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Alta pressão – Divergente, descendente, anti-horária e anticiclônica 
(NOSE). Estabilidade, bom tempo, ventos fracos nos níveis inferiores.

Esses sentidos das circulações ocorrem no Hemisfério Sul; no 
Hemisfério Norte ocorre o inverso. (ver fig. 3-4)

   elevação

Lei de Buys Ballot – Se dermos as costas para o vento no Hemisfério 
Sul, a área de baixa pressão fica à nossa direita e a área de alta pressão 
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à esquerda; ou seja, com vento de cauda, as pressões menores ficam à 
direita e as maiores, à esquerda; no Hemisfério Norte ocorre o contrário.

DERIVAS EM VOO – HEMISFÉRIO SUL
1. Voo de uma alta para uma baixa – Deriva para esquerda; vento 

de través pela direita.

Fig. 3-5 

        2. Voo de uma baixa para uma alta – Deriva para a direita; 
vento de través pela esquerda.

Fig. 3-6 

MEDIDA DOS VENTOS
Direção (sentido) – 000° a 360° (de onde sopra), no sentido horário, 
de 10° em 10°.
Ex: 020, 090, 330, 170, 010, etc...
Vento sem direção definida: variável (VRB).
Norte verdadeiro (geográfico) – fins meteorológicos.
Norte magnético – fins de tráfego aéreo (pousos e decolagens).
Velocidade (intensidade) – Dada em nós (kt).
Vento sem intensidade: Calmo (CLM) 1kt = 1 852 m/h.
Ex.: 1 2010 kt – vento de 120° (graus) com 10 nós de velocidade.
Caráter – Fluxo contínuo ou descontínuo do vento.
Rajadas – Correntes turbulentas produzidas pelo atrito entre o ar 

e o terreno ou pela advecção do ar frio que ocupa o lugar do ar quente 
que sobe por convecção; caracteriza o fluxo descontínuo do vento.

Variação – De 10 ou mais kt pelo menos em 20 segundos; operações 
de pouso e decolagem são afetadas pela intensidade do vento.

Isógonas – Linhas que unem os pontos de mesma direção de vento.
Isótacas – Linhas que unem os pontos de mesma velocidade do vento.
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Anemometria – Instrumentos usados.
Anemoscópio – Fornece direção do vento.
Anemômetro  – Velocidade do vento.
Anemógrafo – Registra direção e velocidade do vento. 

Fig. 3-7 – Anemômetro – velocidade do vento e Indicação de direção – Anemoscópio.

REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DO VENTO NAS 
CARTAS DE TEMPO EM ALTITUDE E SUPERFÍCIE

Fig. 3-8

CIRCULAÇÃO GERAL NA ATMOSFERA
Três aspectos a considerar:

1. Zona de transição (ITCZ): oscila 
latitudinalmente entre 15°N a 12°S.
2. Circulação nos níveis inferiores: 
até 20 000 pés.
3. Circulação superior predominante 
de oeste: acima de 20 000 pés.

1. ZONA DE TRANSIÇÃO – 
Região equatorial, na qual os ventos se 
elevam para retornar em altitude para 
os polos ITCZ ou CIT. Fig. 3-9
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2. CIRCULAÇÃO DOS NÍVEIS INFERIORES – Sentido latitudinal 
em faixas ou células (3 células) que são: polar, temperada e tropical.

Os ventos alíseos sopram das altas subtropicais para a região das 
baixas pressões equatoriais, entre as latitudes médias de 20°N e 20°S. 
Atingem sua velocidade máxima entre 15° e 10° de cada hemisfério. Eles 
sopram de NE no Hemisfério Norte e de SE no Hemisfério Sul.

       
3 - CIRCULAÇÃO SUPERIOR PREDOMINANTE DE OESTE – 
retorno do ar equatorial para os polos, acima de 20 000 pés.

a) Contra alíseos – É uma inversão da direção dos ventos alíseos; 
é o retorno em altitude dos alíseos. São ventos de SW no Hemisfério 
Norte e de NW no Hemisfério Sul, entre as latitudes de 5° e 15° de cada 
hemisfério, podendo atingir o máximo de 20°, no inverno. Não ocorrem 
necessariamente sobre os alíseos.

b) Jatos de este – Acima de 40 000 pés, de velocidade até 60 kt, no 
verão, entre 20°N e 20°S.

c) Corrente de Berson – Acima de 60 000 pés, de velocidade, às vezes 
acima de 100 kt; circunda o globo terrestre, oscilando entre 6°N e 4°S.

d) Ventos Krakatoa – Acima da tropopausa, em níveis estratosféricos; 
predominam de Esse, entre 060° e 120°, entre as latitudes de 15°N e 
15°S; às vezes, com velocidades superiores a 100 kt; propagam-se na 
vertical até cerca de 40 km.
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e) Vórtices Polares – Fluxo de ventos superiores a partir dos trópicos 
para os polos em forma de espiral terminando sob forma de vórtices muito 
velozes; acompanham a rotação da Terra, de oeste para este. O núcleo 
do vórtice polar atinge o máximo no inverno, na estratosfera polar, com 
velocidade superior a 200 kt.

f ) Corrente de jato – JET STREAM – Fluxo de ventos fortes de 
oeste, em ambos os hemisférios, sobre as latitudes temperadas. Apresenta 
ventos mínimos de 50 kt no seu núcleo; localiza-se na troposfera superior, 
pouco abaixo da tropopausa, estendendo-se por milhares de quilômetros, 
na carta prognosticada de superfície (SIG WX), a corrente de jato é 
representada se possuir velocidade igual ou superior a 80 kt.

Dimensões – Largura média entre 100 e 300 km, podendo chegar 
a 500 km; espessura ou profundidade muito variável, podendo 
chegar a 7 km.
Velocidade – Acima de 100 kt, principalmente no outono e 
inverno; um valor máximo de 450 kt foi observado nos EUA.
Direção geral – De oeste para este desenvolvendo-se em sinuosidades; 
sobre o litoral brasileiro predomina de SW (230° a 250°).
Estrutura – Células de velocidades diferentes ocorrem em toda a 
largura da corrente parecendo gigantescas bolhas; cada uma tem 
deslocamento próprio dentro do conjunto.
Flutuação – Apresenta uma “flutuação” (oscilação) latitudinal 
que pode chegar a 1 km por hora. Atinge latitudes menores no 
inverno e latitudes maiores no verão.
Duração – “Ciclo vital” – 24 horas no máximo sobre um mesmo 
ponto na superfície.
Jatogênese – Formação de uma corrente de jato.
Jatólise – Dissipação e término de uma corrente de jato. Chega a 
30 000 pés no inverno e vai além de 45 000 pés no verão, sobre 
o Brasil; chega a atingir Caravelas (BA) no inverno.
Ocorrência – Ocorre associada à uma frente fria intensa que cruza 
o nível de 500 hPa; estará, em média, cerca de 500 a 600 km à 
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retaguarda da frente fria em superfície. Surge associada também 
com a “quebra da tropopausa” nas latitudes temperadas, abaixo 
do ramo tropical.
Nebulosidade – “Cirrus uncinus” (rabo de galo); cirrocumulus 
aparecem na base da corrente e indica turbulência a ela associada.
Isotermia – Na vertical. No sentido horizontal, o ar para o lado 
polar será sempre mais frio.
Turbulência – CAT (Clear Air Turbulence) na margem, base e 
topo da corrente. O melhor ângulo de penetração numa corrente 
de jato é 45°. Não sofre o efeito destrutivo dos grandes fenômenos 
como a trovoada; divide apenas o fluxo dos ventos em dois ramos 
ao redor do seu topo.
Circulação secundária – Perturbações regionais; ocorrem 
localmente por efeitos orográficos ou geográficos.

VENTOS DE VALES E DE MONTANHAS
Típicos de regiões montanhosas. Quando uma aeronave aproximando-se  

de colinas ou montanhas de barlavento estas aeronaves são ajudadas por 
correntes ascendentes. Quando a aproximação é de sotavento, a aeronave  
encontra correntes descendentes, prejudicando o voo. (ver fig. 3-11)

Fig. 3-11 – Ventos de vales e montanhas – correntes ascendentes e descendentes.
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VENTOS DE VALE            VENTOS DE MONTANHA
Anabáticos sopram encosta       Catabáticos sopram encosta
acima durante o dia:        abaixo durante à noite:

BRISA TERRESTRE – Ocorre à noite; sopra da terra para o mar, 
alcançando de 10 a 20 km mar adentro.

BRISA MARÍTIMA – Ocorre de dia; sopra do mar para a terra, 
alcançando até 50 km terra adentro.

É mais forte que a brisa terrestre. Esses ventos de brisa são uma 
consequência direta do desnível de pressão e temperatura entre o mar e a terra.

Fig. 3-12 Fig. 3-13

Fig. 3-14 – A advecção 
do ar mais frio forma a 
brisa marítima.

Fig. 3-15 – A advecção 
do ar mais frio forma a 
brisa terrestre.
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VENTOS FOEHN – Ar quente e úmido que sobe o lado de 
barlavento de uma montanha e vai se resfriando e atinge a condensação 
formando nuvens orográficas; desce o lado de sotavento quente e seco.

Exemplos: Ventos de Santa Ana (Califórnia); Chinnok (Montanhas 
Rochosas – EUA) e Foehn (Alpes Suíços).

MONÇÕES – Ventos que variam de direções com a estação do ano, 
sob a influência direta das diferenças de temperatura entre continentes 
e oceanos. Os continentes são mais quentes que os oceanos no verão e 
mais frios no inverno.

Inverno / monção de inverno / seca – O vento sopra do continente 
para o interior do oceano.

Verão / monção de verão / chuvas – O vento sopra do mar para o 
interior do continente. Ocorrem nas latitudes tropicais; o exemplo mais 
conhecido são as “monções da Índia”, que acarretam precipitações intensas.

Fig. 3-16



NEVOEIROS – NUVENS – MASSA DE AR

Nevoeiros são formados quando o vapor d’água se condensa 
formando aglomerados de gotículas d’água em suspensão na atmosfera. 
É uma nuvem Stratus junto à superfície. É um fenômeno que restringe 
a visibilidade para menos de 1 000 m. Isso pode ocorrer por:

1. Resfriamento do ar – Fazendo com que a temperatura do ar 
diminua até atingir o Ponto de Orvalho (PO).

2. Acréscimo de vapor d’água ao ar – Evaporação das superfícies 
líquidas, de solo molhado, chuva caindo através do ar.

O Ponto de Orvalho é, portanto, representativo da quantidade de 
vapor d’água existente no ar. Quando coincide com a temperatura do 
ar, a Unidade Relativa (UR)  atinge valores entre 97% e 100% com 
probabilidade de formação de Nevoeiro (NVO).

Condições favoráveis para a formação de NVO – Ventos fracos à 
superfície, umidade relativa alta, abundância de núcleos de condensação. 
Ocorre mais na época fria do ano; a base está dentro dos primeiros 
quinze metros.

Classificação:
Forte: visibilidade < 100 m
Moderado: visibilidade entre 100 e 500 m
Leve: visibilidade < 1 000 m

4
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Representação em cartas sinóticas de superfície.

     área sombreada (amarela)

TIPOS DE NEVOEIROS  
I – DE MASSAS DE AR

Formam-se como resultado do resfriamento do ar úmido, até a UR 
tornar-se elevada e a temperatura do ar atingir o Ponto de Orvalho.

a) De radiação ou de superfície – A superfície terrestre se resfria por 
radiação noturna; o ar em contato com o solo frio se resfria até atingir o 
P.O. provocando inversão de superfície (de temperatura). As condições 
mais favoráveis: céu claro, ventos fracos, radiação terrestre, umidade 
relativa elevada. Não se formam sobre o mar; às vezes formam-se em 
porções isoladas (bancos de nevoeiro). Dissipam-se com ventos fortes e 
incidência dos raios solares.

b) De advecção – Deslocamento do ar quente e úmido sobre uma 
superfície de terra ou água mais fria. São muito fortes.

Tipos de nevoeiro de advecção:
l  nevoeiro de vapor – Ar frio ao se deslocar sobre uma superfície 
líquida mais aquecida. Forma-se sobre o mar, rios, pântanos. Parece 
fumaça, elevando-se da superfície líquida.
l  nevoeiro marítimo – Ar quente que se move do continente para 
mar frio; é de grande espessura devido à umidade do ar marítimo.
l  nevoeiro orográfico (ou de encosta) – Movimento do ar 
úmido que se resfria por expansão quando se move para cima de 
uma superfície terrestre em aclive. Esse resfriamento é dinâmico 
(adiabático).
l  nevoeiro de brisa marítima – Ar mais aquecido do mar desloca-se 
sobre o litoral mais frio: somente ocorre em altas latitudes.
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l  nevoeiro glacial – Ocorre nas regiões árticas, com temperatura 
abaixo de - 30 °C; formado pela sublimação do vapor d’água.

II – FRONTAIS
a) Nevoeiro pré-frontal – Ocorre com as frentes quentes, cobre 

extensas áreas. Forma-se na massa de ar frio sob a superfície frontal 
quente, pela evaporação da chuva que cai através do ar frio.

b) Nevoeiro pós-frontal – Ocorre após a passagem de uma frente 
fria lenta.

Tipos considerados:
NVO SUP – céu ou nuvem são visíveis (nevoeiro de superfície).
NVO – céu obscurecido.
NVO BAIXO – VIS superior a 1 000 m, abaixo de 02 m de altura.

VIS igual ou superior a 1 000 m, acima de 02 m 
de altura.

BCS NVO – VIS inferior a 1 000 m, à pequena distância
      (bancos de nevoeiro).

NUVENS 

Umidade do ar condensada; constituídas por gotículas d’água e/ou 
cristais de gelo.

Quanto ao seu aspecto, podem ser:
Estratiformes – Desenvolvimento horizontal, cobrindo grande área; 
de pouca espessura; precipitação de caráter leve e contínuo.
Cumuliformes – Desenvolvimento vertical, em grande extensão; 
surgem isoladas; precipitação forte, em pancadas e localizadas.
Quanto à constituição, as nuvens podem ser:

l  Líquidas: constituídas por gotículas d’água;
l  Sólidas: constituídas por cristais de gelo;
l  Mistas: constituídas por gotículas e cristais de gelo.
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Quanto à altura das bases, de acordo com o “Atlas Internacional 
de Nuvens”, temos três (03) estágios (conforme a OMM – Organização 
Meteorologica Munidal): 

Estágio alto: CI, CC, CS (sólidas) 

  de 3 a 8 km – nos polos
bases {  5 a 13 km – região temperada
  6 a 18 km – região tropical

Estágio médio: AC, AS, NS (líquidas e mistas)

  2 a 4 km – nos polos
bases { 2 a 7 km – latitudes médias
  2 a 8 km – Equador

Estágio baixo: ST, SC (líquidas) 

base {  até 2 km 

Temos, ainda, uma situação “especial”, o desenvolvimento 
vertical, que pode atravessar os três estágios: Nuvens CU, CB

PRINCIPAIS NUVENS – GÊNEROS
1. Cirrus – Aspecto delicado, sedoso ou fibroso, cor branco 

brilhante. (ver fig. 4-1 a, b, c).
2. Cirrocumulus – Delgados, composto de elementos muito 

pequenos em forma de grânulos e rugas. Indicam base de corrente de 
jato e turbulência. (ver fig. 4-3).

3. Cirrostratus – Véu transparente, fino e esbranquiçado, sem 
ocultar o Sol ou a Lua, apresentam o fenômeno de halo (fotometeoro). 
(ver fig. 4-2 a, b).

4. Altostratus – Camadas cinzentas ou azuladas, muitas vezes 
associadas a altocumulus; compostas de gotículas superesfriadas e 
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cristais de gelo, não formam halo, encobrem o Sol; precipitação leve 
e contínua. (ver fig. 4-5).

5. Altocumulus – Banco, lençol ou camada de nuvens brancas ou 
cinzentas, tendo geralmente sombras próprias. Constituem o chamado 
“céu encarneirado”. (ver fig. 4-4).

6. Stratus – Muito baixas, em camadas uniformes e suaves, cor 
cinza; colada à superfície é o nevoeiro; apresenta topo uniforme (ar 
estável) e produz chuvisco (garoa). Quando se apresentam fraccionados 
são chamados fractostratus (FS). (ver fig. 4-6).

7. Stratocumulus – Lençol contínuo ou descontínuo, de cor cinza 
ou esbranquiçada, tendo sempre partes escuras. Quando em voo, há 
turbulência dentro da nuvem. (ver fig. 4-7).

8. Nimbostratus – Aspecto amorfo, base difusa e baixa, muita 
espessura, escura ou cinzenta; produz precipitação intermitente e mais 
ou menos intensa. (ver fig. 4-8).

9. Cumulus – Contornos bem definidos, assemelham-se à couve-flor; 
máxima frequência sobre a terra de dia e sobre a água de noite. Podem ser 
orográficos ou térmicos (convectivos), apresentam precipitação em forma 
de pancadas; correntes convectivas. Quando se apresentam fraccionados 
são chamados fractocumulus (FC). Os muito desenvolvidos são chamados 
TCU (towering cumulus), cumulus congestus. (ver fig. 4-9 a, b, c).

10. Cumulonimbus – Nuvem de trovoada; bases entre 700 e 1 500 m, 
topos chegando até a 24 e 35 km, sendo a média entre 9 e 12 km; são 
formadas por gotas d’água, cristais de gelo, gotas superesfriadas, flocos de 
neve e granizo. Produzem tornados e tromba d’água que são nuvens funil 
de rotação violenta, com ventos de até 500 kt, colunas de ar pendentes 
do cumulonimbus. Caracterizados pela “bigorna”: o topo apresenta 
expansão horizontal devido aos ventos superiores, lembrando a forma 
de uma bigorna de ferreiro; é formada por cristais de gelo, sendo nuvens 
do tipo cirrostratus (CS). (ver fig. 4-10 a, b, c).
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Fig. 4-1a – CIRRUS FIBRATUS (CI). Fig. 4-1b – CIRRUS SPISSATUS (CI).

Fig. 4-1c – CIRRUS UNCINUS (CI). Fig. 4-2a – CIRROSTRATUS (CS).

Fig. 4-2b – CIRROSTRATUS COM 
HALO (CS).

Fig. 4-3a – CIRROCUMULUS (CC).

PRINCIPAIS NUVENS – IMAGENS
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Fig. 4-3b – CIRROCUMULUS (CC). Fig. 4-4 – ALTOCUMULUS (AC).

Fig. 4-5 – ALTOSTRATUS (AS). Fig. 4-6 – STRATUS (ST).

Fig. 4-7 – STRATOCUMULUS (SC). Fig. 4-8 – NIMBOSTRATUS (NS).
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Fig. 4-9a – CUMULUS CONGESTUS 
(TCU).

Fig. 4-9b – CUMULUS (CU).

Fig. 4-9c – CUMULUS HUMILIS 
(CU).

Fig. 4-10a – CUMULONIMBUS (CB).

Fig. 4-10b – CUMULONIMBUS (CB). Fig. 4-10c – CUMULONIMBUS (CB).
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NUVENS ESPECIAIS
Nacaradas – Parecem madrepérolas, entre 20 e 30 km; assemelham-se 

aos CI ou AC. 
Noctilucentes – Poeiras cósmicas muito finas, entre 70 a 90 km.
Erupção vulcânica – Partículas sólidas (poeira, cinza) de diversas 

dimensões.
Incêndio – Nuvens convectivas, muito desenvolvidas que chegam 

a evoluir para o gênero cumulonimbus.
Trilhas de condensação – Nuvens cirrus, na esteira de um avião 

quando a atmosfera está fria e úmida; resfriamento dos gases de escapamento 
que têm um forte teor de umidade.

NUVENS NOS CÓDIGOS METEOROLÓGICOS
METAR e SPECI – Quantidade, tipo, altura das nuvens, será 

estudados mais detalhadamente no Capítulo 7. 
Quantidade – Em oitavos obtida visualmente por estimativa varia 

de 1 a 8 oitavos.
Exemplos:

FEW – pouco = 1 a 2 oitavos
SCT – esparso = 3 a 4 oitavos
BKN – nublado = 5 a 7 oitavos
OVC – encoberto = 8 oitavos

Tipo – É o gênero da nuvem, usando-se abreviaturas. 
Exemplos: 

CI, ST, etc.
Altura da base – Das nuvens: estimada, tetômetro e radiossondagem. 

Dada em centenas de pés, omitindo-se a abreviatura de pés ou em 
unidades de 30 m.

Exemplo: 
SCT 100 (quatro oitavos de altocumulus a 10 000 pés 
de altura)
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Nefanálise – Análise dos sistemas de nuvens.
Nefoscópio – Aparelho que fornece a direção das nuvens (de onde vem).
Teto – Altura da camada de nuvens mais baixas que cobre mais da 

metade do céu. 
Exemplo: 

BKN002 – Teto de 200 pés (5 a 7 oitavos).

HIDROMETEOROS
Meteoros aquosos, formados pela água tanto na forma gasosa (nuvem 

e nevoeiro) como na forma líquida e sólida. Apresentam-se sob a forma 
de depósito ou de precipitação.

DEPOSITADOS
1. Orvalho – Gotas d’água depositadas por condensação direta do 
vapor d’água, principalmente nas superfícies horizontais resfriadas 
pela radiação noturna.
2. Geada – Cristais de gelo fino, que se depositam nas condições 
semelhantes das que formam o orvalho, somente que a temperatura 
à superfície deve ser igual ou inferior a 0 °C.
3. Escarcha – Quando existe nevoeiro superesfriado, camadas brancas 
de cristais de gelo depositam-se do lado do vento formando camadas 
ou pontas cônicas, em superfícies verticais, nas pontas e arestas de 
objetos sólidos.
4. Sincelos – Pequenas colunas de gelo pendentes formadas pela 
congelação da água do orvalho ou da neve derretida que escorre da 
beira dos telhados, quando a temperatura está abaixo de 0 °C.
Névoa úmida – Visibilidade entre 1 000 m e 5 000 m externos, 

UR do ar igual ou superior a 80%; difunde a cor azul, comunicando aos 
objetos à distância uma tonalidade azulada, acinzentada.

Representação na carta sinótica de superfície

     área assombreada na cor amarela
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PRECIPITADOS – O excesso de gotículas d’água cai por efeito 
da gravidade.

Observação da precipitação:  
a) Tipos:

1. Chuva = RAIN = RA – Gotas d’água com diâmetro mínimo 
           de 0,5 mm.

2. Chuvisco = DRIZZLE = DZ – Gotas d’água com diâmetro 
             menor que 0,5 mm.

3. Neve = SNOW = SN – Precipitação sólida (flocos de neve).
4. Granizo = HAIL = GR – Grãos de água congelada,

             diâmetro entre 2 e 5 mm.
b) Quantidade: mede-se pelos pluviômetros e pluviógrafos, em mm.
c) Intensidade: volume de água que cai na unidade de tempo. 

Pode ser avaliada pelo diagrama do pluviógrafo em mm/hora. Os graus 
de intensidade são: leve, moderado e forte. Para o chuvisco e a neve a 
intensidade pode ser estimada visualmente pelo grau de obstrução à 
visibilidade.

Leve – LEV: visibilidade superior a 1 000 m.
Moderado – MOD: visibilidade entre 500 e 1 000 m.
Forte – FRT: visibilidade menor que 500 m.

d) Caráter:
Intermitente – INT: períodos de interrupção são menores que 
os de precipitação; próprio de nimbostratus.
Contínuo – CNT: sem interrupções; próprio de nuvens estratiformes.
Pancadas – PNC: períodos de interrupção são maiores que os 
de precipitação; próprio de nuvens cumulus e cumulonimbus.

LITOMETEOROS
Formados por minúsculas partículas de matérias sólidas, normalmente 

de origem mineral; são chamados núcleos higroscópicos. Exemplos: poeira, 
areia, cinza vulcânica, sal marinho, fumaça industrial ou de queimadas, etc.
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Tipos de litometeoros
1. Névoa seca (NVS) – Mistura de fumaça das queimadas com 

poeira levantada pelo vento durante a época seca; visibilidade igual ou 
menor  que 5 000 m; UR do ar menor que 80%. Difunde a luz vermelha, 
comunicando aos objetos vistos à distância uma coloração avermelhada.

2. Poeira (POE) – Terra em partículas muito finas, argila, areia, etc., 
em suspensão no ar; visibilidade igual ou menor que 5 000 m. Difunde 
a luz amarela.

3. Fumaça (FUM) – Forma concentrada de minúsculas partículas 
resultantes da combustão incompleta; visibilidade igual ou menor que 
5 000 m.

Representação da NVS, FUM, POE na carta sinótica de superfície

     área sombreada na cor marrom
 
4. Fumaça com nevoeiro (SMOG) – Nevoeiro numa atmosfera 

enfumaçada, em grandes centros industriais; ocorre com inversão de 
temperatura à pouca altura. Essa informação é dada como NVO, sendo 
assim um hidrometeoro, dado o alto teor de UR do ar. 

VISIBILIDADE
O fenômeno da visibilidade é determinado pelo grau de transparência 

da atmosfera.
Visibilidade horizontal – Dada um torno dos 360° do horizonte, 

tendo como centro o ponto de observação.
Quando é menor que 50 m é registrada como 0000.
Para auxiliar a obtenção dessa visibilidade existem cartas de pontos 

de referência chamadas “cartas de visibilidade”.
Visibilidade vertical – É dada de 30 m em 30 m até um máximo 

de 300 m.
Quando é menor que 30 m é registrada como VV///.
Exemplo: VV003 = VIS VER 300 pés ou 90 m.
Visibilidade oblíqua – Observada da aeronave ao solo.
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Visibilidade de aproximação – Durante o pouso, ao ingressar na 
reta final.

Alcance visual da pista (AVP) – No momento do pouso ou início 
da decolagem; quando a aeronave encontra-se sobre a pista. Esse valor é 
incluído no boletim meteorológico (código METAR).

OBTENÇÃO DA VISIBILIDADE
1. Obtida visualmente – É estimada, com o auxílio das cartas de 

visibilidade.
2. Obtida por instrumento eletrônico – Visibilômetro, que fornece 

o AVP (RVR) = RUNWAY VISUAL RANGE). Este equipamento deve 
ser instalado em cada cabeceira da pista, para fornecer a visibilidade 
(AVP) em cada pista.

MASSAS DE AR
Um grande corpo de ar com características que são aproximadamente 

uniformes num plano horizontal – homogeneidade horizontal.
As características básicas são: temperatura, pressão e umidade. 

O tempo é usualmente semelhante numa área coberta pela mesma massa 
de ar; modificações ocorrem devido aos efeitos locais de montanhas, vales, 
florestas, grandes superfícies líquidas, etc.

Regiões de origem – Regiões sobre as quais as massas de ar são 
formadas. As massas de ar estão sob efeito da radiação, convecção, 
condensação, evaporação da região de origem.

A região de origem apresenta condições básicas como: superfície 
uniforme (terra ou água); temperatura uniforme, pressão mais ou menos 
constante (de preferência uma área de alta pressão).

Exemplo: latitudes polares, oceanos tropicais, áreas desérticas, 
regiões florestais.

As latitudes temperadas não servem para formação de massa de 
ar, porque são muito variáveis no que diz respeito às condições básicas 
(estações do ano bem definidas).
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Propriedades – São determinadas pela superfície sobre a qual ela se 
forma; quanto mais tempo permanecem sobre a região de origem mais 
espessas se tornam. As massas de ar deslocam-se das regiões de origem 
e vão se modificando gradativamente, de acordo com as superfícies que 
vão encontrando. Essas modificações dependem também do período de 
tempo que a massa de ar esteve ausente da sua região de origem.

Classificação:
tropicais  – T  em cor vermelha
equatoriais  – E  em cor vermelha
polar  – P  em cor azul
ártica  – A  em cor azul
antártica  – A  em cor azul

Podem ser:

continentais (c) secas
marítimas (m) úmidas

As massas de ar árticas, polares e antárticas são mais secas que as 
tropicais e equatoriais devido ao baixo teor de evaporação do gelo.

Podem ser ainda:
quentes (w) ou frias (k)

Temos ainda as massas:
A são mais frias e mais secas que as P.
E são mais quentes e mais úmidas que as T.

POLARES:  mPw; mPk; cPw; cPk.

TROPICAIS:  mTw; mTk; cTw; cTk.

ÁRTICA:  mA.

ANTÁRTICA:  cA.

EQUATORIAIS: mE; cE.

A

A

P

P

T

T

Fig. 4-11
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MODIFICAÇÕES NAS MASSAS DE AR
1. Natureza termodinâmica

a) aquecimento (aquecimento solar da superfície);
b) resfriamento (resfriamento por radiação da superfície).

2. Natureza mecânica
a) turbulência (mistura mecânica na vertical);
b) divergência de ventos e afundamento (nos anticiclones-estabilidade);
c) convergência de ventos e elevação (nos ciclones-instabilidade).

CARACTERÍSTICAS DO TEMPO NAS MASSAS DE AR
1. Massa fria avançando sobre superfície mais quente

a) gradiente térmico maior que 1 °C/100 m;
b) instabilidade;
c) nuvens cumuliformes;
d) visibilidade boa (exceto nas pancadas);
e) turbulência;
f ) formação de gelo claro.

2. Massa quente avançando sobre superfície mais fria
a) gradiente térmico menor que 1 °C/100 m;
b) estabilidade;
c) nuvens estratiformes;
d) má visibilidade (névoas e nevoeiros);
e) ar calmo, sem turbulência;
f ) formação de gelo opaco.
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Fig. 4-12 – Massas de ar na América do Sul – Trajetórias.



FRENTES        

Superfície frontal – Zona de transição, de descontinuidade entre 
duas massas de ar de características diferentes: circulação ciclônica; sistema 
alongado de baixa pressão; ocorre na troposfera mais baixa, raramente 
acima de 6 000 m.

Declive frontal – A superfície frontal é inclinada. Ar mais frio e 
denso introduz-se sob o ar mais quente. Ar mais quente e menos denso 
desliza sobre o ar mais frio e denso.

Tipos – As descontinuidades são referentes à: temperatura, umidade, 
vento, pressão e sistema de nuvens. A intersecção da superfície frontal 
com a superfície terrestre chama-se frente. São quatro tipos de frente: 
fria, quente, estacionária e oclusa.

Frontogênese – área frontogenética – Região de origem das frentes; 
convergência de ventos entre ar polar frio e ar tropical quente, com 
gradiente térmico acentuado.

    monocromáticas > usada nas cartas prognosticadas
Representações gráficas   <
    

policromática > usada nas cartas sinóticas

5

Fig. 5-1
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Frontólise – área frontolítica – Região de dissipação ou enfraquecimento 
da frente; divergência entre as massas de ar e desaparecimento gradativo 
do gradiente térmico.

   

FRENTE FRIA 

Ar  frio  desloca o ar quente na superfície, ocupando o seu lugar:

São mais rápidas e violentas que as frentes quentes; apresentam os 
mais sérios riscos de voo.

Valor médio do declive: 1:80 a 1:120
   Para cada km na vertical
   80 a 120 km na horizontal

Fig. 5-2  – Frente fria



 João Baptista Sonnemaker          97

Frente fria rápida: 1:50 a 1:75.
Frente fria lenta: 1:150 a 1:200.
Deslocamento: Dos polos para o Equador. H.S. (SW para NE); 

H.N. (NW para SE).

Características
1. Ventos no HS – Antes durante e depois da passagem de uma 
frente fria (ver figura 5-4 ao lado): 

pré-frontais: N e NW 
frontais: W
pós-frontais: SW e SE

2.Temperatura – Após a passagem 
da frente, a temperatura cai, porque o ar 
aquecido é deslocado e em seu lugar fica 
o ar mais frio.

3. Pressão (tendência barométrica) – Variação típica da pressão com 
a passagem frontal. Tendência negativa (quando a pressão diminui) antes 
da passagem da frente. Tendência positiva (quando a pressão aumenta) 
após a passagem da frente.

Fig. 5-4 – Ventos no HS.

Fig. 5-3 –  Frente fria.
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Isalóbaras ou linhas isalobáricas – São as linhas que unem os 
pontos que têm a mesma tendência barométrica (razão de variação de 
pressão).

Frente polar antártica – 60°S – Quando se rompem. Várias porções 
são lançadas em direção ao Equador, originando as frentes frias, no 
Hemisfério Sul.

Frente polar ártica – 60°N – Quando se rompem, várias porções 
são lançadas em direção ao Equador, originando as frentes frias, no 
Hemisfério Norte.

As frentes frias são identificadas numa carta de superfície pela maior 
concentração de isóbaras na área frontal e pelo contraste de temperatura 
entre os dois centros de alta pressão. Numa carta de altitude, pela maior 
concentração de isotermas e isoípsas. Com a aproximação de uma frente 
fria há queda de pressão e aumento de temperatura.

Tempo frontal – Predominam as nuvens cumuliformes, com 
trovoadas e pancadas de chuva.

1. Ar quente úmido / estável – nuvens estratiformes CS, AS, NS, 
(precipitação moderada).

2. Ar quente úmido / instável – nuvens cumuliformes (pancadas 
MOD e FRT).
Neste caso poderá ocorrer uma linha de trovoada, ou linha 
de instabilidade (80 a 300 km adiante da frente) que avança 
com a mesma velocidade e é levemente paralela a ela (frente 
secundária).

Representação da linha de instabilidade: monocromática.
3. Ar quente seco – pequena ou nenhuma nebulosidade.
4. Ar frio úmido / estável – ST e/ou NVO após a frente.
5. Ar frio úmido / instável – CU ou PNC após a frente.
6. Ar frio seco / geralmente não há nebulosidade.
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FRENTE QUENTE
Ar quente substitui o ar frio na superfície deslizando sobre ele:

Valor médio do declive: 1:150, podendo chegar a 1:200 e 1:300.
Deslocamento –  Do Equador para os polos (frente fria retornando 

para o polo).
H.S. –  NW/SE; H.N. –  SW/NE

Características
1. Sistemas de ventos no H.S. (ver 

fig. 5-7)
pré-frontais: SE e SW
frontais: W
pós-frontais: NW e NE

2. Temperatura –  Aumenta após 
a passagem da frente. O sistema de Fig. 5-7 –  Ventos no H.S.

Fig. 5-5 – Frente quente.

Fig. 5-6 –  Frente quente.
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nuvens pode estender-se até 1 500/2 000 km adiante da posição frontal 
em superfície (nuvens CI).

Tempo frontal –  Predominam as nuvens estratiformes:
CI, CS, AS, NS.
1. CI, CS e AS (600 a 800 km adiante da frente). Precipitação 

começa a cair do AS.

2. Ar frio instável – SC.

3. Ar frio estável – ST/NVO – péssima visibilidade.

4. Ar quente úmido/estável – NS – PRP LEV CNT

5. Ar quente úmido/instável – CU, CB, AS e NS – PNC FRT INT 
junto com CHV LEV CNT.

6. Ar quente seco – nuvens médias e altas, visibilidade boa sob 
CI e AS. 

FRENTE ESTACIONÁRIA 

Pouco ou nenhum movimento (retardado ou de flutuação); a fria 
estacionária tende a transformar-se em quente.

FRENTE OCLUSA – OCLUSÃO

Uma frente fria alcança uma frente quente; uma ou outra é elevada; 
o ar quente entre elas é elevado da superfície, até haver completa oclusão.

Frentes frias intensas costumam formar ondulações instáveis (oclusões) 
que atingem grande atividade devido à associação da atividade frontal 
fria com a do setor que recua como frente quente.
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Existem dois tipos de oclusões: 

1. Oclusão de frente fria

Frente quente superior – linha vermelha tracejada:

Formam-se nos continentes ou nas costas estes e são mais comuns 
que as oclusões de frente quente. São chamadas Ciclone Extratropical.

Fig. 5-9 –  Oclusão de frente fria.

Fig. 5-8 –  Frente oclusa (tipo fria).  



102   Meteorologia

2. Oclusão de frente quente

Frente fria superior – linha azul tracejada:

São encontradas ao longo das costas oestes dos continentes. 
As condições de tempo mais severas aparecem nas etapas iniciais de 
desenvolvimento das oclusões. A sequência de nuvens e de tempo 
adiante da oclusão são semelhantes aos da frente quente, enquanto 
as nuvens e tempo próximos à posição da frente em superfície são 
semelhantes aos da frente fria. Quando a oclusão se desenvolve e o 
ar quente é elevado a altitudes cada vez maiores, o sistema de nuvens 
pré-frontal da frente quente desaparece e o sistema de nuvens e tempo 
tornam-se semelhantes ao da frente fria.

CICLONES
São áreas de baixas pressões. Quanto à temperatura em seu centro, 

classificam-se em frios e quentes.

Fig. 5-11 –  Oclusão de frente quente.

Fig. 5-10 –  Frente oclusa (tipo quente).  
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Quanto à origem:
1. Frontais – Associados às frentes, são dinâmicos.
2. Térmicos – Quase estacionários, são locais, formados por aqueci-

mento excessivo de certas regiões.
Exemplo: “Baixa do Chaco” (Paraguai, norte da Argentina, sul de 

Mato Grosso, limitando-se ao oeste pelos Andes).
Verão: temperaturas altas, pressões baixas.
Inverno: temperaturas baixas, pressões um pouco mais elevadas.
3. Orográficos – À sotavento das montanhas e serras.
4. Superiores – Em altitude, como os que surgem sobre os Andes, 

atingindo o Chile e Argentina; provocam mau tempo em superfície.
5. Tropicais – Sobre latitudes tropicais marítimas, onde as tempe-

raturas mais baixas são 27 °C/28 °C, em média; formando-se no 
verão. Os ventos são ciclostróficos.

Possuem um centro calmo (olho) cujo diâmetro varia de 25 a 100 km.
Os ciclones ocorrem em todos os oceanos, exceto Atlântico Sul e 
Pacífico Sul, a este de 140 °W. As pressões ao NMM atingem valores 
inferiores a 1 000 hPa e os ventos, até 200 kt. Não atravessam o 
equador, recurvando-se na direção de latitudes mais elevadas.

Classificação:
Tormentas tropicais:  ventos < 63 kt
Furacões:    ventos > 63 kt
Depressões tropicais:  ventos < 34 kt

Denominações:
Furacão: formam-se sobre o Atlântico Norte
Tufão: no Pacífico Norte
Baguio: nas Filipinas
Willy Willy: na Austrália
Ciclone: No Oceano Índico
Ciclones extratropicais: São típicos de latitudes temperadas: 
oclusão, geralmente do tipo fria, que atinge a sua máxima 
intensidade. É marítimo, porém de inverno. Desloca-se de 
SW e W no H.S., e de W e NW no H.N. apresentam ventos 
intensos e grande índice pluviométrico.
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TURBULÊNCIA
Causas – Flutuações casuais do fluxo do vento, as quais são 

instantâneas e irregulares.
Graus – Leve, moderada, forte e severa, dependendo do porte, da 

envergadura, da estrutura da aeronave. Variações da velocidade indicada 
(IAS) de acordo com o grau de turbulência:

5 a 15 kt – turbulência leve
 15 a 25 kt – turbulência moderada
> 25 kt  – turbulência forte

TIPOS
1. Turbulência convectiva (térmica) – Causada pelas correntes 

convectivas verticais decorrentes do aquecimento do solo, ar instável e 
advecção de ar frio sobre solo mais quente. É mais comum e intensa sobre a 
terra, durante o dia, no verão. Ocorre com CU e CB. Se o gradiente térmico 
está compreendido entre 0,6 °C/100 m e 1 °C/100 m, a  turbulência  ocorre 
dentro de nuvens apenas; se o gradiente térmico é maior que 1 °C/100 m 
(superadiabático), a turbulência ocorre dentro e fora das nuvens.

Fig. 5-12 – Correntes descendentes predominantes sobre algumas superfícies tendem a fazer 
com que o piloto pouse antes campo.
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Fig. 5-13 – Várias superfícies afetam o ângulo de planeio normal. Algumas superfícies
criam corrente ascendentes fazendo com que o piloto ultrapasse o campo.

Fig. 5-14 – Evitar turbulência causada por correntes convectivas voando sobre o
nível das nuvens.
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Fig. 5-15 – Turbulência causada por obstruções.

2. Turbulência orográfica – Ventos fortes que sopram quase 
perpendiculares às encostas íngremes de montanhas. É identificada 
pela presença de nuvens lenticulares que são normalmente, variedades 
de stratocumulus, autocumulus ou cirrocumulus próximos ao topo das 
montanhas.

Fig. 5-16 – Turbulência orográfica.

A intensidade das ondas varia de acordo com a força dos ventos e 
a elevação das montanhas. Quem voar em sentido contrário às ondas 
orográficas sentirá menor turbulência, ao contrário de quem voar a favor 
das ondas.

3. Turbulência de céu claro (CAT) – Mais comum entre 20 000 
e 40 000 pés; a espessura mais comum está entre 3 000 e 6 000 pés; são 
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mais intensas e frequentes nos continentes, no inverno. Ocorrem na base 
e margens da JET STREAM (JTST); não ocorrem no núcleo ou eixo.

Representação na carta de tempo prognosticado

A CAT associada à corrente de jato é mais intensa e comum nos 
níveis compreendidos entre 300 hPa a 200 hPa, acompanhando o traçado 
das áreas de altas e baixas pressões, sobre distâncias pequenas e curvas.

4. Turbulência frontal – Resultante do ascenso do ar quente sobre 
massa de ar frio; associada com frentes frias, na maioria das vezes. 
A aeronave que cruzar uma área frontal fria encontrará turbulência na 
zona compreendida entre os ventos do quadrante norte da massa tropical 
quente e os ventos do quadrante sul da massa polar fria.
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5. Turbulência de cortante do vento – Gradiente significativo na 
velocidade e/ou direção do vento, devido às variações gerais em altura 
nos campos de temperatura e pressão. Ventos adjacentes que fluem de 
direções diferentes criam na área de contato uma agitação que se assemelha 
a um movimento ondulatório.

6. Turbulência na trilha de aeronaves – No pouso e na decolagem, 
a trilha de aeronave produz turbulência na trajetória de aproximação e 
ao longo das pistas. A turbulência na trilha de aeronaves pesadas é do 
interesse do piloto de aeronaves mais leves. A turbulência leve ocorre 
em 80% dos casos: turbulência severa ocorre em porcentagem mínima.



FORMAÇÃO DE GELO,   
TROVOADAS E
TEMPO TROPICAL

O gelo na estrutura externa da aeronave diminui a sua sustentação, 
aumenta o peso, o arrasto e a velocidade de perda. Além disso, afeta 
o próprio controle da aeronave, aumenta o consumo de combustível, 
diminuindo a autonomia de voo. Provoca perda de eficiência, da 
rádio-comunicação, indicação falsa dos instrumentos de bordo.

É um dos mais sérios problemas meteorológicos para a aviação.

CONDIÇÕES PROPÍCIAS PARA SUA FORMAÇÃO
1. Presença de gotículas de água no estado líquido, em temperatura 

abaixo de 0 °C.
2. Temperatura da superfície externa da aeronave inferior a 0 °C.  A 

temperatura de congelamento das gotículas em repouso varia de -10 °C a 
-40 °C. Quanto menores e mais puras são mais resistentes às temperaturas 
baixas. O gelo forma-se rapidamente; há casos de constituição com espessura 
de 5 a 8 cm em questão de minutos. As gotículas menores possuem tensão 
superficial e escapam com mais facilidade quando se chocam com o bordo 
de ataque das asas e empenagens, dificultando a formação de gelo.

6
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As gotículas maiores se espalham com o choque, congelando-se 
imediatamente. Gelo leve pode ser formado quando a temperatura está 
pouco acima de 0 °C, mas a temperatura da aeronave é inferior a 0 °C.

TIPOS DE GELO
1. Opaco, amorfo, escarcha ou granulado – Forma-se em ar 

estável, nuvens estratiformes, sem turbulência. É de fácil remoção; 
deforma os bordos de ataque, alterando as características aerodinâmicas da 
aeronave. Forma-se pelo congelamento instantâneo de pequenas gotículas 
superesfriadas. A ocorrência mais provável está na faixa compreendida 
entre - 10 °C e - 20 °C.

2. Claro, cristal ou liso – É brilhante, translúcido, formado pela 
congelação lenta de grandes gotas superesfriadas. Adere fortemente à 
aeronave, sendo pesado e de difícil remoção. Formam-se em ar instável, 
nuvens cumuliformes, com turbulência. É o tipo mais perigoso. A 
ocorrência mais provável está na faixa compreendida entre 0 °C e - 10 °C.

3. Geada – Depósito em forma de cristais de gelo leve e fofo sobre 
bordos de ataque, para-brisas e janelas. Formam-se em terra ou em voo; 
não constitui sério problema em voo a não ser pela redução da visibilidade. 
É comum formar-se em aeronaves a jato que descem velozmente de níveis 
elevados e frios para níveis mais baixos, mais quentes e úmidos.

DESCONGELANTES – SISTEMAS CONTRA GELO
1. Luva de proteção mecânica ou quebra-gelo – É um sistema 

removedor; capas de borracha cobrem os bordos de ataque das asas 
e empenagens. Quando acionado, na hora em que 2/3 da capa estão 
cobertos pelo gelo, ar comprimido corre através de tubos deformando a 
forma da luva e provocando a quebra do gelo. O uso contínuo por alguns 
minutos remove quase todo o gelo formado. Aeronaves equipadas com 
esse sistema devem observar:

a) voo manual – Impossibilitando a formação de gelo nas superfícies 
de comando; comandos bruscos e periódicos com a finalidade de 
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remover o gelo que tenha se formado nas juntas das superfícies de 
comando. Em voo turbulento essa regra já estará automaticamente 
sendo aplicada;
b) o uso do sistema não deve ser prolongado por muito tempo, 
principalmente em ar turbulento, pois quando empregado altera o 
perfil aerodinâmico dos bordos de ataque, reduzindo a sustentação 
da aeronave.
2. Fluídos anticongelantes ou químicos – É um sistema preventivo.  

Usado nas hélices, para-brisas e carburadores.
3. Calor – É o mais eficiente dos sistemas. Ligado antes da formação 

de gelo. Aplica-se calor nos bordos de ataque das asas e empenagens 
provenientes da exaustão dos motores ou por meios elétricos. Pode atingir 
até 250 °C, derretendo toda formação de gelo. Pode ser usado de modo 
intermitente ou contínuo.

INTENSIDADE DO GELO
1. Leve – Não requer o uso do sistema contra gelo. É removido 

pelo próprio ar.
2. Moderado – Acúmulo apreciável de gelo que requer, ocasionamente, 

o uso do sistema contra gelo e mudança de FL.
3. Forte – Acúmulo rápido e intenso de gelo; requer uso contínuo 

do sistema contra gelo e mudança de FL.
4. Extremamente forte – O uso do sistema contra gelo se torna 

insuficiente; exige a mudança imediata de FL; ocorre em grandes trovoadas, 
frentes frias intensas e nimbostratus com chuva glacial.

FATORES QUE INFLUEM NA FORMAÇÃO
DE GELO
1. Quantidade e tamanho das gotículas de água gelada presentes no 

ar: quanto maior a quantidade de gotículas, mais intensa será a formação 
de gelo. Nuvens cumuliformes apresentam grandes gotículas superesfriadas, 
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contribuindo para a formação de gelo e nuvens estratiformes apresentam 
pequenas gotículas superesfriadas que não favorecem a formação de gelo.

2. Temperatura do ar

gelo claro – Em nuvens cumuliformes entre 0 °C e - 10 °C;
gelo opaco – Em nuvens estratiformes, até - 40 °C. Quanto 
mais baixa a temperatura menor a quantidade de umidade (água 
gelada) e menor será a quantidade de gelo formada.

3. Aspecto da asa – Asa mais delgada acumula gelo com mais 
facilidade, aderindo mais fortemente e mais rapidamente porque 
desviam menor quantidade de gotículas d’água. As asas mais espessas 
acumulam menor quantidade de gelo, pois desviam maior quantidade 
de gotículas d’água.

4. Área da superfície exposta – Superfícies maiores comportam 
maior quantidade de gelo; áreas lisas, polidas, dificultam as aderências 
de gelo; áreas pouco lisas, com saliências, facilitam a formação  do gelo.

5. Velocidade da aeronave – Quanto mais rápida  a  aeronave mais 
rápido o acúmulo de gelo sobre ela; até cerca de 250 nós de velocidade 
no ar, o acúmulo de gelo se faz em razão constante; para velocidades 
superiores, a razão de depósito de gelo aumenta rapidamente.

O gelo pode ser de massa de ar ou frontal.

Gelo de massa de ar:

l massas de ar estáveis – formação de gelo opaco;
l massas de ar instáveis – formação de gelo claro.

Sobre sistemas de baixas pressões e baixas temperaturas no centro é 
favorecida a formação de gelo moderado/forte, na nebulosidade em altitude.

Com chuva glacial (chuva a 0 °C ou menos), abaixo e dentro da 
nuvem, favorece a formação de gelo forte. A altitude máxima média 
para a formação de gelo fica em torno de 30 000 pés. Dentro de 
trovoadas e áreas frontais, a formação pode ocorrer até níveis bem 
mais elevados, chegando, em ocasiões, a 50 000 pés. Nuvens cumulus 
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dão formação de gelo leve e trovoadas dão gelo forte a extremamente 
forte, principalmente as de frente fria. Trovoadas orográficas, formadas 
à barlavento de montanhas, dão formação de gelo forte. A máxima 
formação de gelo normalmente ocorre no inverno, secundado pelo 
outono. O mínimo ocorre no verão.

Gelo frontal – frentes frias e linhas de trovoada – Faixas estreitas 
de tempo e de formação de gelo, com profundidade máxima de 3 000 m. 
As nuvens predominantes são cumuliformes e o gelo, do tipo claro. 
Gelo forte pode formar-se até 200 km na nebulosidade à retaguarda de 
uma frente fria intensa no solo.

Frentes quentes e estacionárias – Larga faixa de tempo e de formação 
de gelo, com profundidade vertical média de 3 000 m. Gelo leve/moderado 
pode formar-se até 600 km na nebulosidade à vanguarda de uma frente 
quente no solo. As nuvens são estratiformes e o gelo, do tipo opaco.

Frentes oclusas – Larga faixa de tempo e de formação de gelo; 
profundidade de cerca de 6 000 m. As nuvens são estratiformes e 
cumuliformes e o gelo, do tipo claro, opaco e mesclado.

Representação de formação de gelo na carta (SIG WX).

Entre	os	níveis	de	120	e	180.

	 Leve		 	 	 	
180

      
 Moderada            _____  

 Forte    120 

Áreas críticas de formação de gelo

1. Asas e empenagens – Asas delgadas apresentam riscos mais sérios 
que as asas mais epessas. O acúmulo de gelo acarreta alteração  do perfil 
aerodinâmico e, por conseguinte, perda de sustentação e aumento da 
resistência do ar, com maior consumo de combustível. O gelo sobre 
a empenagem é percebido pela tendência que a aeronave apresenta 
em oscilar em torno de seu eixo perpendicular, variando a posição do 
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nariz com a linha do horizonte. Com a presença de gelo sobre asas e 
empenagem devem ser executadas curvas de pequena inclinação e pouso 
com velocidade e sem flaps, pois os mesmos poderão estar travados 
pelo gelo. Decolagem sob condições de chuva glacial ou neve torna-se 
perigosa em virtude do travamento dos comandos.

2. Hélices – A formação de gelo nas hélices é percebida pela queda 
gradual da velocidade indicada e aumento do consumo de combustível. 
A compressão e o RPM se mantêm normais; causa até vibração na hélice 
e no motor. Deve ser dado um aumento de RPM, lentamente, com 
cuidado, aumentando e diminuindo a força centrífuga, desprendendo 
o gelo formado e, a seguir, aplicar o sistema contra gelo fluídico. 
Isto se o gelo já tiver se formado e o sistema não tiver sido acionado 
preventivamente.

3. Tubo de Pitot – Percebe-se pela queda da velocidade indicada; 
deve-se ligar o sistema de aquecimento preventivo antes de penetrar em 
áreas possíveis de formação de gelo.

4. Carburador – Percebe-se pela queda de RPM, perda de potência 
e velocidade. Pode ocorrer com temperatura do ar entre 18 °C e 20 °C, 
pois o ar no carburador se resfria cerca de 15 °C por expansão (efeito 
de VENTURI) e a evaporação do combustível provoca resfriamento de 
3 °C a 4 °C. A temperatura do carburador estará em torno de 0 °C e 
desde que haja alta umidade, a condição será ideal para a formação de 
gelo no carburador. Deve-se ligar o aquecimento do carburador antes 
de entrar em qualquer área sujeita à formação de gelo (chuva, neve ou 
alta umidade). Em ar frio e chuvoso, o aquecimento poderá permanecer 
ligado até a hora da decolagem, sendo que a corrida deverá ser feita com 
o controle na posição “frio”.

Formação do gelo no solo – Há perigo para o voo se o gelo não 
for removido; coloca-se a aeronave no hangar para o degelo. As asas, 
cauda, sistema de freios, flaps, superfícies de comando, trem de pouso 
são afetados pelo gelo e geada.



 João Baptista Sonnemaker          115

TROVOADAS
Ocorrem cerca de 40 000 trovoadas diariamente no globo terrestre. 

São definidas como sendo a manifestação final do desenvolvimento 
de um cumulonimbus (CB). As trovoadas são consideradas uma 
macrotempestade.

Representação nas cartas meteorológicas

               (símbolo em cor
                       vermelha)

Requisitos necessários para sua formação: ar instável, umidade 
e ação ascedente. Normalmente são duas ou mais células convectivas 
(CU), cada uma com diâmetro de 1 a 10 km, em diferentes etapas de 
desenvolvimento. O período de vida de uma cécula de trovoada divide-se 
em três estágios:

1. Estágio de cumulus – Caracteriza-se pelas correntes ascendentes 
com velocidade até 60 km/h e por poucas correntes descendentes. 
Precipitação nula em superfície, chuva e neve acima do nível de 0 °C; os 
topos podem atingir o FL 250. São os chamados TCU (TOWERING 
CUMULUS) – grandes cumulus, cumulus congestus.

Apresenta na superfície uma área de pressões ligeiramente menores do 
que as pressões nas imediações e, também, uma convergência de ventos.

2 . Estágio de maturidade (madureza) – Caracteriza-se por 
correntes ascendentes que são equilibradas por correntes descendentes 
adjacentes, as quais atingindo o solo produzem ventos fortes, em forma 
de rajadas, que sopram para fora da área de trovoada. Nesta etapa ocorre 
o relâmpago (RPG) descarga elétrica que se manifesta como sendo o 
excesso de energia que não é mais utilizada no crescimento vertical da 
nuvem CB. É chamado fotometeoro; fenômeno ígneo ou ótico.

As correntes apresentam velocidade verticais que podem atingir 
valores superiores a 100 km/h. No nível inferior da nuvem temos chuva; 
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no nível médio, chuva e neve e no nível superior, neve. Esse estágio dura, 
em média, de 10 a 30 minutos. Os ventos da rajada e a precipitação 
intensa em superfície provocam queda brusca de temperatura e aumento 
rápido da pressão.

Representação do relâmpago na carta sinótica

    (símbolo em cor
                       vermelha)

3. Estágio de dissipação (bigorna) – Predominam as correntes 
descendentes. A precipitação cessa gradualmente. O nível mais baixo 
torna-se estratiforme e o topo da célula toma a forma de bigorna, e tem 
uma duração média de 10 a 30 minutos. A turbulência se torna menos 
intensa, e os ventos de rajada vão desaparecendo. Caracteriza-se por 
grandes expansões laterais.

Quanto ao processo de formação as trovoadas podem ser de:

A) Massas de ar – Formam-se no interior de uma massa de ar quente 
e úmido; são isoladas ou esparsas.
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1. Convectivas (térmicas) – No verão forma-se sobre a terra, de 
dia. No inverno forma-se sobre o mar, de noite. Deslocam-se ao 
sabor dos ventos predominantes, com cerca de 80% da velocidade 
do vento.

2. Orográficas – Formam-se à barlavento de terreno montanhoso 
quando o ar úmido e instável é forçado a ascender por sua encosta, 
por alguma causa mecânica.

3. Noturnas (de advecção) – Menos comum de todas e também 
menos intensa. São formadas pela advecção de ar quente e úmido 
sob ar condicionalmente instável.

B) Frontais ou dinâmicas – Podem ser de frente quente, de frente 
fria, pré-frontal (linha de instabilidade), de frente oclusa e as que se 
formam na faixa da ITCZ. São formadas pela convergência de ventos 
de densidades, temperaturas e pressões diferentes.

De frente quente – O ar quente e úmido que sobe a rampa do 
ar frio é instável. Nuvens estratiformes envolvem e encobrem o CB.

De frente fria – Mais ativas, mais violentas, mais perigosas e mais 
baixas do que as de frente quente. Uma linha contínua e paralela de 
trovoadas à superfície frontal.

Pré-frontal – Formam até tornados; é mais violenta e desloca-se 
com mais velocidade que as de frente fria. Sua largura atinge até 60 km; 
aparecem cerca de 80 a 500 km adiante da frente fria e são geralmente 
paralelas a ela.

C) De frente oclusa – São quase sempre envolvidas por nuvens 
estratiformes.

O desenvolvimento das trovoadas é gigantesco; podem se expandir 
cerca de 10 a 20 km² por minuto e, na vertical, chegam a se expandir, 
em alguns casos, 10 000 pés por minuto.
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CONDIÇÕES DE TEMPO NA TROVOADA

Turbulência – Maior intensidade entre 1 500 e 3 000 metros abaixo do 
topo. Solavancos produzidos pelas correntes verticais e rajadas. A turbulência 
é menos intensa abaixo da base do CB e nos primeiros 2 000 m dentro 
da nuvem. Nos níveis médios e médios superiores são maiores os efeitos 
da turbulência. A turbulência se propaga até o topo da nuvem e, por 
reflexo, até cerca de 1 500 m acima do topo, em pleno céu claro.

Representação de área de turbulência na carta (SIG WX) entre os 
níveis de 120 e 180

 Leve		 	 	 	
180

      
 Moderada            _____  

 Forte    120 

Granizo – Ocorre nos níveis médios e superiores, já que as pedras são 
levadas para cima pelas correntes ascendentes, podendo ser lançadas fora da 
nuvem, em ar claro. A maior parte aparece na etapa de madureza. Quando 
as pedras atingem tamanho suficiente que vença a sustentação das correntes 
ascendentes, caem na direção da superfície. Aeronaves dotadas de radar devem 
evitar ecos que apareçam a distâncias superiores a 75 milhas náuticas, pois 
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identificam nuvens muito intensas capacitadas a produzir granizo. O desvio 
dessas nuvens deve ser iniciado pelo menos a 20 milhas de distância; ecos de 
radar com protuberâncias em formato de dedo, anzol, gancho, identificam 
a presença de granizo.

Gelo – Entre 0 °C e - 10° C predomina o gelo tipo claro, cristal, nos 
níveis médios, associados com forte turbulência. Gelo tipo opaco, amorfo, 
ocorre abaixo de - 10 °C até quase o topo da nuvem. Quando ocorre 
chuva glacial em trovoada, o acúmulo de gelo será intenso e perigoso.

Chuva – Chuva nos níveis inferiores, abaixo de 0 °C; nas proximidades 
do nível de 0 °C ocorre chuva e neve misturados e, nos níveis superiores, 
neve, a partir de cerca de 15 000 pés até o topo; a chuva acarreta resistência 
ao avanço diminuindo a velocidade indicada. A intensidade da turbulência 
varia com a intensidade da precipitação, na maioria dos casos.

Relâmpagos – É o fenômeno ígneo, ótico, também chamado 
fotometeoro. É uma descarga elétrica que ocorre na etapa de maturidade; 
é o excesso de energia que não é mais utilizado no crescimento vertical 
da nuvem CB. Chegam a atingir até 100 000 000 volts, ocorrendo com 
maior frequência abaixo de 20 000 pés; atingem amperagens superiores 
a 300 000 Amperes. Normalmente temos dois relâmpagos: um inicial 
(primário) que vai da nuvem ao solo e outro, secundário, do solo até 
a nuvem. Atingem velocidade de 90 000 km/s. A temperatura do ar 
imediatamente em torno do relâmpago chega a 15 000 °C, ionizando o 
ar ambiente. Na vanguarda do CB, o relâmpago é vertical (entre a nuvem 
e o solo) e, na retaguarda, é horizontal (dentro da própria nuvem). A 
base é sempre mais baixa na vanguarda e mais elevada na retaguarda.

A trovoada possui carga elétrica negativa (mais intensa) e quando 
avança sobre uma certa área repele de maneira violenta o campo negativo 
da superfície terrestre tornando-o positivo em relação à nuvem, facilitando 
a descarga elétrica (relâmpago). Os relâmpagos predominam na área 
compreendida entre 0 °C e - 8 °C e precipitação intensa. O som produzido 
pela descarga do relâmpago é o trovão, fenômeno acústico.
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Equipamento rádio ligado pode ser destruído pelo relâmpago 
provocando queimaduras em quem estiver usando fones. Impactos 
diretos do relâmpago podem derreter o metal da fuselagem fazendo furos 
ou rachaduras. Se o relâmpago passar muito perto da aeronave poderá 
produzir mossas no metal da fuselagem devido à grande expansão do ar em 
redor. O relâmpago produz erro induzido permanente na agulha magnética, 
cegueira temporária (à noite) e danos nos equipamentos eletrônicos.

Rajadas – Em superfície, em todas as direções, devido à “explosão” 
de um colchão de ar frio das correntes descendentes, com cerca de 1 000 pés 
de espessura, que se choca  com a superfície.

Altimetria na trovoada – Situações críticas em voos baixos e sobre 
regiões montanhosas:

1. Erros de altitude para menos (com erro de indicação para mais) 
ocorrem na vanguarda da trovoada, 
devido à queda de pressão, à medida 
que a trovoada se aproxima.
2. Erros de altitude para mais (com 
erro de indicação para menos) ocorrem 
nas áreas de chuva intensa, devido ao 
aumento da pressão atmosférica.

Tornados – São nuvens funil com circulação 
ciclônica violenta, proveniente do CB.

Ecos no radar de bordo com protuberância 
em forma de gatilho, anzol, vírgula, identificam 
o tornado. (ver fig. 6-3).

Devem ser evitados numa distância de 
pelo menos 20 milhas náuticas.

Trombas d’água – São tornados que 
ocorrem  sobre superfície líquida (oceanos, 
rios). (ver fig 6-4).

Fig. 6-3 – Tornado.

Fig. 6-4 – Tromba d’água.


