso	haja	necessidade	de	substituição	do	material	de	bordo,	reportar	no	livro	técnico	da	aeronave	(RTA).	Obs.:	se	uma	tripulação	reportar	na
recepção	da	aeronave	a	falta	de	qualquer	manual,	a	tripulação	anterior	será	responsabilizada.	Ressalve-se	o	caso	de	pernoite.	LOCALIZAÇÃO	DOS	MANUAIS	Os	manuais	Jeppesen	devem	ficar	organizados	no	cockpit	da	seguinte	maneira:	1-	Pasta	de	manuais,	lado	direito:	*	01	volume	I	-	Analises	de	pista	-	Nacional	/	DRY	-	BR	(este	manual	é	o	mesmo
que	já	temos	nas	acft´s,	estamos	somente	trocando	as	capas);	*	01	volume	II	-	Analises	de	pista	-	Nacional	/	WET	-	BR	(este	manual	é	o	mesmo	que	já	temos	nas	acft´s,	estamos	somente	trocando	as	capas);	*	01	volume	III	-	Analises	de	pista	-	Internacional	/	DRY	e	WET	-	South	América	(SAM)	-	(este	manual	está	sendo	incluido	com	as	novas	capas);	*	01
jogo	de	manuais	South	America	(vols.	01	/	02	e	03)	-	SAM	(estes	manuais	estão	substituindo	os	manuais	da	Jeppesen	Brasil);	*	01	novo	manual	que	irá	substituir	as	tabelas	de	landing,	ou	seja,	este	manual	será	um	livreto	plastificado	contendo	as	tabelas	de	landing	separadas	por	paises	contidos	na	região	SAM,	que	deverá	ficar	na	pasta	de	manuais	do
lado	direito.	2-	Pasta	de	manuais,	lado	esquerdo	e	direito:	*	Localidades	South	America	(operadas	pela	GOL),	ao	fim	de	cada	volume	II	do	manual	Jeppesen	Quick.ou	seja,	este	manual	passa	a	conter	todos	os	procedimentos	operados	pela	Gol	incluindo	os	internacionais.	Obs.:	Durante	a	condução	do	vôo,	todos	os	manuais,	tabelas	e	“briefing	case”	dos
tripulantes,	deverão	estar	acomodados	em	seus	lugares	e	presos	de	forma	a	não	causar	risco	aos	pilotos	e	equipamentos	de	bordo	em	caso	de	turbulência.	1.15	-	CHEQUE	DE	VOR	Para	atender	exigência	do	RBHA	91.171,	fica	estabelecido	o	seguinte	procedimento:	No	primeiro	vôo	do	dia	10,	20	e	30	de	cada	mês	a	tripulação	deverá	efetuar	o	cheque
de	VOR	usando	como	referência	a	indicação	no	ponto	de	cheque	de	VOR	do	aeródromo	durante	o	táxi.	A	tripulação	deverá	selecionar	a	radial	indicada	e	verificar	se	há	discrepância.	Se	não	houver	diferença	ou	esta	for	de	até	4º	a	tripulação	deverá	lançar	no	RTA	“VOR	checked,	OK”.	Caso	haja	uma	diferença	de	5º	ou	maior	a	tripulação	deverá	lançar
no	RTA	“VOR	checked	with	+	or	-	degrees	from	NAV	1	and/or	2".	Exemplo:	“VOR	checked	with	+7	degrees	from	NAV	1”.	NOTA	–	Observar	com	rigor	esse	procedimento.	A	não	realização	pode	gerar	multa	para	a	empresa.	1.16	-	CARGAS	RESTRITAS	OU	PERIGOSAS	A	GOL,	não	transporta	cargas	restritas	e/ou	perigosas.	Toda	e	qualquer	carga	deste
tipo,	mesmo	documentada,	não	deverá	ser	aceita	para	embarque	em	nossos	vôos.	SAOOO	Elaboração:	SAOOZ	Revisão	17	10/11/2006	1-6	15.	GOL	Transportes	Aéreos	S.A.	SOP	-	STANDARD	OPERATING	PROCEDURES	B737	1.17	–	DADOS	PARA	LIVRO	DE	BORDO	Os	dados	para	o	livro	de	bordo,	com	relação	“Out	of	Gate	–	Off	the	ground	–	On	the
ground	–	In	the	Gate”	devem	ser	obtidos	do	FOQA.	As	informações	para	a	companhia,	via	fonia,	devem	refletir	esses	mesmos	horários.	No	caso	da	inoperância	desse	sistema	utilizar	o	horário	do	relógio	da	aeronave	em	UTC.	Em	caso	de	rasuras	que	possam	ser	corrigidas	e	ainda	assim	permaneçam	legíveis,	poderá	manter	a	mesma	folha.	Caso	não
tenha	condições	de	correção	deverá	ser	cancelada	a	folha	do	relatório	de	bordo	e	esta	deverá	ser	devolvida	para	a	empresa	junto	com	a	nova	folha	corretamente	preenchida.	1.18	–	RELATÓRIO	TÉCNICO	DA	AERONAVE	É	responsabilidade	do	comandante	(assento	esquerdo),	antes	de	iniciar	a	inspeção,	consultar	o	RTA	para	obter	a	liberação	da
aeronave	para	o	vôo	pela	manutenção.	Caso	não	conste	por	escrito	ou	o	RTA	não	se	encontre	na	aeronave,	o	Comandante	deverá	obter	autorização	da	manutenção	antes	de	iniciar	as	inspeções.	Nas	bases	onde	não	houver	equipe	de	manutenção	da	GOL,	é	responsabilidade	do	Comandante	lançar	no	RTA	“Inspeção	de	trânsito	efetuada,	aeronave	OK”,
após	a	inspeção	externa.	Nas	bases	operadas	regularmente,	este	procedimento	não	é	necessário	visto	que	nestes	locais	as	equipes	de	manutenção	são	da	empresa.	É	responsabilidade	do	Comandante,	mas	ambos	os	pilotos	devem	estar	cientes	do	conteúdo	do	RTA:	ACR:	verifique	validade	e	a	influência	na	operação	(MEL	-	CDL).	Itens	Pendentes;
Últimos	reportes.	A	inoperância	ou	mau	funcionamento,	detectado	nas	inspeções	ou	já	reportado,	deverá	ser	analisada	pela	tripulação	em	conjunto	com	o	CCO	(Centro	de	Controle	Operacional)	e	Piloto	Coordenador	Operacional	levando	em	consideração	o	MEL	-	CDL.	O	mesmo	dispõe	sobre	as	condições	da	aeronave	para	ser	despachada	e	a	consulta	a
ele,	quando	do	surgimento	de	anormalidades,	poderá	se	estender,	inclusive,	desde	a	fase	pós-acionamento	dos	motores	até	o	inicio	da	decolagem.	É	responsabilidade	do	Comandante	reportar	todas	as	discrepâncias	encontradas	durante	as	verificações	pré-vôo	ou	no	vôo.	Para	isto	deve	ser	descrita	a	pane	no	RTA;	nos	equipamentos	B700/800	deverá
ser	seguida	do	código	do	“Fault	Report	Manual”	(FRM)	que	se	encontra	a	bordo	junto	ao	RTA.	PREENCHIMENTO	DO	RTA	Para	facilitar	a	comunicação	e	o	entendimento	dos	itens	reportados	no	LIVRO	DE	MANUTENÇÃO	DA	AERONAVE,	adotaremos	os	seguintes	critérios:	•	Reportar	o	sistema	relacionado	conforme	apresentado	na	anunciadora	da
Aeronave,	em	Inglês.	Para	o	B700	/	800	acrescentar	o	código	de	falha	obtido	no	“FRM	–	fault	report	manual”	*.	•	Descrição	da	pane	deverá	ser	reportada	entre	parênteses	na	língua	portuguesa	ou	inglesa.	Obs.	Nos	casos	dos	tripulantes	com	boa	familiarização	na	língua	inglesa	dar	preferência	à	descrição	em	inglês.	EX.:	B700	/	800	-	AIR	SYSTEMS	–
LH	BLEED	TRIP	OFF	–	361	010	001(INDICAÇÃO	INTERMITENTE	DURANTE	A	SUBIDA)	B300	-	AIR	SYSTEMS	–	LH	BLEED	TRIP	OFF	–	(INDICAÇÃO	INTERMITENTE	DURANTE	A	SUBIDA)	1.19	–	*FRM	(fault	report	manual)	É	um	manual	com	a	relação	de	panes,	dividido	em	duas	partes	ambas	agrupadas	em	ordem	alfabética:	-	Observed	Faults	-
basicamente	para	panes	do	Flt.Deck.	-	Cabin	Faults	-	para	reportes	por	parte	dos	comissários.	Localização:	no	Flt.Deck,	junto	com	o	RTA	e	MEL/CDL	B300	–	não	aplicável.	1.20	-	LIMITES	DE	VELOCIDADE	EM	TMA	Independentemente	da	classificação	da	TMA	(espaço	aéreo),	é	proibida	a	utilização	de	velocidade	superior	a	250	(duzentos	e	cinqüenta)
kts	abaixo	do	FL	100.	Somente	a	pedido	do	controle	de	tráfego	aéreo,	essa	velocidade	poderá	ser	ultrapassada.	SAOOO	Elaboração:	SAOOZ	Revisão	17	10/11/2006	1-7	16.	GOL	Transportes	Aéreos	S.A.	SOP	-	STANDARD	OPERATING	PROCEDURES	B737	1.21	-	GUIA	DE	INSPEÇÃO	DE	ROTA	É	um	cartão	plastificado	com	a	relação	de	documentos
exigidos	pela	ANAC	por	ocasião	de	uma	inspeção	de	rampa.	Sua	localização	é	na	caixa	à	direita	do	co-piloto,	junto	com	as	cartas	“Jeppesen”	de	AWY.	É	responsabilidade	do	co-piloto	verificar	a	existência	e	a	localização	ao	assumir	a	aeronave.	1.22	-	CILINDROS	DE	OXIGENIO	–	PAX	A	GOL	não	transporta	passageiro	que	necessite	deste	recurso.	1.23	–
MALAS	DE	TRIPULANTES	TÉCNICOS	As	malas	que	não	puderem	ser	alojadas	no	“Flt.	Deck”	serão	colocadas	no	porão	da	aeronave.	As	malas	de	tripulantes	“Extras”	serão	embarcadas	no	porão	da	aeronave.	Proibido	o	uso	de	compartimentos	na	cabine	de	pax,	áreas	de	“galleys”	e	sobre	o	assento	do	observador	para	o	transporte	de	malas.	Nota:
Somente	a	BRIEFCASE	do	Chefe	de	Cabine	poderá	ser	levada	a	bordo	(cab.	Pax).	Procedimento	para	despacho	de	mala	em	vôos	domésticos:	Embarque	Doméstico	Aeroportos	com	Finger	Deverá	deixar	a	bagagem	no	finger,	próximo	à	porta	de	acesso	à	pista	ou	obedecer	às	normas	estabelecidas	pelas	Autoridades	aeroportuárias	locais.	Desembarque
Doméstico	Aeroportos	com	Finger	Deverá	obedecer	às	normas	estabelecidas	pelas	Autoridades	Aeroportuárias	locais	(esteira	de	Bagagens	ou	na	porta	do	Finger).	Aeroportos	sem	Finger	Deverá	deixar	a	bagagem	próxima	à	escada	da	aeronave.	Aeroportos	sem	Finger	Receberá	a	bagagem	junto	à	aeronave.	Procedimento	para	despacho	de	mala	em
vôos	internacionais:	Em	cumprimento	as	normas	da	Policia	Federal	e	Receita	Federal	Embarque	Internacional	As	bagagens	da	tripulação	deverão	ser	despachadas	no	“check-in”	através	da	esteira	de	bagagem	Desembarque	Internacional	As	bagagens	da	tripulação	deverão	ser	retiradas	na	esteira	de	bagagem	internacional.	Extravio	de	Bagagem	-	No
caso	de	extravio	de	bagagem	de	Tripulante,	é	prevista	indenização.	Procedimento	Operacional	vigente	de	indenização	de	bagagem:	-	Acionar	Setor	LL	e	o	Gerente	do	Aeroporto;	-	Solicitar	ao	Supervisor	do	Aeroporto	local	o	preenchimento	de	uma	RIB	(Relatório	de	Irregularidade	de	Bagagem)	descrevendo	os	pertences	que	continha	dentro	da
bagagem	e	assinar	a	RIB	juntamente	com	o	Supervisor,	ficando	de	posse	da	2ª	via,	devendo	encaminhá-la	ao	responsável	no	setor	SAO	OZ.	Este	procedimento	terá	validade	somente	nas	seguintes	condições:	SAOOO	Elaboração:	SAOOZ	Revisão	17	10/11/2006	1-8	17.	GOL	Transportes	Aéreos	S.A.	SOP	-	STANDARD	OPERATING	PROCEDURES	B737
Compondo	tripulação	em	programação	de	vôo;	Como	Tripulante	Extra	CAT	I	a	serviço	da	Empresa;	Como	Tripulante	Extra	CAT	II,	desde	que	a	mala	tenha	sido	despachada	no	CHECK-IN	e	esteja	de	posse	do	comprovante	de	despacho	de	bagagem.	Os	tripulantes	na	condição	de	EXTRA	CAT	II	não	terão	prioridade	no	despacho	de	bagagens,	devendo
obedecer	ao	fluxo	de	passageiros	no	CHECK-IN.	1.24	-	TRIPULANTE	ESTRANGEIRO	COMPONDO	TRIPULAÇÃO	Quando	houver	tripulações	de	diferentes	nacionalidades	a	bordo,	o	idioma	INGLÊS	será	utilizado	para	assegurar	a	fluência	de	linguagem	comum	entre	os	Tripulantes	Técnicos	e	Tripulantes	de	Cabine	em	conformidade	às	normas
internacionais.	1.25	-	LENTES	CORRETORAS	Todo	tripulante	que	fizer	uso	de	lentes	corretoras	(óculos	ou	lentes)	deverá	portar	um	óculos	reserva,	de	igual	características.	1.26	-	CHT	/CCF	Documentos	de	porte	obrigatório	em	todas	as	atividades	da	empresa	(vôo,	simulador,	etc.).	1.27	-	“CALL-OUTS”	Para	qualquer	fase	do	vôo	em	que	seja	notada
anormalidade	ao	padrão	operacional,	efetuar	o	“callout”	apropriado	para	alertar	o	PF	sobre	a	discrepância	apresentada.	Esses	“callouts”	normalmente	devem	ser	feitos	pelo	PM.	Entretanto,	qualquer	tripulante	que	observar	um	desvio	dos	parâmetros	operacionais	deverá	efetuar	o	“callout”	apropriado.	Para	todo	“call-out”	realizado	é	compulsório	uma
resposta.	O	PM	deve	considerar	uma	situação	de	“Pilot	Incapacitation”	e	tomar	atitude	de	controle	da	aeronave	se:	a)	realizar	o	“call-out”	por	duas	vezes	e	não	obtiver	resposta;	b)	a	resposta	dada	pelo	PF	for	incoerente	ou	não	houver	ação	corretiva	ao	alerta;	c)	Os	limites	GOL	forem	ultrapassados.	Foi	adotado	o	call-out	de	estabilização	na
aproximação	a	500	ft	acima	da	pista	IMC	ou	VMC.	“O	PM	deverá	informar	ao	PF	a	estabilização	da	aproximação	com	o	call-out,	“stabilized	approach”	a	resposta	do	PF	será	“Landing”	ou	caso	o	callout	do	PM	seja	“not	stabilized	approach,	Go	around”	a	resposta	do	PF	será	“Go	around”	e	executar	a	ação.	É	política	da	empresa,	ao	cruzar	1000	ft	para	o
nivelamento,	subindo	ou	descendo,	efetuar	o	call-out	“1000	ft	to	level	off”.	(FCTM	pág.	1.20)	1.28	–	PM	–	“Pilot	MONITORING”	Além	das	atribuições	normais	de	acompanhamento	do	vôo,	fonia,	check-list,	o	PM	terá	a	obrigação	de	assumir	o	controle	efetivo	da	aeronave	nas	seguintes	situações:	a)	Não	houver	resposta	do	PF	a	“call-out”	realizado	duas
vezes;	b)	Não	houver	ação	corretiva	do	PF	a	uma	advertência	ou	“call-out”.	c)	Os	limites	GOL	forem	ultrapassados;	1.29	-	MANUAL	DE	COMISSÁRIO	Existe	a	bordo	de	cada	aeronave	um	exemplar	deste	manual.	Faz	parte	dos	documentos	exigidos	em	uma	inspeção	de	rampa.	1.30	–	CREW	OXYGEN	A	capacidade	dos	cilindros	de	oxigênio	para
tripulantes	é	a	seguinte:	B	737-700/800	114	FT	/	VOL	I	PD	11.6	para	mínimo.	B	737-300	76FT	/	Check	VOL	I	-	PD	11.7	para	mínimos.	É	obrigatório	o	check	da	“CREW	OXYGEN	VALVE”,	que	deverá	estar	na	posição	“OPEN”.	SAOOO	Elaboração:	SAOOZ	Revisão	17	10/11/2006	1-9	18.	GOL	Transportes	Aéreos	S.A.	SOP	-	STANDARD	OPERATING
PROCEDURES	B737	1.31	–	LIMITES	OPERACIONAIS	GOL	Por	questão	de	segurança	de	suas	operações,	a	GOL	adota	vários	limites	superiores	(mais	restritivos)	do	que	os	estabelecidos	pelo	fabricante	e	pelos	órgãos	controladores.	Proibido	a	operação	de	pouso	e	decolagem	sob	CHUVA	FORTE	ou	PISTA	CONTAMINADA	(Encharcada)	O	mínimo	para
procedimento	de	não	precisão	é	o	MDA	no	VDP	Proibido	a	operação	com	presença	de	WINDSHEAR	Rwy	WET:	Pouso	com	F	40	obrigatório	Limite	de	TAILWIND:	Takeoff:	5	kts	Land:	Variável	para	cada	aeroporto	e	para	cada	condição	de	pista	–	DRY	ou	WET	O	Max.	Tailwind,	o	peso	máx.	de	pouso	e	o	limitante	devem	ser	obtidos	no	cap.	“Landing
Analysis’,	considerando	o	menor	entre	os	4	valores:	Field	Limitations,	Approach	/	Landing	Climb,	PCN	e	Estrutural;	Condição	de	pista	DRY	ou	WET;	Configuração	de	Flap;	Qualquer	situação	N.	Normal-manual	spoiler,	F	15,	anti-skid	inoperante,	etc.	NOTA	-	Existe	no	Flight	Deck	uma	tabela	para	consulta	rápida	do	Máx.	Peso	de	Pouso.	(Tabela	válida
para	operação	normal).	Landing,	Climb,	Estrutural	e	PCN.	Para	os	aeroportos	com	OPERAÇÕES	RESTRITAS	OU	ESPECIAIS,	ver	capítulo	09	deste	manual,	denominado	FOLHAS	VERDES.	1.32	-	VDP	Ponto	limite	de	aproximação	estabilizada	em	aproximações	de	“Não-Precisão”	e	referencial	para	aproximações	visuais.	Para	aproximações	de	“Não
precisão”,	o	VDP	deve	ser	criado	através	da	pág.	FIX	do	FMC.	VDP=	“Altura	do	MDA”	X	3	÷	1000.	Atingindo	o	VDP	e	não	avistar	a	pista	deverá	iniciar	o	procedimento	de	arremetida.	Ver	6.12	1.33	–	NÍVEL	DE	ALERTA	NA	CABINE	DE	COMANDO.	Durante	a	condução	do	vôo,	é	mandatório	estar	sempre	alerta	para	assumir	o	controle	efetivo	da
aeronave	em	qualquer	fase	do	vôo,	com	seu	assento	na	posição	correta	para	pilotagem,	e	os	controles	da	aeronave	ao	seu	alcance.	O	monitoramento	da	comunicação	deverá	ser	permanente	durante	toda	fase	do	vôo.	Segue	abaixo	recomendações	a	serem	adotadas	para	operação	em	aeroportos	estrangeiros	e	aqueles	onde	a	tripulação	não	opera	com
freqüência.	•	•	•	Devido	ao	nível	de	atenção	exigido	durante	as	fases	de	execução	dos	procedimentos	de	aproximação	e	pouso	em	áreas	com	grande	volume	de	tráfego	recomendamos	evitar	ao	máximo	a	manipulação	dos	CDU’s	abaixo	do	FL100	em	momentos	de	alto	“Workload”.	Após	o	pouso,	sempre	que	a	tripulação	tiver	dúvidas	quanto	às
instruções	de	táxi,	ou	ainda	pouca	familiarização	com	o	aeroporto,	recomendamos	a	solicitação	de	instruções	detalhadas	de	táxi.	Exemplo:	solicite	“Progressive	Taxi”.	Quando	houver	necessidade	de	cruzamento	da	pista	em	uso,	e	ou	pista	paralela,	com	o	intuito	de	evitar	qualquer	tipo	de	incidente,	recomendamos	ligar	todas	as	luzes,	inclusive	as
“strobe	lights”.	SAOOO	Elaboração:	SAOOZ	Revisão	17	10/11/2006	1-10	19.	GOL	Transportes	Aéreos	S.A.	SOP	-	STANDARD	OPERATING	PROCEDURES	B737	1.34	–	ACOMPANHAMENTO	METEOROLÓGICO.	A	tripulação	deverá	efetuar	o	monitoramento	das	condições	meteorológicas	(rota,	destino	e	alternado),	por	mais	simples	que	seja	o	trecho	a
ser	voado.	Os	cheques	meteorológicos	deverão	ser	executados	a	cada	01h00minh	de	vôo	ou	quando	julgar	necessário,	através	de	contato	rádio	com	a	empresa	ou	centro	meteorológico	das	áreas	a	ser	voadas.	1.35	–	VÔOS	INTERNACIONAIS	1.35.1	PROCEDIMENTOS	DE	CABINE	Deverá	ser	conferido	antes	do	inicio	do	vôo	todas	as	posição	da
navegação	SITA	e	o	FMC	página	de	LEGS,	e	inserido	os	ventos	da	rota.	Este	vôo	só	será	realizado	por	tripulação	homologada.	A	operação	será	exclusiva	do	Comandante.	Vôos	com	tripulações	compostas	o	piloto	em	comando	do	vôo	deverá	obrigatoriamente	ocupar	um	dos	postos	de	pilotagem	em	todos	os	pousos	e	decolagens.	1.35.2	PROCEDIMENTO
PARA	CRUZAMENTO	DA	CORDILHEIRA	No	cruzamento	da	cordilheira	os	pilotos	deverão	manter	as	folhas	do	Manual	“SOP”	–	capítulo	“ROTAS	ESPECIAIS	INTERNACIONAIS”	do	anexo	referente	à	rota,	aberta	e	com	fácil	acesso	para	consulta	em	caso	de	necessidade.	As	páginas	de	contingências	de	despressurizarão	e	falhas	de	motor	são
plastificadas,	os	pilotos	poderão	retirar	do	manual	a	folha	referente	ao	procedimento	de	contingência	e	colocá-la	no	“clip”	do	manche,	facilitando	seu	manuseio.	Nas	decolagens	de	aeroportos	com	procedimentos	especiais	e/ou	folhas	verdes,	como	por	exemplo,	a	operação	no	aeroporto	de	Santiago	do	Chile,	o	BRIEFING	DE	DECOLAGEM,	CLIMB
BRIEFING	e	os	PROCEDIMENTOS	DE	CONTINGÊNCIA,	deverão	estar	concluídos	antes	do	acionamento	dos	motores.	1.35.3	PROCEDIMENTO	PARA	INSPEÇÃO	EXTERNA	EM	SANTIAGO	DO	CHILE	Com	a	finalidade	de	atender	as	exigências	das	autoridades	chilenas	(DGAC)	a	partir	desta	data	fica	obrigatório	o	uso	de	colete	refletivo	para	efetuar	a
inspeção	externa	das	nossas	aeronaves	no	aeroporto	SECL	(Arturo	Merino	Benitez	Intl).	Informo	ainda	que	antes	de	iniciar	o	procedimento	de	inspeção	o	tripulante	deverá	solicitar	à	manutenção	o	referido	colete.	SAOOO	Elaboração:	SAOOZ	Revisão	17	10/11/2006	1-11	20.	GOL	Transportes	Aéreos	S.A.	SOP	-	STANDARD	OPERATING	PROCEDURES
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OPERACIONAL	2.1	-	ABASTECIMENTO	DE	COMBUSTÍVEL	(RBHA)	Durante	o	abastecimento	de	combustível,	o	Comandante	deverá	estar	na	cabine	de	comando	em	contato	com	o	órgão	ATS	apropriado	(Radio,	Solo,	TWR	ou	APP)	e	com	a	manutenção,	permanecendo	na	escuta	de	ambos	até	o	término	do	abastecimento.	Em	escalas	intermediárias,
onde	for	necessário	o	reabastecimento	de	combustível	com	pax	a	bordo,	o	tripulante	técnico	avisará	o	início	do	procedimento	de	abastecimento	e	as	seguintes	medidas	de	segurança	devem	ser	adotadas:	Portas	-	A	porta	principal	deverá	permanecer	aberta	com	a	escada	conectada,	ou	a	passarela	telescópica	(Finger)	encostada.	As	demais,	se	fechadas,
com	“scape	slide”	armado.	Comunicação	-	Os	comissários	deverão	ser	avisados	via	PA	no	inicio	e	término	do	abastecimento.	Alocução	-	Ao	iniciar	o	reabastecimento	deverá	ser	efetuada	a	alocução	respectiva	(ver	5.12).	Quando	houver	troca	de	tripulação	com	a	aeronave	em	trânsito	sendo	abastecida,	o	tripulante	desembarcando	só	abandonará	o
acompanhamento	do	abastecimento	quando	um	dos	tripulantes	embarcando	estiver	acomodado	na	cabine	de	comando	e	em	condições	de	substituí-lo.	2.2	-	ABASTECIMENTO	ECONÔMICO	A	GOL	adota	para	seus	vôos	a	política	de	abastecimento	econômico	(exceções	para	aeroportos	com	operação	restrita	ou	especial).	Sempre	que	o	custo	do
transporte	do	combustível	para	a	etapa	seguinte	a	que	será	realizada	for	menor	do	que	o	custo	do	abastecimento	no	destino,	a	aeronave	será	abastecida	com	quantidade	de	combustível	para	este	procedimento,	desde	que	as	condições	meteorológicas	assim	o	permitam.	A	quantidade	de	combustível	para	abastecimento	econômico	presente	na
navegação	SITA	é	computada	somente	pelo	DOV.	Não	é,	em	hipótese	alguma,	um	valor	mandatório	ou	fixo	caso	exista	algum	motivo	de	ordem	técnica	ou	meteorológica	que	justifique	a	suspensão	do	abastecimento	econômico	por	parte	do	Comandante,	deverá	informar	ao	DOV	com	a	maior	brevidade	possível,	para	que	este	possa	tomar	as	devidas
providências.	2.3	–	NOTA	DE	ABASTECIMENTO	Nas	bases	onde	não	houver	equipe	de	manutenção	da	Empresa,	o	Co-piloto	é	responsável	pela	assinatura	e	porte	da	nota	de	abastecimento.	Este	documento	deverá	ser	entregue	à	equipe	de	manutenção	na	próxima	base	GOL.	2.4	–	COST	INDEX	Adotar	o	CI	25	(cost	index)	na	página	de	performance
para	o	vôo	em	todas	as	aeronaves	e	etapas.	As	navegações	“SITA”	serão	preparadas	usando	este	regime,	conforme	informado	no	campo	“ECO/C.I.	....”.	O	CI	básico	é	o	25,	poderá	ser	alterado	em	função	dos	custos	variáveis	da	empresa.	2.5	–	LOAD	SHEET	Ao	receber	a	folha	de	carregamento	e	balanceamento,	o	Comandante	deve,	após	a	verificação
dos	dados,	colocar	o	nome	legível,	assinar,	colocar	seu	código	ANDAC	e	devolver	uma	cópia	ao	despachante.	2.6	–	TAKEOFF	/	LANDING	COMPUTATION	A	confecção	e	o	preenchimento	são	de	responsabilidade	do	Co-piloto	(assento	da	direita)	e	deverá	obedecer	a	instrução	prevista	no	Manual	de	Análise	de	Decolagem.	Deve-se	usar	as	tabelas	para
cálculos	dos	dados	do	“take-off”	e	ser	conferido	com	as	informações	do	FMC,	uma	vez	que	a	independência	dos	dados	é	fator	fundamental	para	o	“Crosscheck”	de	valores	e	detecção	de	erros.	Os	dados	ali	contidos	deverão	ser	sempre	conferidos	por	um	outro	tripulante.	O	comandante	deverá	conferir	os	dados	preenchidos	no	“Takeoff	/	Land”,	visto
que	a	responsabilidade	final	é	sua.	Nos	casos	de	co-piloto	em	instrução,	enfatizamos	o	cuidado	na	conferência	dos	dados	por	parte	do	respectivo	instrutor.	Com	o	intuito	de	evitar	preenchimentos	apressados,	somente	iniciar	a	partida	dos	reatores	ou	Push	Back	após	a	devida	confecção	do	T.O.	Data.	Segue	abaixo	a	descrição	e	orientações	específicas
para	o	preenchimento	do	“TakeOff	and	Landing	Data	Card”.	SAOOO	Elaboração:	SAOOZ	Revisão	17	10/11/2006	2-2	22.	GOL	Transportes	Aéreos	S.A.	SOP	-	STANDARD	OPERATING	PROCEDURES	B737	TAKEOFF	DATA	CARD	Informações	Preliminares:	Contém	as	informações	gerais	sobre	a	etapa.	•	-DATE	–	data;	•	-FLT.	NO.	–	número	do	vôo;	•	-
AIRPORT	–	código	de	4	letras	(	ex.	SBSP);	•	-RWY	–	pista	para	a	qual	o	Takeoff	foi	calculado	(L,	R,	interseção,	etc...);	Contém	os	pesos	utilizados	para	cálculo	do	takeoff,	obtidos	através	do	Balance	Table,	Navegação	e	Takeoff	and	Landing	Analysis,	conforme	o	caso.	•	•	•	•	•	•	-	Selecionar	com	um	“X”	o	tipo	de	aeronave	que	está	sendo	utilizado,	assim
como	a	sua	potência;	-Informações	do	ATIS:	condição	da	pista	(Dry/Wet),	Tepmeratura,	QNH	e	Vento;	-AZFW	–	Actual	Zero	Fuel	Weight;	-T.O.	FUEL	–	Takeoff	Fuel;	-ATOGW	–	Actual	Takeoff	Gross	Weight;	-MTOW	–	Maximum	Takeoff	Weight	–	peso	máximo	de	decolagem	específico	para	a	etapa.	É	o	menor	entre	as	seguintes	limitações:	Máximo	de
Performance,	Landing	Weight,	Maximum	Zero	Fuel	Weight,	Estrutural	de	Decolagem,	e	Pavimento;	•	-M.PERF.	–	Maximum	Takeoff	Weight	Limited	by	Performance	–	deve	ser	preenchido	com	o	peso	resultante	da	Takeoff	and	Landing	Analysis,	de	acordo	com	as	condições	atuais	da	atmosfera	(temperatura,	pressão,	água	na	pista,	etc.)	e	status	da
aeronave	(	bleeds,	antiskid,	etc.),	onde	são	consideradas	as	limitações	de	obstacle,	brakes,	field,	climb,	tire	speed,	bem	como	outros	fatores	que	venham	a	alterar	o	peso	máximo	disponível.	•	-THRUST	BLEEDS	ON	OFF	–	efetuar	um	círculo	ao	redor	da	condição	em	que	foi	calculado	o	takeoff;	•	-ACC.	ALT	–	acceleration	altitude	–	é	a	Minimum	Level	Off
Altitude,	que	é	a	soma	da	altitude	pressão	do	aeroporto	mais	a	Aceleration	Height	(padrão	GOL	-	1000	ft	AGL);	•	-Tº	ASS	–	temperatura	assumida	encontrada	na	“Takeoff	and	Landing	Analysis”	correspondente;	•	-MSA	–	informação	referente	a	Minimum	Safety	Altitude,	num	raio	de	25	NM,	obtido	através	da	IAL	apropriada	para	a	pista	em	uso	do
aeroporto	de	decolagem,	com	ênfase	ao	setor	de	decolagem	•	-MAXIMUM	N1	–N1	correspondente	obtido	através	da	tabela	“Maximum	Takeoff	%	N1”;	•	-REDUCED	N1	–	N1	correspondente	à	temperatura	assumida	obtida	através	da	tabela	“Maximum	Takeoff	%	N1”;	•	-STAB	TRIM	–	valor	de	stab	trim	para	o	TOCG	encontrado	na	tabela	“Stab	Trim
Setting”.	O	valor	do	TOCG	deve	ser	colocado	ao	lado	do	stab	trim;	Campo	destacado	•	-V1	/	VR	/	V2	–	velocidades	correspondentes	encontradas	na	Takeoff	and	Landing	Analysis,	com	as	correções	apropriadas;	•	-	FLAPS	–	flap	constante	na	“Takeoff	and	Landing	Analysis”	utilizada.	•	-	22K/24K/26K/27K	–	assinalar	com	um	“X”	o	tipo	de	motor	utilizado.
SAOOO	Elaboração:	SAOOZ	Revisão	17	10/11/2006	2-3	23.	GOL	Transportes	Aéreos	S.A.	SOP	-	STANDARD	OPERATING	PROCEDURES	B737	Modelo	de	TAKEOFF	DATA	CARD:	SAOOO	Elaboração:	SAOOZ	Revisão	17	10/11/2006	2-4	24.	GOL	Transportes	Aéreos	S.A.	SOP	-	STANDARD	OPERATING	PROCEDURES	B737	LANDING	DATA	CARD	•	-
AIRPORT	–	código	ICAO	de	4	letras	para	a	localidade;	Todas	as	informações	de	performance	de	pouso	encontram-se	representado	de	forma	destacada	no	formulário.	•	-LD	WT	–	Actual	Landing	Weight;	•	-Max	LD	WT	DRY	or	WET	–	Maximum	Landing	Weight	–	é	o	menor	dos	limitantes	para	pouso	(estrutural,	pavimento,	performance	de	arremetida,
stop	distance)	corrigido	para	as	condições	atuais	atmosféricas	e	da	aeronave;	•	TW	–	Limitante	de	vento	de	cauda	para	a	RWY	(DRY/WET)	e	Autobreak	utilizado	para	a	condição	de	pista.	•	•	•	•	•	Colocar	sempre	os	valores	LIMITANTES	para	as	duas	condições:	DRY	e	WET	-FLAPS	–	flap	de	pouso	considerado	para	efetuar	o	Landing	Data;	-VREF	–
obtida	da	tabela	“VREF”,	utilizando	flaps	e	pesos	correspondentes;	-G/A	N1	–	obtido	na	tabela	“Go	Around	N1”	ajustado	para	as	condições	do	aeroporto,	Bleeds	ON;	-VAPP	–	VREF	corrigida	para	o	vento	previsto	no	pouso,	com	correção	mínima	de	5kt	e	máxima	de	20kt;	Informações	de	Pouso/	ATIS:	Contém	as	informações	de	pouso	obtidas	através	de
ATIS,	órgão	ATC	ou	METAR.	•	-ATIS	–	letra	identificadora	da	mensagem	de	ATIS;	horário;	•	-WIND	–	direção/intensidade	do	vento;	•	-VIS	–	visibilidade	informada	na	aproximação	(slant	visibility).	No	caso	de	RVR,	colocar	RVR	entre	parênteses,	com	a	informação	da	pista	na	qual	o	valor	foi	obtido;	•	-CLOUDS	–	quantidade	e	base	das	camadas.	Utilizar
F	para	FEW,	S	para	SCATTERED,	B	para	BROKEN	e	O	para	OVERCAST,	seguido	de	barra	e	a	altura	da	base	da	camada	em	pés	(Ex:	O/500).	Existem	3	campos,	para	3	diferentes	alturas	de	camada.	Preencher	em	ordem	crescente,	iniciando	com	a	camada	mais	baixa;	•	-QNH	–	ajuste	QNH	do	aeródromo	de	destino;	•	-TEMP	–	temperatura
ambiente/ponto	de	orvalho;	•	-RWY	–	pista	em	uso	para	pouso;	•	-APP	PROC	–	IAL	prevista	para	aproximação	e	pouso;	•	•	Notes:	notas	adicionais,	restrições	operacionais	ou	inoperância	de	auxílios;	-	Tempo	máximo	de	espera	SAOOO	Elaboração:	SAOOZ	Revisão	17	10/11/2006	2-5	25.	GOL	Transportes	Aéreos	S.A.	SOP	-	STANDARD	OPERATING
PROCEDURES	B737	Modelo	LANDING	DATA	CARD:	SAOOO	Elaboração:	SAOOZ	Revisão	17	10/11/2006	2-6	26.	GOL	Transportes	Aéreos	S.A.	SOP	-	STANDARD	OPERATING	PROCEDURES	B737	2.7	-	NAVEGAÇÃO	SITA	Segue	abaixo	a	descrição	da	"Navegação	SITA	passo	a	passo",	relatando	as	várias	informações	contidas	nas	navegações.	CFP
INPUT	MESSAGE	DATE	TIME	REF	051635	START	OF	CFP	REF:	FGXNY	-	GOL9999	01	SBGR	SBGL	FGXNY	Código	de	plano	de	vôo	FLT	RELEASE	GOL	9999	SBGR/GRU	TO	SBGL/GIG	VM	CRZ	Numero	de	Vôo,	Origem	Destino,	“Mach”	Variado	e	Regime	de	cruzeiro	ELEV	2459	FT	30	FT	AVG	W/C	P11	ISA	DEV	P10	Elevação	do	Aeroporto	de	Origem	e
Destino	em	pés	Media	de	componente	de	vento	P=Positivo,	M=Negativo,	Media	diferença	para	ISA	mesma	designação	que	o	vento.	COMP1635Z	FOR	ETD1000Z/06JAN01	REGN	PR-GOL	B737-700	ECO/C.I.	025	Hora	que	foi	feito	o	calculo,	estimado	de	decolagem/data,	registro	da	aeronave,	tipo	da	aeronave,	Regime	de	cruzeiro/índice	de	custo.	DEG
0.0	PC	CFM56-7B22	KGS	Degradação	de	performance	em	porcentagem,	Tipo	de	motores,	unidades	de	pesos.	FUEL	TIME	CORR	BRWT	LDGWT	ZFWT	OWE	PLD	59000	57500	54600	37422	17178	Peso	de	decolagem	planejado,	peso	de	pouso	planejado,	Peso	sem	combustível	Planejado,	Peso	básico	operacional	e	carga	paga.	SBCF	FL370	228NM
MFOD/	2800	W/C	M005	Alternativa,	nível	do	vôo,	Distância	para	alternativa,	mínimo	combustível	sobre	o	destino	(Combustível	Alternativa	+	HOLDING),	componente	de	vento.	NOTE	-	LDGWT	INCLUDES	RESERVE	FUEL	Nota	Peso	de	pouso	inclui	o	combustível	reserva.	FLIGHT	TIMES	ETD	1000	ATD……….	ETA	1600	ATA………………...	Tempos	de
Vôo,	Estimado	de	saída	inserida	na	solicitação,	Hora	real	de	saída	Estimado	de	chegada,	Hora	real	de	chegada.	ATC	CLRNC:..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	Autorização	ATC.	SBGR	MAVKA	A304	KONKO	DCT	CAX	DCT	SBGL	Rota	a	voar.	FL	290	Nivel	de	Vôo.	SAOOO	Elaboração:	SAOOZ	Revisão	17	10/11/2006	2-7	27.	GOL	Transportes	Aéreos
S.A.	SOP	-	STANDARD	OPERATING	PROCEDURES	B737	CPN	1457	EXIT	23956	Numero	designado	em	base	de	dados	de	navegação	para	a	origem/destino	e	rota.	POSN	LAT	LONG	AWY/MC	MAC	COMP	TRP	ZND	ZNT	KGS	Posição,	Latitude,	Longitude,	Aerovia/Velocidade	Mach,	componente	de	vento,	nível	de	tropopausa,	distância	por	zona,	tempo
por	zona,	Unidade	de	peso.	FREQY	FL	WIND	M/C	M/H	GMORA	TAS	GS	SR	TMP	DTGO	ACTM	FUEBO	Freqüência,	Nível	de	Vôo,	Vento,	rumo	magnético,	proa	magnética,	grade	de	altitude	mínima	fora	de	aerovia,	velocidade	aérea	verdadeira,	velocidade	no	solo,	tendência	de	turbulência*,	temperatura,	distância	restante	a	voar,	tempo	acumulado	de
vôo,	combustível	consumido.	*	Tendência	de	turbulência	–	SR	(Shear)	é	um	índice	de	comparação	entre	os	ventos	(	direção	e	intensidade	)	no	nível	de	vôo	em	questão	e	a	4000	ft	acima	deste	nível.	É	calculado	entre	os	níveis	180	e	450	e,	em	resumo,	mostra	a	variação	do	vetor	convertido	em	Kts	para	cada	1000	ft,	sem	significar,	no	entanto,	apenas
intensidade.	Exemplo:	SR	=	8	poderá	significar	turbulência	moderada	e	igual	a	10	poderá	significar	turbulência	pesada.	SBGR	S2326.1	W04628.4	DEPARTURE	MANEUVERING	183	0000	000000	BCO	S2324.4	W04623.1	MAVKA	53	5	001	......	116.00	CLB	31004	071	070	60	00	178	0001	000100	MAVKA	S2320.2	W04557.7	MAVKA	53	24	004	......	CLB
30010	080	079	75	00	154	0005	000500	TOC	A304	P016	53	37	007	......	290	27018	080	079	115	328	344	00	M30	117	0012	001100	TOD	A304	722	P019	53	27	003	......	290	26019	080	079	115	437	456	00	M32	90	0015	001200	KONKO	S2301.9	W04410.9	A304	DC	27018	080	079	115	53	36	005	......	54	0020	001300	CAX	S2246.6	W04320.0	DCT	113.00
DC	31005	072	071	115	52	SBGL	S22	48.6	W04315.0	DCT	DC	34001	113	113	98	52	5	003	......	0	0034	001500	49	011	......	5	0031	001400	ATC	ARRIV:..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	Autorização	ATC.	GREAT	CIRCLE	DISTANCE	182	N.M.	AIR	DISTANCE	177	SBGR	TO	SBGL	Distância	círculo	máximo	ou	ortodrômica	em	milhas	náuticas,	distância
aérea	em	milhas	náuticas,	origem	destino.	FLT	PLAN	BASED	ON	05/1200Z	05/01/1	Plano	de	vôo	baseado	em	observações	das	1200	UTC	do	dia	5,	Data.	DISP	NAME	CAPT	NAME	..	..	..	..	..	..	..	.	Nome	do	despachante	ou	DOV,	Nome	do	comandante.	SAOOO	Elaboração:	SAOOZ	Revisão	17	10/11/2006	2-8	28.	GOL	Transportes	Aéreos	S.A.	SOP	-
STANDARD	OPERATING	PROCEDURES	B737	ALT-1	SBCF	FL	370	DIST	228NM	M740	TIME	00.41	WC	M005	FUEL	018	Alternativa	1,	Nível	de	Vôo,	distância,	Velocidade	Mach,	Tempo	de	vôo,	componente	de	vento,	combustível	a	voar.	ALT-2	SBKP	FL	390	DIST	298NM	M761	TIME	00.52	WC	M017	FUEL	022	Alternativa	2,	Nível	de	Vôo,	distância,
Velocidade	Mach,	Tempo	de	vôo,	componente	de	vento,	combustível	a	voar.	ALT-3	SBSP	FL	390	DIST	249NM	M761	TIME	00.45	WC	M017	FUEL	019	Alternativa	3,	Nível	de	Vôo,	distância,	Velocidade	Mach,	Tempo	de	vôo,	componente	de	vento,	combustível	a	voar.	DISPATCH	RELEASE	Autorização	de	Despacho.	CAPTAIN	..	..	..	..	..	..	..	..	FLIGHT
NUMBER	GO9999	Comandante,	Numero	de	Vôo.	AIRCRAFT	PR-GOL	FROM/TO	SBGR/SBGL	Registro	de	Aeronave,	Origem/destino.	TYPE	OF	FLIGHT	STANDARD	Tipo	de	padrão	de	Vôo,	Alternativa.	ALT	SBCF	TYPE	OF	CRUISE	ECO	ETD	1000	Tipo	de	Cruzeiro,	Econômico,	Estimada	de	Saída.	CFP	REF.FGXNY	ETA	1600	Código	de	plano	de	Vôo,
Estimado	de	chegada.	ENDURANCE	01.48	DATE	06/01/01	Autonomia	de	Vôo,	Data,	Pesos	em	kilos.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	WGT	KGS	TAKE	OFF	WEIGHT	CALCULATIONS	BASED	ON	Cálculos	de	peso	de	decolagem	baseados	em.	QNH..	..	OAT..	..	RWY..	..	FLAP..	..	..	WIND..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	A	-	MAX
RWY/CLB/PAV	T.O.W.	(R)	(C)	(P)	Peso	Máximo	de	decolagem	restrito	por	pista/subida/resistência	de	pista.	C	-	NEVER	EXCEED	WEIGHT	Nunca	exceder	este	peso.	MAX	WEIGHT	FOR	TAKE	OFF	Peso	Maximo	de	decolagem.	61689	61689	(LOWEST	WEIGHT	OF	A	AND	C)	Menor	dos	pesos	entre	A	e	C.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	D	-
MAXIMUM	RAMP	WEIGHT	Peso	máximo	de	pátio.	SAOOO	61916	Elaboração:	SAOOZ	Revisão	17	10/11/2006	2-9	29.	GOL	Transportes	Aéreos	S.A.	SOP	-	STANDARD	OPERATING	PROCEDURES	B737	TAXI-OUT	FUEL	200	EQ	Combustível	de	táxi,	equivalente.	61716	E	-	MAXIMUM	ZERO	FUEL	WEIGHT	Peso	máximo	sem	combustível.	54658	TAKE-
OFF	FUEL	PLUS	4400	EQ	Combustível	de	decolagem	mais,	equivalente	F	-	MAXIMUM	LANDING	WEIGHT	Peso	máximo	de	pouso.	59058	58060	TRIP	FUEL	PLUS	1500	EQ	59560	Combustível	de	origem	a	destino	mais,	equivalente.	G	-	MAX	WEIGHT	FOR	TAKEOFF	Peso	máximo	para	decolagem.	EQ	61689	H	-	CFP	LIMITED	TAKEOFF	WEIGHT	(ZFW)
Plano	de	Vôo	limitado	por	peso	de	decolagem	(Peso	sem	combustível).	(FUEL	TANKAGE)	PLUS	EQ	Combustível	em	tanques	mais,	equivalente.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	-	ALLOWED	WEIGHT	FOR	TAKEOFF	Peso	permitido	para	decolagem.	59058	(ALLOWED	WEIGHT	FOR	TAKE	OFF	IS	LEAST	OF	D	E	F	G	H)	Peso	permitido	para
decolagem	será	o	menor	entre	D	E	F	G	H.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	ALLOWED	WEIGHT	FOR	TAKEOFF	Peso	permitido	para	decolagem.	BASIC	OPERATING	WEIGHT	Peso	Básico	de	Operação.	TAKEOFF	FUEL	Combustível	de	decolagem.	59058	37422	4400	ALLOWED	TRAFFIC	LOAD	Carga	de	trafego	permitida.	17236	FLIGHT
PLANNING	DATA	FOR	WT/BAL	Dados	de	planejamento	de	vôo	para	peso	e	balanceamento.	FLT	GO9999	06/01/01	PR-GOL	/B737-700	SBGR/SBGL	Numero	de	Vôo,	Data,	Registro	de	aeronave,	Origem	Destino.	CAPT	..	..	..	..	..	.	FOO	Comandante,	Co-piloto	ou	Primeiro	oficial.	SAOOO	Elaboração:	SAOOZ	Revisão	17	10/11/2006	2-10	30.	GOL	Transportes
Aéreos	S.A.	SOP	-	STANDARD	OPERATING	PROCEDURES	B737	TRIP	FUEL	1500	TO	FUEL	4400	Combustível	de	origem	a	destino,	combustível	de	decolagem.	MTOW	61689	ALLOWED	WEIGHT	FOR	T.O.	59058	Peso	máximo	de	decolagem,	peso	permitido	para	decolagem.	RTW	61689	ALLOWED	TRAFFIC	LOAD	17236	Peso	restrito	de	decolagem,
Carga	de	trafego	permitida.	BOW	37422	EST.	ZFW	54600	Peso	básico	de	operação,	Peso	sem	combustível	estimado.	NOTA:	Nos	trechos	CGH/SDU/CGH	serão	usadas	navegações	do	tipo	“Padrão	Pré-Computada”	(plastificada).	Portanto,	não	serão	fornecidas	navegações	“em	papel”	nesses	trechos.	Os	documentos	de	Navegação	são	compostos	de	dois
conjuntos:	1º	conj.	Flight	Release	2ºconj.	Flight	Release	Navegação	Navegação	Navegação	para	Alternado	Wind	Summary	Dispatch	Release	Fueling	Order	ICAO	flt.Plan	NOTA:	No	caso	de	contingências	em	rota	durante	os	vôos	regulares	os	pilotos	deverão	orientar-se	nas	decisões	dos	aeroportos	alternados	pelos	PNR’s	discriminados	no	cabeçalho	das
navegações.	Nos	vôos	com	procedimentos	especiais,	faremos	referencia	no	campo	PNR	da	navegação,	sempre	que	seja	necessário	consultar	o	manual	internacional	respectivo,	antes	de	tomar	a	decisão	do	procedimento	a	cumprir.	Segue	exemplo	abaixo	da	rota	de	Santiago	do	Chile:	PNR	EXIT-16281	(VIA	ALBAL)	|PNR	EXIT-199440	(VIA	ANKON)	|	1
SCEL	->	ALBAL	SEE	MAN	OPR	SCL	|SCEL	->	ANKON	SEE	MAN	OPR	SCL	2	BTN	ALBAL/SRA+20NM	SEE	MAN	OPR	SCL	|BTN	ANKON/MLG+60NM	->	SAME	3	BTN	SRA+20NM/RODIK-5NM	->	SAOR	|BTN	MLG+60NM/IRASU+31NM	->	SAZG*	4	BTN	RODIK-5NM/PABAS+15NM	->	SAZG	|AFT	IRASU+31NM	->	SAEZ	5	AFT	PABAS+15NM	->
SAEZ	|*	OPR	SKD	1000-2400	END	OF	CFP	REF:	FGXNY	-	GOL9999	01	SBGR	SBGL	2.8	-	PLANEJAMENTO	DE	DESPACHO	Para	o	máximo	aproveitamento	de	“payload”,	deve-se	considerar:	-	“Best	Flap”	-	Alternado	mais	próximo,	quando	as	condições	meteorológicas	permitirem	Especial	atenção	ao	despacho	do	B737/800	Para	despacho	do	B737/800,	o
F10	deve	ser	priorizado.	Ver	item	6.11	2.9	-	BRIEFING	COM	DT	NAS	BASES	Ao	assumir	programações	nas	bases,	os	tripulantes	técnicos	deverão	comparecer	ao	despacho	operacional	para	“briefing”	com	o	DT,	antes	de	se	dirigir	à	aeronave.	SAOOO	Elaboração:	SAOOZ	Revisão	17	10/11/2006	2-11	31.	GOL	Transportes	Aéreos	S.A.	SOP	-	STANDARD
OPERATING	PROCEDURES	B737	Em	SBSP	o	“briefing”	pode	ser	obtido	através	de	contato	telefônico	com	os	DOVs	(Telefone	existente	no	DO).	Informações	meteorológicas	poderão	ser	obtidas	pelo	terminal	de	computador	no	DO,	pelo	“site”	www.redemet.aer.mil.br	Briefings	de	decolagem	via	VHF	com	estação	radio.	Os	briefings	de	decolagem	via
VHF	deverão	ser	feitos	somente	em	solo,	para	diminuir	workload	em	vôo.	2.10	VÔO	DE	TRASLADO	No	vôo	de	traslado	sem	comissários	a	bordo,	a	tripulação	técnica	deverá	observar	alguns	procedimentos	de	segurança	conforme	Cap.	06	item	6.4	-	"Interior	Inspection	Special	procedure	to	be	performed	by	flight	crew	when	there	is	no	flight	attendant
on	board".	Interior	Inspection	Special	procedure	to	be	performed	by	flight	crew	when	there	is	no	flight	attendant	on	board	AFT	ENTRY	AND	SERVICE	DOORS	…………………………......…………...…..……...................……..……….Closed	AFT	LAVATORIES………………………….…...…………………………..…….....................…….……………..……Checked	AFT
GALLEYS…………………………….……………………………..…….....................….……………..….…Checked	Trolleys	–locked	in	place	Transporters	–locked	in	place	Waste	bins-locked	in	place	Coffee	maker-locked	inplace	PAX	CABIN…………………………........……...……………..…………...................………….……………...Bins	Closed	OVERWING
EXITS……………………………...………….…..……………...................………...………….....…..Locked	FORWARD	GALLEYS…………………………….......………………….....................………………..……......…Checked	Trolleys	–locked	in	place	Transporters	–locked	in	place	Waste	bins-locked	in	place	Coffee	maker-locked	in	place	FWD	LAVATORIES………......
……………………………………….……..................……………………………Checked	FWD	SERVICE	&	ENTRY	DOORS	………………………….………………..………...................…...………..….Closed	SAOOO	Elaboração:	SAOOZ	Revisão	17	10/11/2006	2-12	32.	GOL	Transportes	Aéreos	S.A.	SOP	-	STANDARD	OPERATING	PROCEDURES	B737	3	-	PROCEDIMENTOS
PARA	USO	DE	EQUIPAMENTOS	...................................................2	3.1	-	RELÓGIOS	.....................................................................................................................................	2	3.2	-	CINTOS	DE	SEGURANÇA	(RBHA)	...........................................................................................	2	3.3	-	LIMPADORES	DE	PÁRA-BRISA
...............................................................................................	2	3.4-	VHF-	COMUNICAÇÃO.................................................................................................................	2	3.5	-	FONES	DE	OUVIDO	.....................................................................................................................	2	3.6	-	LUZES	EXTERNAS
......................................................................................................................	2	3.7	–	APU	.................................................................................................................................................	3	3.8	-	SELEÇÃO	DE	ITENS	DUPLOS	..................................................................................................	3	3.9	-	EQUIPAMENTOS
INOPERANTES............................................................................................	3	3.10	-	AVISO	LUMINOSO	‘	usar	cintos’	e	“não	fume”......................................................................	4	3.11	-	ELT	................................................................................................................................................	4	3.12	-	UTILIZAÇÃO	DE	RADAR	/
PÁSSAROS.................................................................................	4	3.13	-	EXTINTORES	DE	INCÊNDIO	-	VALIDADE..........................................................................	4	3.14	-	GARRAFAS	PORTÁTEIS	DE	OXIGÊNIO	–	VALIDADE	....................................................	4	3.15	–	POLÍTICA	DE	UTILIZAÇÃO	DE	FLAPS	PARA	POUSO....................................................	4
3.16	–	AUTO	BRAKE.............................................................................................................................	5	3.17	–	FMS	–	INICIALIZAÇÃO	(DADOS	FOQA)	.............................................................................	5	3.18	-	GRAVADORES	DE	VÔO	...........................................................................................................	5	3.19	-	MCP	COURSE.
............................................................................................................................	5	3.20	-	B	737/300:	EQUIPAMENTOS	DE	NAVEGAÇÃO	/	ILS	.........................................................	6	3.21	-	INFLIGHT	POSITION	UPDATE	................................................................................................	6	SAOOO	Elaboração:	SAOOZ	Revisão	17	10/11/2006	3-1	33.	GOL
Transportes	Aéreos	S.A.	SOP	-	STANDARD	OPERATING	PROCEDURES	B737	3	-	PROCEDIMENTOS	PARA	USO	DE	EQUIPAMENTOS	3.1	-	RELÓGIOS	Os	relógios	de	bordo	devem	ser	ajustados	para	a	hora	UTC.	3.2	-	CINTOS	DE	SEGURANÇA	(RBHA)	Todos	os	tripulantes	ocupando	assento	na	cabine	de	comando	deverão	manter	seus	cintos	de
segurança	afivelados.	Os	“shoulder	harness”	deverão	ser	utilizados	quando:	-	Do	acionamento	dos	motores	até	o	FL100	(RBHA)	-	Do	início	da	descida	até	o	estacionamento	da	aeronave.	-	Em	vôo	com	turbulência	forte,	vôo	local	ou	de	experiência.	3.3	-	LIMPADORES	DE	PÁRA-BRISA	Os	limpadores	de	pára-brisa	não	devem	ser	acionados	com	os	vidros
secos.	Quando	não	estiverem	em	uso	devem	ficar	sempre	na	posição	B700/800	-	“Park	/	Stowed”	e	B300	-	“OFF/	Stowed”.	3.4-	VHF-	COMUNICAÇÃO	Toda	mudança	de	freqüência	de	rádio	navegação	ou	comunicação	deverá	ser	feita	obedecendo	às	áreas	de	responsabilidade	e	notificada	aos	demais	tripulantes	envolvidos	com	o	vôo.	Os	painéis	de
radiocomunicação	devem	ser	usados	da	seguinte	forma:	Aeronaves	com	2	conjuntos	rádios	VHF	1	–	para	contato	com	os	órgãos	ATC;	VHF2	–	em	vôo	manter	121.500,	ou	momentaneamente	para	serviços	auxiliares	(companhia/	ATIS/	meteoro/	Ar-Ar).	No	Solo	manter	a	freqüência	da	companhia	(131.225).	No	aeroporto	de	São	Paulo	(Congonhas)	utilizar
a	freqüência	131.225	para	contato	com	a	central,	e	a	136.225	para	o	briefing	operacional.	Usar	VHF1	para	contatos	com	os	órgãos	ATC	e	HF2	para	contatos	com	a	empresa	ou	Meteorologia.	Para	aeronaves	com	sintonia	manual,	o	rádio-navegação	do	PF	deverá	ser	sintonizado	nos	auxílios	ao	longo	do	eixo	da	rota	e	o	do	PM	nos	auxílios	necessários
para	as	marcações	laterais.	Aeronaves	com	painel	de	VHF-3	(sem	o	módulo	de	VHF)	deixar	o	painel	em	OFF	3.5	-	FONES	DE	OUVIDO	Durante	as	fases	do	vôo	envolvendo	o	início	da	partida	até	atingir	o	TOC	e	do	TOD	até	o	estacionamento	os	pilotos	deverão	utilizar	fone	de	ouvido	durante	todo	tempo	e	manter	o	speaker	da	cabine	desligado.	Em	vôo
de	cruzeiro	poderá	ser	usado	o	alto-falante	da	cabine	em	volume	adequado.	Em	situações	que	apenas	um	dos	pilotos	esteja	monitorando	a	freqüência	em	uso	com	o	órgão	ATC,	o	uso	do	fone	por	este	é	obrigatório.	(Ex.:	enquanto	o	comandante	faz	“speech”	aos	passageiros,	o	co-piloto	deverá	usar	fone).	Os	pilotos	que	usarem	“boom-mike”	particulares
deverão,	obrigatoriamente,	recolocar	o	fone	da	aeronave	no	devido	“plug”	ao	término	de	seu	vôo.	3.6	-	LUZES	EXTERNAS	Não	há	necessidade	da	tripulação	efetuar	o	check	de	faróis	.	É	efetuado	pela	manutenção.	ANTI-COLLISION	–	Ligar	para	a	partida	dos	motores	ou	início	do	“tratoramento”	(“push	back”)	e	desligar	após	o	corte	ou	final	do
“tratoramento”.	Não	ligar	no	cheque	externo.	POSITION	LIGHTS	–	São	de	uso	contínuo	entre	o	pôr	e	o	nascer	do	sol,	bem	como	em	operação	com	baixa	visibilidade.	Para	os	vôos	internacionais	são	de	uso	contínuo,	independente	das	condições	ou	do	horário.	SAOOO	Elaboração:	SAOOZ	Revisão	17	10/11/2006	3-2	34.	GOL	Transportes	Aéreos	S.A.	SOP
-	STANDARD	OPERATING	PROCEDURES	B737	LOGO	LIGHTS	–	São	de	uso	entre	o	pôr	e	nascer	do	sol,	bem	como	em	operação	de	baixa	visibilidade,	com	a	aeronave	no	solo.	Em	vôo,	usar	nas	fases	de	subida	e	descida.	RUNWAY	TURNOFF	–	Uso	obrigatório	do	início	da	decolagem	até	o	TOC	e	do	TOD	até	o	pouso.	Devem	permanecer	ligadas	no	táxi
sobre	a	pista	(back	track)	e/ou	quando	for	efetuar	cruzamento	de	pista.	WING	ILLUMINATION	-	Uso	específico	para	inspeção	de	asa.	Não	ligar	no	cheque	externo	LANDING	LIGHTS	(FIXED	OR	INBOARD)	–	Utilizar	sempre	abaixo	do	FL	100.	Devem	permanecer	ligadas	no	táxi	sobre	a	pista	(back	track)	e/ou	quando	for	efetuar	cruzamento	de	pista.
LANDING	LIGHTS	(RETRACTABLE	OR	OUTBOARD)	–	Para	o	pouso	noturno,	recomenda-se	que	elas	sejam	acesas	a	500ft	ou	abaixo	quando	em	contato	visual	com	a	pista.	Normalmente	não	são	utilizados	para	decolagem.	Devem	permanecer	ligadas	no	táxi	sobre	a	pista	(back	track)	e/ou	quando	for	efetuar	cruzamento	de	pista.	STROBE	–	Devem
permanecer	ligadas	desde	o	Before	Takeoff	CheckList	Bellow	the	Line	até	o	After	Landing,	do	pôr	ao	nascer	do	sol.	Devem	permanecer	ligadas	no	táxi	sobre	a	pista	(back	track)	e/ou	quando	for	efetuar	cruzamento	de	pista.	Não	ligar	no	cheque	externo	TAXI	LIGHT	–	Durante	o	movimento	da	aeronave	no	solo	por	meios	próprios	deve	estar	acesa,	tanto
no	período	noturno	como	diurno.	3.7	–	APU	B300	-	Em	caso	de	partida	do	APU	(No	solo)	sem	sucesso,	não	tentar	nova	partida.	Observar	os	Limites	de	partida	conforme	OM	Operations	Manual	Bulletin	TBCE-4	June	16,	1995:	observador	externo	para	partidas	sucessivas;	start	cycle	pode	durar	135”;	uso	do	combustível	do	tanque	central	(
mínimo453kgs);	é	obrigatoriedade	ter	pessoas	qualificadas	na	cabine	de	comando	para	esse	procedimento.	NOTAS:	O	corte	do	“APU”	deverá	ser	efetuado	após	2	minutos	da	retirada	das	cargas	elétrica	e	pneumática.	Nos	trechos	CGH/SDU/CGH	–	manter	APU	ON	durante	todo	o	vôo.	B700/800	-	Em	caso	de	partida	do	APU	sem	sucesso,	não	tentar	nova
partida.	Avisar	a	coordenação	via	fonia	e	solicitar	auxílio	de	fonte	externa.	B.Operacional	–	GOT-6:	APU	Battery	Start	–	toda	vez	que	for	dada	partida	no	APU	e	a	única	fonte	de	alimentação	da	aeronave	for	a	bateria,	poderá	“saltar”	RCCB	(Remote	Circuit	Breaker)	situado	no	Stby	Pwr	Control	Unit	Panel.	(Observar	no	Preliminary	Flt.Deck	Preparation	e
Loss	of	Both	Eng	Driven	Gen	NormalProcedures	).	A	configuração	“APU	Bleed	Takeoff”	deve	ser	realizada	no	“Before	Taxi	Procedures”.	Procedimentos	de	acordo	com	OM-SP2.5	(700/800)	ou	OM-SP	2.9	(300).	Com	o	APU	funcionando,	é	obrigatória	a	permanência	de	um	dos	tripulantes	técnico	na	cabine	de	comando	e	na	escuta	do	órgão	ATS.	Para
abandonar	a	cabine	de	comando	o	tripulante	deverá	ser	substituído	por	outra	pessoa	qualificada	(piloto	ou	mecânico)	ou	cortar	do	APU.	3.8	-	SELEÇÃO	DE	ITENS	DUPLOS	Usar	todos	os	equipamentos	que	tenham	opção	de	seleção	de	itens	duplos	(Left,	Right;	1,	2;	A,	B)	da	seguinte	maneira:	Nos	vôos	de	números	impares	utilizar	os	equipamentos	em
Left,	1	ou	A.	Nos	vôos	de	números	pares	utilizar	os	equipamentos	em	Right,	2	ou	B.	3.9	-	EQUIPAMENTOS	INOPERANTES	Se,	durante	a	verificação	normal	pré-vôo	ou	durante	a	operação,	for	constatada	a	falha	ou	inoperância	de	um	equipamento	ou	sistema,	o	tripulante,	piloto	ou	comissário,	deverá	avisar	ao	comandante	que	providenciará	a	correção
do	item	ou	orientará	a	tripulação	para	o	procedimento	homologado	conforme	o	MEL	–	CDL	da	aeronave.	SAOOO	Elaboração:	SAOOZ	Revisão	17	10/11/2006	3-3	35.	GOL	Transportes	Aéreos	S.A.	SOP	-	STANDARD	OPERATING	PROCEDURES	B737	3.10	-	AVISO	LUMINOSO	‘	usar	cintos’	e	“não	fume”.	O	aviso	“não	fume”	deverá	estar	ligado	em	toda
operação	do	vôo.	Conforme	o	procedimento	exposto	em	5.3,	passamos	a	adotar	o	seguinte,	com	relação	ao	aviso	“USAR	CINTOS”:	-	Em	condições	de	turbulência,	“SEAT	BELTS	SW”	em	“ON”.	-	Durante	a	travessia	da	cordilheira	nas	rotas	transandinas	-	Before	Start:	colocar	“SEAT	BELT	SW”	em	“ON”	-	Subida:	ao	cruzar	o	FL100,	colocar	o	“SW”	em
“AUTO”	(Sem	turbulência)	-	Descida/aproximação:	com	SW	em	“AUTO”,	o	aviso	acenderá	com	a	seleção	de	flap	ou	trem	de	pouso,	o	que	ocorrer	primeiro.	O	aviso	“não	fume”	deverá	estar	ligado	em	toda	operação	do	vôo.	Conforme	o	procedimento	exposto	em	5.3,	passamos	a	adotar	o	seguinte,	com	relação	ao	aviso	“USAR	CINTOS”:	-	Em	condições	de
turbulência,	“SEAT	BELTS	SW”	em	“ON”.	-	Before	Start:	colocar	“SEAT	BELT	SW”	em	“ON”	-	Subida:	ao	cruzar	o	FL100,	colocar	o	“SW”	em	“AUTO”	(Sem	turbulência)	-	Descida/aproximação:	com	SW	em	“AUTO”,	o	aviso	acenderá	com	a	seleção	de	flap	ou	trem	de	pouso,	o	que	ocorrer	primeiro.	3.11	-	ELT	Todas	as	aeronaves	da	empresa	possuem	um
ELT.	3.12	-	UTILIZAÇÃO	DE	RADAR	/	PÁSSAROS	Recomenda-se	o	uso	de	radar	meteorológico	em	áreas	em	que	haja	reporte,	suspeita	ou	observação	de	concentração	de	pássaros	(Dep	e	Arr).	(Baseado	em	estudos	efetuados	a	respeito	do	uso	de	radar	meteorológico	contra	pássaros)	3.13	-	EXTINTORES	DE	INCÊNDIO	-	VALIDADE	De	acordo	com
informação	da	manutenção	GOL,	não	há	necessidade	de	etiqueta	de	validade	nos	extintores,	visto	que	o	controle	é	feito	pelo	sistema	AMIS.	(Of.	1053/4TE-1/2002)	Cópia	do	ofício	incluído	na	pasta	de	documentos	dos	comissários.	3.14	-	GARRAFAS	PORTÁTEIS	DE	OXIGÊNIO	–	VALIDADE	É	dispensável	a	existência	de	etiqueta	indicando	a	validade	(OF.
178/	4TE-1/2003).	Cópia	do	ofício	incluído	na	pasta	de	documentos	dos	comissários.	3.15	–	POLÍTICA	DE	UTILIZAÇÃO	DE	FLAPS	PARA	POUSO	Como	política	geral	de	utilização	de	flap	para	pouso,	em	pistas	menores	ou	iguais	a	2000	m	é	compulsória	a	utilização	do	flap	40	para	os	equipamentos	B737-300/700.	No	equipamento	B737-800	o	flap	40	é
utilizado	para	todos	os	comprimentos	de	pistas.	Nas	pistas	de	operações	normais	“GOL”	deverá	ser	utilizada	a	tabela	“Landing	Limit	Weights	(TABELA	DE	CONSULTA	RÁPIDA)”	colocada	a	bordo	das	aeronaves,	onde	constam	o	flap,	os	limites	de	“Maximum	Landing	Weight	(MLW)”,	o	limite	do	componente	de	vento	de	cauda	(TW)	e	o	auto-brake	para
cada	pista.	As	exceções	são	inseridas	nas	“FOLHAS	VERDES”	que	deverão	ser	checadas	nas	pistas	com	operações	restritas.	SAOOO	Elaboração:	SAOOZ	Revisão	17	10/11/2006	3-4	36.	GOL	Transportes	Aéreos	S.A.	SOP	-	STANDARD	OPERATING	PROCEDURES	B737	3.16	–	AUTO	BRAKE	É	padrão	GOL	o	uso	do	“Autobrake”	em	todas	as	operações.
Nas	pistas	de	operações	normais	“GOL”	deverá	ser	utilizada	a	tabela	“Landing	Limit	Weights	(TABELA	DE	CONSULTA	RÁPIDA)”	colocada	a	bordo	das	aeronaves,	onde	constam	o	flap,	os	limites	de	“Maximum	Landing	Weight	(MLW)”,	o	limite	do	componente	de	vento	de	cauda	(TW)	e	o	auto-brake	para	cada	pista.	As	pistas	que	não	constam	na	tabela
a	bordo	deverão	obedecer	as	seguintes	seleções:	a)	RWY	com	comprimento	de	2500m	ou	mais	“3”	(DRY	ou	WET)	b)	RWY	com	comprimento	inferior	a	2500m	“3”	para	Rwy	DRY	“MAX’	para	Rwy	WET	c)	Aeroportos	com	operações	especiais	ou	restrições	operacionais,	têm	suas	informações	sobre	uso	de	“AUTO	BRAKE”	no	capítulo	09	-	FOLHAS
VERDES.	O	piloto	desligará	o	sistema	após	o	pouso,	quando	a	parada	dentro	dos	limites	da	pista	estiver	garantida	e	completará	a	frenagem	manualmente	para	minimizar	o	desconforto	de	uma	desaceleração	acentuada.	Os	pilotos,	entretanto,	devem	entender	que	as	técnicas	acima	não	devem	sobrepor	à	necessidade	de	parada	da	aeronave	dentro	dos
limites	da	pista.	Com	pista	molhada,	contaminada	ou	escorregadia,	vento	de	rajadas	ou	de	través,	etc.,	deve	ser	aplicado	o	freio	no	nível	que	garanta	uma	parada	segura.	Quando	houver	dúvida,	use	os	freios	em	sua	capacidade	máxima.	O	“call-out”	AUTOBRAKE	DISARM	deverá	ser	feito	pelo	PM	ao	observar	a	indicação	no	painel.	Para	a	situação	de
“autobrake”	inoperante,	a	frenagem	deve	ser	equivalente	à	seleção	que	seria	usada	para	a	situação,	de	acordo	com	a	relação	acima.	Não	bombear	o	freio	quando	a	operação	for	manual.	3.17	–	FMS	–	INICIALIZAÇÃO	(DADOS	FOQA)	Na	inicialização	do	FMS,	os	campos	referentes	ao	nº.	do	vôo	devem	ser	preenchidos	da	seguinte	forma:	“GOL	XXXX	(4
dígitos)”.	3.18	-	GRAVADORES	DE	VÔO	NÃO	É	PERMITIDO	A	DESENERGIZAÇÃO	DE	QUAISQUER	DOS	EQUIPAMENTOS	(DFDR,	DFDAU	ou	FOQA),	A	NÃO	SER	EM	CASO	DE	INCIDENTE.	GRAVADORES	DE	DADOS	DE	VÔO	E	DE	VOZ	As	aeronaves	deverão	ser	despachadas	de	acordo	com	MEL	Notas:	Casos	específicos	serão	julgados	pelo	Chefe	de
Operações;	1.	Não	é	permitido	a	desenergização	de	qualquer	um	dos	equipamentos,	a	não	ser	em	caso	de	incidentes.	2.	Em	caso	de	incidente	ou	situação	anormal	em	que	é	importante	a	apresentação	dos	dados	registrados	nos	gravadores,	é	recomendado	“puxar	o	CB”	do	“Voice	Recorder”	para	preservação	dos	mesmos.	3.19	-	MCP	COURSE.	No
Course	do	MCP	deve	constar	a	1ª	radial	a	ser	interceptada	e	o	VOR	correspondente	selecionado,	mesmo	que	esse	não	se	encontre	sobre	o	aeródromo	de	partida.	Obs:	não	colocar	em	“COURSE”	uma	proa	ou	uma	radial	que	não	será	interceptada.	Deixar	claro	esse	procedimento	no	“Take-off	briefing”.	SAOOO	Elaboração:	SAOOZ	Revisão	17
10/11/2006	3-5	37.	GOL	Transportes	Aéreos	S.A.	SOP	-	STANDARD	OPERATING	PROCEDURES	B737	3.20	-	B	737/300:	EQUIPAMENTOS	DE	NAVEGAÇÃO	/	ILS	ILS	A	fim	de	evitar	que	a	aeronave	intercepte	G/S	antes	de	estabilizado	no	LOC,	adotar	o	seguinte	procedimento:	-	na	proa	de	interceptação	manter	o	modo	de	“HDG	SEL”;	-	selecionar	modo
VOR	/LOC;	-	após	interceptação	do	LOC,	selecionar	modo	APP	(FCTM	4.10.12)	GLA	Equipamentos:	ADF:	uma	unidade,	com	indicação	no	EHSI	(ponteiro)	VOR:	duas	unidades,	com	indicações	no	RMI-VOR	e	EFIS	Devido	ao	modelo	do	FMC,	não	tem	Sw	seletor	MAN/AUTO	nos	equipamentos	VHF-NAV.	3.21	-	INFLIGHT	POSITION	UPDATE	NÃO	é
PROCEDIMENTO	NORMAL	da	GOL	o	“Inflight	Position	Update”	manual,.	Quando	apresentado	à	informação	“IRS	NAV	ONLY,	VERIFY	POSITION	ou	UNABLE	REQUIRED	NAV	PERFORMANCE	–	RNP”	no	FMC	adotar	o	procedimento	abaixo	até	que	receba	informações	de	“VOR	DME”	para	o	“UPDATE	AUTOMÁTICO”.	•	Colocar	o	EHSI	do	lado	do
“PM”	para	“Raw	Data”	e	acompanhar	a	navegação	com	o	“VHF	NAV”	do	lado	correspondente.	Para	o	B300	selecionar	o	“VHF	NAV”	em	“MANUAL”;	•	Lado	do	“PF”	poderá	ser	mantido	em	MAP	para	acompanhar	a	navegação.	SAOOO	Elaboração:	SAOOZ	Revisão	17	10/11/2006	3-6	38.	GOL	Transportes	Aéreos	S.A.	SOP	-	STANDARD	OPERATING
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800..............................................................	15	SAOOO	Elaboração:	SAOOZ	Revisão	17	10/11/2006	4-1	39.	GOL	Transportes	Aéreos	S.A.	SOP	-	STANDARD	OPERATING	PROCEDURES	B737	4	-	PROCEDIMENTOS	DE	CONTROLE	E	OPERAÇÃO	ACFT	4.1	-	CONTROLE	POSITIVO	DA	AERONAVE	O	comandante	deverá	ter	o	controle	direto	da	aeronave	e
operá-la	nas	seguintes	condições:	•	Aeronave	em	condições	técnicas	anormais	/	emergência;	•	Pista	curta	ou	restrita;	•	Operação	em	Taxiways;	•	Chuva	moderada	ou	neve;	•	Componente	de	vento	de	través	superior	a	15Kts;	•	Condições	que	indicam	a	possibilidade	de	WIND-SHEAR;	•	Operações	Especiais	ou	Restritas.	(Ver	capítulo	09	–	FOLHAS
VERDES).	•	Qualquer	outra	condição	em	que	o	comandante	julgar	necessário.	Nota:	Sempre	que	houver	transferência	de	controle	na	pilotagem,	deverá	ficar	bem	claro	quem	está	assumindo	os	controles	de	vôo,	informando	o	seguinte:	•	Piloto	assumindo	a	pilotagem............	“Meu	Controle”	•	Piloto	transferindo	a	pilotagem..........	“Seu	Controle”	4.2	-
USO	DA	AUTOMAÇÃO	Os	sistemas	automatizados	dos	aviões	visam,	basicamente,	aumentar	a	precisão	dos	vôos	e	diminuir	carga	de	trabalho	nas	fases	críticas.	Tais	sistemas,	entretanto,	poderão	induzir	seus	operadores	à	complacência	por	excesso	de	confiança.	Cabem	sempre,	aos	tripulantes	as	tarefas	de	programar,	monitorar	e	sempre	intervir
caso	apresentem	discrepâncias	com	a	operação	desejada.	O	“Autopilot”	será	usado	sempre	que	disponível	de	modo	a	colocar	a	tripulação	em	um	papel	de	gerente	do	vôo	e	da	pilotagem.	A	carga	de	trabalho	reduzida	disponibiliza,	para	a	tripulação,	mais	tempo	para	outros	deveres,	(vigia	de	tráfego,	ATC	e	monitoramento	do	avião).	O	PF	deverá	lançar
mão	dos	recursos	disponíveis	-	VNAV,	LNAV,	INS,	GPS,	VOR	LOC.	HDG	ou	MANUAL	–	com	prioridade	aos	recursos	automatizados	-	que	melhor	mantenham	o	avião	no	“Track”,	utilizando	como	informação	básica	os	parâmetros	“Raw	Data”	de	VOR/ILS/ADF	disponíveis.	Os	sistemas	automáticos	deverão	ser	empregados	em	todas	as	fases	do	vôo	em	que
estiverem	disponíveis,	obedecendo	aos	seguintes	critérios:	Nos	segmentos	do	vôo	que	se	fizerem	necessárias	mudanças	acentuadas	de	potência	/	atitude,	ou	após	o	primeiro	FLAP	SETTING	na	aproximação,	o	PF	deverá	ter	um	controle	positivo	da	aeronave	(manche	/	pedais)	e	das	manetes	de	potência,	independente	do	uso	do	automatismo.	Com	a
finalidade	de	treinamento,	os	pilotos	deverão	fazer	aproximações	manuais	ocasionalmente,	de	preferência	em	condições	de	vôo	VMC	e	em	situações	de	baixo	“workload”,	sempre	combinado	previamente.	Evitar	ao	máximo	a	manipulação	dos	CDU's	abaixo	do	FL	100	e	em	momentos	de	alto	“workload”.	O	uso	dos	dois	pilotos	automáticos	acoplados
(dual	channel)	não	é	autorizado	para	aproximação	ILS.	NOTA	-	sob	vetoração	RADAR,	usar	a	função	HSEL.	Sempre	que	disponível,	o	“Autothrottle	System”	deverá	ser	utilizado.	Nas	aproximações	com	“Autothrottle”	desconectado,	é	obrigatório	manter	a	mão	nas	manetes	abaixo	do	FL100.	SAOOO	Elaboração:	SAOOZ	Revisão	17	10/11/2006	4-2	40.
GOL	Transportes	Aéreos	S.A.	SOP	-	STANDARD	OPERATING	PROCEDURES	B737	O	uso	contínuo	do	ATS,	além	de	confortável	e	seguro	acaba	condicionando	os	pilotos	a	este	tipo	de	operação.	Recomendase	que	nos	casos	de	inoperância	do	sistema	(seja	por	falha	ou	mesmo	por	desativação	com	fins	de	treinamento),	o	Comandante	alerte	os	demais
tripulantes	para	um	“monitoramento	especial	na	velocidade”.	4.3	-	ALTERAÇOES	DE	CONFIGURAÇÃO	Quando	o	PF	solicitar	uma	alteração	(MCP	ou	Flight	Controls,	por	exemplo),	esta	deverá	ser	realizada	e,	posteriormente,	confirmada	pelo	PNF.	Exemplo:	-	PF:	determina	F1	-	PM:	coloca	a	alavanca	no	“detent”	correspondente	e	informa	“F1”	quando
configurado.	-	PF:	Gear	Down	-	PM:	coloca	a	alavanca	na	posição	e	informa	quando	configurado	-	PF:	Heading	___°	-	PM:	efetua	a	modificação	no	MCP	e	informa	“Heading	___º”	NOTAS:	1)	no	caso	específico	de	extensão	do	flap,	o	PM	deverá	observar	o	novo	posicionamento	e	indicação	de	luz	de	LE	FLAPS	EXT	para	informar:	“Flap__	”	Exemplo:	PF:
determina	“F1”	PM:	coloca	a	alavanca	na	posição	correspondente,	observa	a	indicação	de	posição	e	luz	do	flap	e	informa	“Flap	1”.	2)	para	a	retração	de	flap,	o	procedimento	permanecerá	de	acordo	com	o	FCTM	3.25	O	PM	deverá	observar	o	F	Up	e	luzes	indicativas	de	L.Edge	apagadas	e	informar	“F	Up”.	3)	para	seleção	de	flap	para	pouso	todas	as
alterações	de	“flaps”	deverão	ser	pedidas	pelo	número	que	reflete	a	nova	posição.	Isso	como	ocorre	nas	alterações	iniciais	(flap	1,	5...)	e	deverá	também	ser	assim	para	o	flap	de	pouso.	Por	exemplo,	não	pedir	apenas	"Set	Landing	Flaps",	pedir	pelo	número:	"FLAP	40"	ou	"FLAP	30".	O	PM,	após	monitorar	a	nova	posição,	deverá	também	confirmar	com
o	número:	"FLAP	40"	ou	"FLAP	30".	Visa	prevenir	eventual	seleção	de	flap	inadequado	para	pouso	do	Boeing	737-800,	sempre	40.	4.4	-	OPERAÇÃO	DO	CO-PILOTO	(Decolagem	e	Pouso)	É	proibida	a	operação	do	Co-piloto	nas	condições	abaixo:	a)	em	pistas	de	comprimento	inferior	a	1.700	m;	b)	em	qualquer	aproximação	em	que	não	exista	referência
da	rampa	de	planeio	como	Glideslope,	Papi	ou	Vasis.	Outras	restrições	para	operação	do	Co-piloto,	estão	descritas	nos	itens	4.1	“CONTROLE	POSITIVO	DA	AERONAVE”	e	4.5	“AEROPORTOS	COM	RESTRIÇÕES	OPERACIONAIS”.	4.5	–	PROIBIÇÃO	DO	CANCELAMENTO	DO	PLANO	IFR	EM	AEROPORTOS	FORA	DO	BRASIL	As	aproximações	para
pousos	nos	destinos	internacionais	deverão	ser	realizadas	seguindo	plano	IFR,	sem	"cancelamento",	na	seguinte	ordem	de	prioridade:	1.Vetoração	Radar;	2.ILS;	3.GPS;	4.VOR;	5.NDB.	Para	as	pistas	desprovidas	de	procedimentos	IFR:	-	executar	a	IAL	para	a	cabeceira	oposta	e	prosseguir	visual	para	a	cabeceira	em	uso	obedecendo	aos	mínimos	VFR
da	localidade	ou,	caso	não	especificado,	1500	pés	de	teto	e	5000	metros	de	visibilidade;	OBSERVAR	TAMBÉM	"FOLHA	VERDE"	PARA	A	LOCALIDADE	SAOOO	Elaboração:	SAOOZ	Revisão	17	10/11/2006	4-3	41.	GOL	Transportes	Aéreos	S.A.	SOP	-	STANDARD	OPERATING	PROCEDURES	B737	4.6	–	AEROPORTOS	COM	RESTRIÇÕES	OPERACIONAIS



Aeroportos	com	operações	de	características	particulares	para	a	GOL.	São	representadas	pelas	Folhas	Verdes,	e	estão	inseridas	no	SOP	-	Capítulo	09	e	na	cabine	de	comando	no	“conjunto	condensado	Jeppesen”	faceado	a	primeira	carta	do	conjunto	de	procedimentos	das	localidades	com	restrições	operacionais.	Solicitamos	aos	pilotos	que	observem
essa	ordem	ao	guardar	as	cartas.	4.7	–	AEROPORTOS	COM	OPERAÇÕES	ESPECIAIS.	Estabelecidos	pela	legislação,	como	aeroportos	com	operações	de	características	particulares.	São	representadas	pelas	Folhas	Verdes,	e	estão	inseridas	no	SOP	-	Capítulo	09	e	na	cabine	de	comando	no	“conjunto	condensado	Jeppesen”	faceado	a	primeira	carta	do
conjunto	de	procedimentos	das	localidades	com	restrições	operacionais.	Solicitamos	aos	pilotos	que	observem	essa	ordem	ao	guardar	as	cartas.	SANTOS	DUMONT	-	SBRJ	Operação	de	acordo	com	a	IAC	3130	–	121	–	1296	de	31/12/1996	e	a	IAC	3502	de	01/08/1988	Observar	os	seguintes	procedimentos:	a)	Qualificação	de	tripulante	técnico	-	o
comandante	deverá	se	certificar	da	devida	habilitação	do	co-piloto,	antes	de	iniciar	uma	programação	que	envolva	“operação	SDU”;	b)	Qualificação	da	aeronave	-	apesar	de	todas	as	aeronaves	(B700	e	300)	estarem	qualificadas	para	a	operação,	a	tripulação	técnica	deverá	se	certificar	que	não	exista	nenhum	item	inoperante	(em	ACR	ou	que	ocorra	na
etapa)	que	impeça	a	operação	em	SDU.	Os	itens	MEL	que	oferecem	restrições	operacionais	para	o	SDU	são	acompanhados	da	seguinte	frase	no	manual	(MEL/CDL):	“Required	for	Santos	Dumont	airport	special	operations”.	c)	GPS	-	confirmar	aeronave	equipada	com	GPS	quando	SDU	operando	com	“mínimos	meteorológicos”	para	tal	operação.	4.8	-
ROTAS	DE	OPERAÇÕES	ESPECIAIS	A)	ETAPAS	COM	RECLEARENCE	I-Conceito	de	“Re-despacho”	-	O	re-despacho	(reclearence)	é	um	procedimento	que	permite	a	redução	de	combustível	de	contingência	em	etapas	longas	sem	afetar	a	segurança.	Neste	processo,	seleciona-se	aeroporto	intermediário,	entre	a	origem	e	o	destino;	o	avião	é	despachado
para	esse	aeroporto	intermediário	e,	em	certo	ponto,	é	re-despachado	para	o	destino	final,	desde	que	possua	combustível	suficiente	(Incluindo	reservas).	Cálculo	de	combustível	para	vôo	com	re-despacho:	A)	combustível	mínimo	para	o	destino:	1-	combustível	para	voar	do	aeroporto	de	origem	ao	aeroporto	de	destino;	2-	10%	do	combustível	necessário
para	voar	do	ponto	de	re-despacho	para	o	destino	final;	3-	combustível	para	voar	do	aeroporto	de	destino	para	o	aeroporto	de	alternativa;	4-	combustível	para	voar	no	regime	de	máxima	autonomia	durante	30'	a	1500	FT	acima	do	aeroporto	de	alternativa.	B)	combustível	mínimo	para	aeroporto	intermediário:	1-	voar	do	aeroporto	de	origem	até	o
aeroporto	intermediário;	2-	10%	do	combustível	para	voar	do	aeroporto	de	origem	até	o	aeroporto	intermediário;	3-	combustível	para	voar	do	aeroporto	intermediário	até	o	aeroporto	alternativa	especificado	no	plano	de	vôo;	4-	combustível	para	voar	no	regime	de	máxima	autonomia	durante	30'	a	1500	FT	acima	do	aeroporto	de	alternativa.	Quando	o
combustível	para	o	1º	plano	(voar	até	o	destino	final)	for	inferior	ao	2º	plano	(voar	ao	aeroporto	intermediário),	ele	deve	ser	acrescido	dessa	diferença.	II-Procedimentos	Operacionais:	1-	Pré-vôo:	inserir	ventos	previstos	no	FMC;	2-	Controle	de	horário	consumo	e	vento	em	cada	"fixo"	da	rota;	3-	No	ponto	de	“re-despacho”:	inserir	ventos	previstos	até	o
destino	no	FMC;	considerar	estimados,	meteorologia	e	consumo	previsto;	comparar	combustível	existente	com	o	previsto	no	"Combustível	Mínimo	para	Destino"	da	navegação.	4-	Com	essa	análise,	definir	destino.	A	legislação	brasileira	não	permite	o	re-despacho	para	vôos	domésticos.	SAOOO	Elaboração:	SAOOZ	Revisão	17	10/11/2006	4-4
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