
 

Durante o Voo 

Aeroporto fechado por mau tempo: Um aeroporto “fecha” quando as condições meteorológicas naquele local não são adequadas para a 
operação segura de uma aeronave. Nesse caso, pousos e/ou decolagens são suspensos ou cancelados até a reabertura do aeroporto. Em 
consequência, as aeronaves em procedimentos de pouso podem ser encaminhadas para outros aeroportos ou permanecer em espera. 

Arremetidas: Uma arremetida é um procedimento previsto e seguro, que não oferece quaisquer riscos para a aeronave ou os passageiros. Um 
piloto decide arremeter quando identifica
que as condições para o pouso não estão plenamente favoráveis e planeja fazer uma nova aproximação. Em alguns casos, as rodas chegam a 
tocar a pista, o que também não compromete a segurança, pois há espaço suficiente para o avião ganhar altitude novamente.

Espera para decolar ou pousar: As atividades aéreas têm como foco a segurança. Dessa forma, por vezes, é necessário atrasar em alguns 
minutos uma decolagem ou pouso a fim de se garantir uma separação mínima entre as aeronaves. Decola antes a aeronave da companhia que 
apresentou plano de voo antes das demais e pousa antes quem chega primeiro ao destino. As exceções são prioridades para aeronaves em 
emergência, aeronaves transportando pacientes em estado grave, aviões em operações militares e a aeronave presidencial. 

Marcação de assentos: A marcação de assentos pode ser feita via internet, no momento da compra do bilhete aéreo, check-in via internet 
ou check-in no balcão do aeroporto. Em caso de necessidade operacional, a companhia aérea poderá reacomodar os passageiros em outros 
assentos ou deixar a escolha livre a bordo, sem necessidade de aviso prévio.

Regiões seguras para voar: Todo o espaço aéreo do Brasil é coberto por meios de vigilância (radares), auxílios à navegação e 
telecomunicações. Por isso, todas as regiões brasileiras são seguras para voar, pois contam com meios adequados em condições de prover 
segurança e fluidez nos níveis em que operam os voos comerciais. 

Turbulência: Turbulência é um fenômeno atmosférico que faz o avião balançar e variar levemente a altitude, sendo mais comum quando se 
ultrapassa uma camada de nuvens. Pode ser causada por correntes térmicas ou convectivas, diferenças no relevo, variação na velocidade do 
vento ao longo de uma zona frontal ou alterações na temperatura e pressão Atmosférica. Os aviões podem evitar zonas de turbulência com o 
uso de radares meteorológicos, que indicam as nuvens mais densas. As aeronaves são concebidas para suportar raios e relâmpagos. Quando um 
raio atinge um avião, passa por sua fuselagem sem comprometer a segurança de voo. Durante a viagem, permaneça sentado e com os cintos 
afivelados, principalmente quando for dado o aviso no avião (avisos luminosos sobre as poltronas e/ ou comunicado pela tripulação). Se estiver 
no toalete ou corredor do avião, retorne imediatamente ao seu assento. Durante turbulência, o serviço de bordo também é interrompido.

Uso de eletrônicos a bordo: Exceto durante o pouso e a decolagem, é permitida a utilização de equipamentos, desde que não emitam ondas 
eletromagnéticas, para não causar interferência nos sistemas de aeronave e manter a segurança do voo. É o caso dos celulares que possuem 
configurações “voo” ou “avião”, notebooks, aparelhos que reproduzem músicas e vídeos (players de MP3, MP4 e outros), câmeras digitais de 
foto e vídeo etc. Cada companhia aérea pode liberar ou não o uso entre seus passageiros. Algumas companhias aéreas oferecem serviços 
específicos. Consulte a empresa para mais informações.

Voando com chuva: Mesmo que a chuva seja intensa, é possível voar porque a aeronave foi concebida para operar nessas condições. 
Eventualmente, pode ocorrer algum desconforto por causa da turbulência. 

Voo diurno e noturno: Voar durante o dia ou à noite, do ponto de vista das operações aéreas, não faz diferença por causa dos recursos 
tecnológicos disponíveis nos aviões e nos equipamentos de auxílio à navegação aérea. 

* As informações contidas neste guia foram integralmente retiradas do site da Infraero (Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária) 
uma empresa pública federal brasileira de administração indireta, vinculada ao Ministério da Defesa. www.infraero.gov.br e englobam alguns 
direitos e deveres dos passageiros usuários do transporte aéreo. 
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