GRU-POA 6318

O P I N I Ã O D O PA S S A G E I R O

AV 6318 GRU-POA
AV 6319 POA-GRU
AV 6008 CGH-SDU
AV 6009 SDU-CGH
Texto e fotos: Benito Latorre

Em nosso Flight Check deste
mês, você voará a bordo
dos novíssimos Airbus
A319 da Avianca entre
Guarulhos e Porto Alegre
e de Congonhas a Santos
Dumont. Você vai descobrir
as razões que fazem da
companhia um sucesso, ao
prometer – e entregar – o
conceito de voar pelo Brasil
com padrão internacional.

São Paulo, feriado de Finados. Por incrível que
possa parecer, contrariando o que todo paulistano
sabe – que sempre chove neste feriado –, o dia
amanheceu com muito sol e temperatura em torno
dos 25 graus. O feriado prolongado esvaziou a cidade. Não foi surpresa encontrar as vias de acesso
livres. Meu trajeto até o Aeroporto Internacional
de Guarulhos foi muito rápido.
Tão rápido quanto o atendimento em terra:
não havia filas nos balcões da Avianca no Terminal 1, ASA A. O check-in foi feito com muita
agilidade e simpatia pelo agente de despacho
Vanderson. Como já estava quase na hora do
embarque, previsto para 21h30, segui até o portão
1A. Nesse horário, muitos voos nacionais e internacionais partiam e chegavam, ocupando todas
as pontes de embarque. Assim, nossa aeronave
foi colocada na posição J07 – área remota –, ao
lado da torre de controle. O trajeto do terminal
ao Airbus foi feito em um ônibus da Infraero, permitindo constatar que realmente Guarulhos é hoje
um aeroporto saturado.
Recém-chegado de fábrica, o A319 de matrícula PR- AVD nos aguardava. A aeronave, configurada com 132 assentos em classe única, é uma das
mais modernas em operação no Brasil e hoje é o
grande orgulho da frota da Avianca. Com assento
reservado na primeira fileira, poltrona 1K, aguardei
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Gianfranco Beting

Nosso embarque
em Guarulhos
rumo a Porto
Alegre.

42
FLAP

INTERNACIONAL

Flight Check -Avianca.indd 4-5

Moisés, com vasta experiência em aeronaves Boeing
737-200, 300, DC-10 e MD-11 na extinta Vasp,
iniciou o serviço de bordo. Foi servido um saboroso
lanche: sanduíche quente de presunto, queijo prato
e requeijão no pão croissant. A sobremesa foi uma
saborosa torta musse de abacaxi.
Finalizado o serviço de bordo, fui conferir o
sistema de entretenimento. Confesso que deixou
a desejar: senti falta de mais opções de filmes e
telejornais. Havia curtas metragens e seriados com
duração de 45 minutos, ideais para voos de pouco
mais de uma hora como este. O que mais havia
eram vários tipos de jogos. Em termos de navegabilidade, gostei muito: é tudo fácil de encontrar,
pois o sistema funciona na base de toque direto
na tela (touch-screen). A programação musical
estava satisfatória, com boa variação de temas.
Por fim iniciamos nosso procedimento de descida por volta das 23h00, executando a chegada
ILS Guaíba Uno para pouso na pista 11. Tocamos
em solo gaúcho às 23h32, cumprindo a etapa em
1 hora e 27 minutos. Taxiamos até o portão 7 e,
logo após, a tripulação técnica efetuou o corte dos
motores, finalizando esta nossa primeira etapa.

O check-in em
Porto Alegre:
faltou simpatia
dos agentes de
despachos.

A simpatia e
apresentação
da tripulação:
impecável.

POA-GRU 6319
Após curtas horas de sono, acordo para fazer
o voo 6319 da Avianca de retorno a São Paulo. O
céu ainda estava estava escuro e estrelado. Soprava uma brisa gelada, deixando a temperatura em
torno dos 14 graus. Sigo direto ao check-in para
ser emitido meu cartão de embarque. Fui atendido
sem muita simpatia pelo agente de despacho em
solo. Fui até a sala de embarque do Aeroporto
Salgado Filho e aguardei.
A aeronave de regresso seria a mesma da
noite anterior. Com dez minutos de atraso, fomos chamados para o embarque, que ocorreu às
6h28. Sigo até meu assento reservado, poltrona
21C no corredor.
Portas fechadas e no automático. Push e
acionamento ocorrem por volta das 6h42. Com
mais três minutos, se inicia o táxi até a cabeceira
11. Sem tráfego nas imediações do aeródromo,
o Airbus é autorizado a alinhar e decolar sem
parada. Na cabine, o comandante Eduardo Andrade e o copiloto Tadao aplicam potência nos
dois motores CFM. O Airbus inicia sua corrida,
com peso de decolagem de 60.700 quilos, empregando graduação de flap de 1. Rapidamente
nossas velocidades foram alcançadas: V1 e VR
129, V2 134 nós. Deixamos Porto Alegre às 6h50,
cumprindo a subida Juice Uno. Após o bloqueio
do NDB Figueiras, saímos no rumo 050. Às 7h22,
com 122 passageiros e seis tripulantes, teve início
o serviço de bordo, por conta do chefe de cabine
Luís. Iríamos saborear um sanduíche quente de
pão de leite com requeijão cremoso e lagarto
desfiado. Bebidas? Optei por um refrigerante. Para
finalizar, uma queijadinha de sobremesa.
Voando a mach 0,78, o Airbus queimava
1.800 litros de combustível por hora em cada
motor. Conversei com o comandante Fernando,
que ostenta grande experiência em sua carreira.
Seu CV já conta com passagens pela Rio Sul, onde
pilotou as aeronaves EMB-120 Brasilia, Fokker 50,
EMB-145 “Jet Class” e Boeing 737-300 e -500.
Fomos informados pelo Centro Curitiba que
faríamos uma órbita de espera no waypoint Anise
por dez minutos, devido ao grande número de

O espaço
entre as
poltronas é
muito bom.

Os assentos são
multifuncionais,
com tela de LCD,
porta-copos,
entrada USB e
também há uma
vasta opção de
seriados, músicas e
jogos, além de um
vídeo informativo
sobre a segurança
de voo.

Gianfranco Beting

Em todos
os trechos,
as refeições
foram
quentes e
saborosas.

a partida. Portas fechadas, o push e acionamento
tiveram início às 21h58. Com ligeiro atraso devido
ao tráfego intenso, taxiamos até a cabeceira 09L.
O Avianca 6318 era o terceiro na sequência para
decolar. Finalmente alinhamos na pista e às 22h15
os pilotos, comandante Fernando e Rafael Martins,
aplicaram potência nos dois motores CFM 56-5B6,
de 27.000 libras de potência cada.
Nosso peso de decolagem era de 59.700 quilos, bem abaixo do MTOW de 75.500 quilos. Os
computadores indicavam peso máximo, ao pousar
em Porto Alegre, da ordem de 65.780 quilos. Rapidamente nossas velocidades para esta operação
foram ultrapassadas: V1 de 146, VR de 146 e V2
de 150 nós. O A319 ganhou o céu fazendo uma
leve curva à direita, cumprindo a subida Congonhas Uno – transição Curse. Liberado para subir,
fomos para o nível de voo preestabelecido FL360
(36.000 pés), voando na aerovia Upper Mike 788
até o waypoint Nafil e depois pela aerovia Upper
Whisky 24.
Com 97 passageiros e seis tripulantes, nosso
tempo de voo até POA seria de 1 hora e 25 minutos.
Por volta das 22h40, o atencioso chefe de cabine
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aeronaves chegando em GRU. Feita a espera, o
controle nos autorizou a aproarmos Santos e logo
após executamos a chegada STAR Osamu 5, procedimento ILS Charlie 2, para pouso na pista 09R.
Observei tudo e mais um pouco e pensei comigo
mesmo: como é fácil voar nos dias de hoje.
Estabilizados na final, chamamos a torre:
“Torre Guarulhos, bom dia, Avianca 6319 a
1 milha para o marcador externo, trem baixo e
travado”. Do solo veio a respotsa: “Avianca 6319,
siga na aproximação, livre pouso pista 09R. Vento
090 com 7 nós”.
Nas mãos de experientes pilotos, tocamos
suavemente em solo paulista às 8h20, cumprindo a etapa em pouco mais de uma 1 hora e 30
minutos, com pequeno atraso devido à órbita
descrita anteriormente. Livramos a pista na saída
rápida CC e cruzamos a pista 09L para a posição
H07 no terminal 1 Asa B.

CGH-SDU 6008

A bela vista
na decolagem
do Santos
Dumont para
Congonhas.

Este com certeza está entre os Flight Checks
mais rápidos já feitos pela Flap. Afinal, voamos no
A319 da Hiper Ponte Avianca. Com temperatura
de 27 graus, já era perto do meio-dia quando
cheguei ao balcão da Avianca no aeroporto de São
Paulo – Congonhas. Atendimento muito cortês feito pela agente de despacho. Meu embarque estava
previsto para 12h35. Apresentei-me na bela sala
de embarque de Congonhas e fui até o portão 6.
No horário previsto, o A319 matrícula PR-AVC
nos aguardava para o embarque. Meu assento
era o 3K e em questão de minutos nosso push e
acionamento ocorreram, precisamente às 12h52 e,
com mais três minutos, iniciamos o táxi até a pista
17R. Como sempre, muito tráfego em Congonhas:
éramos o número quatro para decolar.
Alinhamos na pista às 13h02. O comandante
Airson e Renato Sá aceleraram os dois motores e,
com peso de decolagem de 51.900 quilos, nossas

Avaliação: as notas vão de 0 a 10
1- Reserva: sem nota

Feita pela própria empresa.

2- Check-in: nota 6

Os procedimentos de check-in foram muito ágeis. Não havia fila em nenhum deles. A nota só não foi maior devido
ao mau atendimento da equipe de terra em Porto Alegre.

3- Embarque: nota 9

Mesmo com boa ocupação, em todas as etapas deste Flight Check
foi tudo muito rápido, em que pese o fato de a aeronave estar
parada em uma posição remota no voo de ida a Porto Alegre.

4- Aeronave: nota 10

Trata-se de uma aeronave nova e, portanto, impecável. O
A319 tem uma configuração confortável e sistema individual
de entretenimento. Realmente um bom padrão para voos
domésticos.

velocidades foram V1 116 nós, VR 118 e V2 124
nós. Subimos com curva à esquerda, cumprindo a
subida RNAV Cosme C, com nível de voo no FL310,
voando a uma velocidade de mach 0,60. Nosso
tempo estimado até o Rio de Janeiro era de apenas
40 minutos. O dia na Cidade Maravilhosa era de
muito sol, com temperatura em torno dos 25 graus.
O entretenimento a bordo tinha as mesmas
opções da etapa até Porto Alegre. Às 13h07, com
56 pessoas a bordo e seis tripulantes, a chefe de
cabine Paula Carvalho iniciou o serviço de bordo:
minipizza de queijo com tomate, bebidas e, de
sobremesa, um brigadeiro. Estava me divertindo,
mas logo a viagem foi chegando ao fim. Não tinha
nem acabado de assistir o seriado e o sistema
de entretenimento foi finalizando por volta das
13h30. Iniciamos nossa descida, cumprindo o
procedimento VOR ou NDB Charlie para pouso
na pista 20L do Santos Dumont. Tocamos o solo
às 13h37. O corte dos motores ocorreu às 13h41,

Na ponte aérea
foi servida uma
pizza quente
e ainda um
brigadeiro de
sobremesa.

No trecho de
volta, um lanche
de carne desfiada
acompanhado
de um bolo de
banana.

O PR-AVC
chegando em
São Paulo,
próximo de
livrar a pista
35L.

totalizando a etapa de voo em exatos 36 minutos.

SDU-CGH 6009
Ainda dava tempo de sair da aeronave para
fazer meu check-in e retornar a São Paulo no mesmo Airbus. Com embarque previsto para as 14h10
e assento reservado na 15K, nosso push ocorreu
às 14h27. Com apenas 51 pessoas a bordo e seis
tripulantes, o PR- AVC taxiou às 14h30 e decolou às
14h35 pela pista 20L, com uma leve curva à esquerda, cumprindo a subida Rasa 1, transição Motob.
Com peso de decolagem de 53.716 quilos, o
Airbus subiu até o nível 340 e às 14h45 o serviço
de bordo teve início: sanduíche quente de carne
assada, bolo de banana e bebidas. A descida teve
início às 15h05, executando a STAR Litre 1, para
procedimento ILS Hotel 2, para pouso na 17R.
Em solo paulista às 15h24, em meio a uma bela
tarde de sol.

5- Assento: nota 8

Como dito, achei bastante confortável a configuração interna.
Um detalhe que agrada é que os assentos têm entrada USB
e um prático apoio para os pés. Só não eram revestidos em
couro – daí seria perfeito.

6- Entretenimento: nota 7

Deixou um pouco a desejar. Deveria ter mais opções de filmes
e telejornais e a programação na ponte área tem que ser
revista – não pode ter filmes de 45 minutos de duração. A
navegabilidade agradou muito, tudo na base do touch-screen.
A programação musical estava correta, com muito bom gosto
nas escolhas.

6- Serviço dos comissários: nota 8

Tripulações quase sempre simpáticas, com uniformes impecáveis em todos os trechos. A nota só não foi maior pela
antipatia de uma das aeromoças.

7- Refeições e bebidas: nota 8

Quantidades pequenas e apresentação correta. Não houve
repetição de lanches: em cada voo era servido algo diferente.
A companhia está de parabéns por colocar pratos quentes em
trechos de 50 minutos; as bebidas estavam todas lá, desde
refrigerante, água e suco até cerveja.

8- Desembarque: nota 10

Muito organizados e rápidos – muito bons mesmo.

9- Pontualidade: nota 9

Horários de chegada e partida com apenas ligeiros minutos
de atraso.

Nota final: 8,28
Comentário final:

nunca havia voado no A319 da Avianca e
tinha interesse em saber o que a empresa vem fazendo para disputar o mercado lucrativo das ligações entre Congonhas e Santos
Dumont. Fiquei bastante impressionado, pois admito que minha
expectativa para esta experiência na Hiper Ponte Avianca era bem
alta. De maneira geral, o voo agradou.
Os pontos altos: os speechs dos pilotos, tanto em português
como em inglês; o sistema de entretenimento de ponta e as
refeições quentes. A decepção ficou por conta do tratamento
em solo em Porto Alegre. Neste ponto, a Avianca tem muito trabalho pela frente se quiser de fato validar o seu slogan: “voando
para conquistar você”.
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