
Início
Tripulante e 
Passgeiros

Tripulante desembarca 
de sua aeronave e com 
a viatura da BH Airport, 

sai pelo acesso 
CHARLIE localizado no 

Terminal 1

Possuem 
Bagagem? 

FOR-MOA-041 já 
preenchido?

Embarque deverá ser através da 
Sala de Embarque Doméstica 

Terminal 1 para acesso ao portão 
Remoto 08 ou via Edifício de 
Apoio (EDA) – Antigo TPS3

Embarque através do Acesso 
CHARLIE somente com itens de 

bolso*

SIM

NÃO

Necessário entregar o 
FOR-MOA-041 ao APAC /
Vigilante para a liberação 
do acesso à área restrita 
(seguir o procedimento 

da ITO-SAE-010)

Retirar o FOR-MOA-041 
junto ao Balcão de 

Informações BH Airport 
para preenchimento 

(seguir o procedimento 
da ITO-SAE-010)

SIM

NÃO

Tripulante solicita a viatura 
BH Airport pelo telefone 

3689-2884 informando sua 
localização. 

Portão de Embarque Remoto 
08, Acesso CHARLIE ou EDA

Fim

FLUXO PARA EMBARQUE DE TRIPULANTE E/OU PASSAGEIRO LOCAL

FLUXO PARA EMBARQUE DE PASSAGEIROS EM CONEXÃO (VOO COMERCIAL DOMÉSTICO PARA AVIAÇÃO GERAL)

Início 
Passageiro

Encontra o(s) 
passageiro(s) 

para Embarque 
no voo da 

Aviação Geral

Passageiro procedente 
de voo doméstico da 

aviação comercial

Passageiro(s) 
possui(em) Bagagem 
despachada no voo 

comercial? 

Necessário que o passageiro saia 
para a área pública e encontre o 
tripulante. O tripulante deverá 

acompanhá-lo para o Embarque via 
Sala de Embarque Doméstico 

Passageiro não precisará sair para a 
área pública e poderá seguir até o 
portão remoto 08 e lá encontrar o 
tripulante do voo da Aviação Geral.

SIM

NÃO

Entregar o FOR-MOA-041 
preenchido ao APAC / vigilante para 

a liberação do acesso à Sala de 
Embarque (seguir o procedimento 

da ITO-SAE-010)

Retirar o FOR-MOA-041 junto ao 
Balcão de Informações BH Airport 

para preenchimento

Tripulante solicita a viatura 
BH Airport pelo telefone 

3689-2884. Se o tripulante 
estiver no Acesso CHARLIE, 
a viatura BH Airport levará-

lo ao encontro do(s) 
passageiro(s) no portão 

remoto 08 

Tripulante 
encontrou com o(s) 

pax(s) no portão 
08?

FOR-MOA-041 já 
preenchido?

Entregar o FOR-MOA-041 
ao APAC / vigilante para a 
liberação do acesso à área 

restrita (seguir o 
procedimento da ITO-

SAE-010)

Retirar o FOR-MOA-041 
junto ao Balcão de 

Informações BH Airport 
para preenchimento

SIM

Embarque via 
Acesso CHARLIE

 Tripulante e 
passageiro(s) somente 
com itens de bolso*? Embarque via 

Embarque 
Doméstico 
Terminal 1

NÃO
Necessário aguardar 

o(s) passageiro(s) 
chegarem no Portão 

Remoto 08

Fim

SIM

NÃO

NÃO

SIM

Tripulante desembarca 
de sua aeronave e com a 
viatura da BH Airport sai 

pelo acesso CHARLIE

SIM

NÃO

Tripulante encontra o 
passageiro(s) na área 

pública para 
prosseguirem para a 

Sala de Embarque
FOR-MOA-041 já 

preenchido?

Tripulante e passageiro(s) 
devem seguir para o portão 

08, na Sala de Embarque 
Remota do Terminal 1 para 

prosseguirem até a 
aeronave da Aviação Geral. 
O tripulante deverá solicitar 
a viatura da BH Airport pelo 

telefone 3389-2884

Início 
Tripulante

* conforme RBAC 107 e IS 107 alternativa 15, são classificados como itens de bolso somente celular, carteiras, chaves e moedas.

O Fiscal de Pátio abre o 
portão 08 para que o 
tripulante receba o(s) 

passageiro(s)

Viatura BH Airport 
Transporta o tripulante e 
o(s) passageiro(s) até a 

aeronave da Aviação Geral


