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A Rede de Meteorologia do Comando da Aeronáutica tem como objetivo 
integrar os produtos meteorológicos voltados à aviação civil e militar, 
visando tornar o acesso a estas informações mais rápido, eficiente e 
seguro. 



Aviação de Instrução 

Fonte: CENIPA 



Fonte: CENIPA 

Aviação brasileira 



Um estudo realizado pelo Centro Nacional de Análise de Dados de Segurança da 
Aviação (National Aviation Safety Data Analysis Center – NASDAC), no período de 
1992 a 2001 e dados do sistema de Análise e Compartilhamento de Informações 
de Segurança da Aviação (Aviation Safety Information Analysis and Sharing – 
ASIAS), desenvolvido pela Federal Aviation Administration – FAA, no período de 
2003 a 2007, constataram que aproximadamente 21% do total de acidentes 
aeronáuticos tiveram fatores meteorológicos dentre os possíveis fatores 
contribuintes. Ambos os estudos utilizaram dados da National Transportation 
Safety Board (NTSB). 
A figura abaixo apresenta, em porcentagem, os diferentes tipos de fatores 
meteorológicos contribuintes. 

Fonte: NTSB Weather Related Accidents 

Site: anac.gov.br 



Rotação: Responsável pelo dia e pela noite, com o consequente 
aquecimento diurno e resfriamento noturno. (movimento realizado em 
torno do seu próprio eixo) 

De W para E 

23º27’ 
Velocidade de 1666km/h 
No Equador 

23 horas 56 min 





365 dias e 6 horas  

Translação ou Evolução: Executado ao redor do sol de W para E, 
responsável pelas estações do ano. 



Solstício é o momento em que o Sol, durante seu movimento 
aparente na esfera celeste, atinge a maior declinação em latitude, 
medida a partir da linha do equador. Os solstícios ocorrem duas 
vezes por ano: em dezembro e em junho. O dia e hora exatos variam 
de um ano para outro. Quando ocorre no verão significa que a 
duração do dia é a mais longa do ano. Analogamente, quando ocorre 
no inverno, significa que a duração da noite é a mais longa do ano. 



 
No solstício de 21 de junho, dá-se início ao verão no hemisfério Norte, 
desse modo, os dias são mais longos do que as noites. Já no 
hemisfério Sul, a data em questão marca o começo do inverno, no qual 
as noites são mais longas que os dias. 
 
No solstício de 21 de dezembro, inicia-se no hemisfério Norte a 
estação de inverno, período em que as noites são mais longas que os 
dias. Já no hemisfério Sul, a data determina o começo do verão, 
estação em que as noites são mais curtas do que os dias. 
 



Equinócio é uma palavra derivada do latim que significa “noites iguais”. 
Esse fenômeno acontece quando os raios solares atingem com grande 
intensidade a zona intertropical, o que favorece uma uniformidade 
quanto à quantidade de luz e calor recebida pelos dois hemisférios 
(Norte e Sul). Os equinócios acontecem duas vezes por ano: 20 de 
março e 23 de setembro. 
 
No equinócio de 20 de março, data que marca o início da primavera, os 
dias são mais longos do que as noites, isso no hemisfério Norte. Já no 
hemisfério Sul, a data marca o começo do outono, com noites mais 
longas do que os dias. 
 
No equinócio de 23 de setembro, dá-se início ao outono no hemisfério 
Norte, com dias mais curtos que as noites. Já no hemisfério Sul, a data 
marca o começo da primavera, apresentando noites mais curtas que os 
dias. 





}  É o estudo dos fenômenos do tempo que ocorrem na atmosfera, visando 
economia e segurança de voo. 

}  No Brasil, o estudo e as aplicações da meteorologia aeronáutica são realizados 
pelo Comando da Aeronáutica. O trabalho desses meteorologistas consiste em 
fazer observações visuais (quantidade e altura de nuvens, velocidade e direção dos 
ventos) nos aeroportos, colher dados de estações e radares meteorológicos, 
interpretar os dados produzindo previsões meteorológicas específicas para a 
região do aeródromo e rotas aéreas,  

Fases: 

}  Observação: Estações meteorológicas 
}  Divulgação: Transmissão 
}  Coleta: É a coleção das observações feitas 
}  Análise: Estudo e interpretação (previsão) 
}  Exposição: Entrega das observações  



}  PURA: Estudo dirigido para o campo da 
pesquisa 

}  APLICADA: Estudo dirigido para os diversos 
ramos de atividade humana 

}  Ex: Marítima – Agrícola – Espacial - Aeronáutica 



A informação meteorológica é vital para a segurança das operações 
aéreas, contribuindo para o conforto dos passageiros e facilitando o 
estabelecimento de rotas mais rápidas, econômicas e de voos 
regulares. 
 
Cada vez mais, além da segurança, busca-se um melhor aproveita
mento do espaço aéreo, e, nesse contexto, as informações 
meteorológicas são decisivas na hora de voar. 

Vale lembrar que a necessidade de se obter informações precisas e 
atualizadas sobre as condições meteorológicas locais nos aeródromos 
e ao longo das rotas aéreas se torna ainda mais essencial com o 
aumento do fluxo de tráfego aéreo. 







Considerando o ar seco  

Quando o vapor de água em um volume é máximo (saturado) as porcentagens de oxigênio e 
nitrogênio diminuem, fazendo os motores convencionais e a reação perderem potência. 
Vapor de água na atmosfera varia entre 0% e 4%. 





A energia solar que atinge a terra é absorvida pela umidade, ozônio, 
dióxido de carbono, poeiras e outras partículas sólidas e grande parte 
da radiação é refletida de volta para o espaço. 



ABSORÇÃO 
 
DIFUSÃO 
 
REFLEXÃO 
 
ALBEDO 



Relação entre a energia refletida e a incidente. Superfícies lisas, brancas e polidas 
são boas refletoras.   



Da energia solar incidente , não selecionada pela atmosfera, 42 a 46% 
aproximadamente, chega à superfície e é absorvida por ela, transformando-se em 
calor. Justamente este calor, transferido ao ar por condução é que determina o 
gradiente térmico na atmosfera, gerando maiores temperaturas junto à superfície e 
menores em altitudes. 





Troca de temp. com a superfície 
0,65ºC/100M ou 2ºC/1000ft. até a 

tropopausa. 

TROPOPAUSA 

Separa a troposfera da estratosfera. 
Pouco espessa 3 a 5 km. Isotermia 

Tem início a difusão ou dispersão da 
luz solar, acarretando a luminosidade. 

Ocorre a ozonosfera 

Nenhum avião ou balão 
meteorológico é capaz de alcançar 
essa camada. 35 km de espessura 

A termosfera é a maior camada da 
atmosfera da Terra 600 km. Trata-
se de uma classificação térmica e 
inclui a ionosfera e a exosfera. 

Última camada da atmosfera antes da 
entrada no espaço. Está situada entre 
500 e 10 mil quilômetros de altitude.  

Baixa pressão atmosférica. 



ALTURA:  
07 A 09 KM NOS POLOS 
13 A 15 KM NAS LATITUDES TEMPERADAS 
17 A 19 KM NO EQUADOR  
 
- ALTA PORCENTAGEM DE VAPOR D´ÁGUA 
 
- NÚCLEOS DE CONDENSAÇÃO 

- AQUECIMENTO E RESFRIAMENTO POR 
RADIAÇÃO 

CARACTERISTICA PRINCIPAL: VARIAÇÃO VERTICAL DA TEMPERATURA 
CHAMADO DE GRADIENTE TÉRMICO.  
 
          0,65C  100M     OU   2C 1000 FT    OU    3,6F 1000FT 



- É A CAMADA DE 
TRANSIÇÃO ENTRE A  
TROPOSFERA E A 
ESTRATOSFERA. 
 
- POSSUI A ESPESSURA DE 
3KM A 5KM 
 
- MAIS ALTA NO EQUADOR 
E MAIS BAIXA NOS  
POLOS 

PRINCIPAL CARACTERÍSTICA: ISOTERMIA , ISTO É SEU GRADIENTE TERMICO 
NÃO VARIA OU POUCO VARIA.  



CAMADA ATÉ CERCA DE 70 KM 
ACIMA DA SUPERFÍCIE  
                    
CARACTERISTICAS : 
 
TRÊS GRADIENTES TÉRMICOS 
 
ISOTERMICO --ATÉ 20KM 
 
NEGATIVO --ATÉ 50KM , ONDE A 
TEMPERATURA AUMENTA . 
 
POSITIVO – DE 50KM A 70KM , 
ONDE O GRADIENTE  
VOLTA A CAIR ATÉ CERCA DE -80C 
 
Possui a OZONOSFERA: cerca de 25 
a 50Km de largura (espessura)  
Possui a finalidade de filtrar os raios 
ultravioletas 
 



Camada eletrizada , ótima condutora  de eletricidade devido a presença de 
íons eletrificados, A ionização é devido a absorção dos raios gama, raios X 
e ultravioleta penetrante do Sol. Faz parte da termosfera. 
 
Atinge de 400KM a 500KM   



ü  MUDANÇA GRADATIVA DA ATMS EM ESPAÇO INTERPLANETÁRIO 
 
ü  É TÃO IONIZADA QUANTO A IONOSFERA 
 
ü  SUPÕE-SE QUE SUA ALTURA ATINJA 1.000 KM 
 
ü  COMO POSSUI O AR RAEFEITO NÃO EXERCE FILTRAGEM DOS  
    RAIOS SOLARES   



Perfil vertical médio de temperatura na atmosfera. 





Desenvolvida pela Organização Meteorológica Mundial (OMM) é uma 
atmosfera ideal – uma atmosfera de laboratório, criada para  comparar e 
avaliar as variações dos parâmetros da atmosfera terrestre,  dentro de 
limites conhecidos. Tais variações dizem respeito a valores de  
Temperaturas, Pressões e Densidades. 
 
  

ISA = 15ºC -   2ºC x N 
1.000 pés 





1) Onde ficam localizados os Centros Mundias de Previsão de Área (WAFC): 
 
a)  EUA e Londres     
b)  Londres e França 
c)  Washington e Londres 
d)  União Europeia e EUA 

2) Onde é instalado o Centro Nacional de Meteorologia Aeronáutica – CNMA: 
 
a)  Nos CMV 
b)  No Cindacta 1 
c)  Nos CMA 
d)  Nas EMS 

 
 
 

3) É de sua competência manter e operar o Banco OPMET e a REDEMET: 
 
a)  CMV 
b)  EMS 
c)  WAFC 
d)  CNMA 



4) Têm a finalidade de apoiar as operações aéreas e os serviços de tráfego 
aéreo nos aeródromos e de difundir as informações meteorológicas e as 
previsões geradas pelos demais centros:  
 
a)  CNMA e CMA 
b)  CMV e EMS 
c)  EMS e CNMA 
d)  CMA e CMV 

 
5) Em um aeródromo internacional considerado principal teremos um 
Centro Meteorológico de Aeródromo – CMA classe: 
 
a)  Classe A 
b)  Classe principal 
c)  Classe 1 
d)  Classe internacional 



6) Coleta, processa e registra dados básicos meteorológicos de 
superfície e altitude para a Meteorologia Aeronáutica: 
 
a)  Redes de Estações Meteorológicas 
b)  Redes Meteorológicas Mundiais 
c)  Estações Meteorológicas Internacionais 
d)  Centros de Observação Meteorológica. 

7) São responsáveis por medições de parâmetros meteorológicos e 
avaliações visuais, registrando e difundindo essas informações para os 
Centros em códigos METAR ou SPECI: 
 
a)  Estações Meteorológicas de Superfície 
b)  Organização Meteorológica Mundial 
c)  Centro Meteorológico de Aeródromo 
d)  Centro Meteorológico de Vigilância 



 
8) Estação Meteorológica de Superfície em aeródromos que operem IFR, 
dotados de equipamentos com sistema de aproximação de precisão: 

a)  EMS classe especial 
b)  EMS Classe IFR 
c)  CMV Classe 1 
d)  EMS Classe 1 

 
9) As Estações Meteorológicas de Altitude têm por finalidade coletar, 
dados de pressão, temperatura, umidade, direção e velocidade do vento, 
através: 

a)  Rastreamento meteorológico 
b)  Radiossondagem 
c)  Observação 
d)  AIRMET 

10) Têm por finalidade principal fazer vigilância constante na sua área de 
cobertura: 

a)  Radiossondagem 
b)  Radares Meteorológicos 
c)  Informação Meteorológica 
d)  Sala AIS 



11) Os Centro Meteorológicos de Vigilância estão localizados: 
a)  Em Washington e Londres 
b)  No Cindacta 1 em Brasília 
c)  Nos Cindacta 
d)  Nas salas AIS 

 

12) Os movimento de rotação e translação da Terra são responsáveis 
respectivamente por: 

a)  Equinócio e Solstício 
b)  Dia e estações do ano 
c)  Periélio e Afélio 
d)  Estações do ano e dia 

13) Momento em que o Sol, atinge a maior declinação em latitude, 
medida a partir da linha do equador: 

a)  Equinócio 
b)  Periélio 
c)  Declinação 
d)  Solstício 



14) Fenômeno que acontece quando os raios solares atingem com 
grande intensidade a zona intertropical, e é caracterizado pelas noites 
iguais: 

a)  Declinação magnética 
b)  CFIT 
c)  Equinócio 
d)  Equilátero 

 
15) São as fases da Meteorologia aeronáutica: 

a)  Observacão, divulgação, coleta, explanação 
b)  Coleta, análise, exposição e publicação 
c)  Observação, divulgação, coleta, análise e exposição 
d)  Captação, análise, divulgação e exposição. 

 

16) Divisão da meteorologia dedicada a atividade humana: 
a)  Pura 
b)  Aplicada 
c)  Direta 
d)  Aeronáutica 



17) Na atmosféra terrestre, a medida que aumentamos a umidade do ar a 
potencia dos motores aeronáuticos: 

a)  Aumenta em função do aumento da refrigeração 
b)  Diminui em função da diminuição do oxigênio 
c)  Não se altera pois a atmosféra não interfere na potência 
d)  Depende da altitude de operação do motor 

18) A umidade do ar varia na atmosfera entre 0% e 4%. O ar será 
considerado saturado: 

a)  Se a umidade for maior que 4% 
b)  Se a umidade for menor que 4% 
c)  Se a umidade for igual a  4% 
d)  Se a umidade for maior que 0%  

19) Considerando se a seguinte composição atmosferica, Nitrogênio 78%, 
Oxigênio 21%, outros gase 1%,, podemos afirmar: 

a)  O ar é saturado 
b)  A umidade é máxima 
c)  O ar é seco 
d)  A umidade é mínima 



20) São propriedades da atmosfera: 
a)  Reflexão, difusão, condensação e albedo 
b)  Absorção, distorção, redireção e reflexão 
c)  Concentração, distorção, reflexão e irradiação 
d)  Absorção, difusão, reflexão e albedo 

21) Podemos definir albedo como: 
a)  Relação entre energia refletida e incidente 
b)  Relação entre energia refletida e absorvida 
c)  Relação entre energia absorvida e irradiada 
d)  Relação entre energia concentrada e difundida 

 
22) Camada da atmosfera caracterizada pelo gradiente térmico negativo 
a partir de uma determinada altitude: 

a)  Troposfera 
b)  Estratosfera 
c)  Tropopausa 
d)  Mesosfera 







Calor específico é a quantidade de calor necessária para que cada 
grama de uma substância sofra uma variação de temperatura 
correspondente a 1°C. Essa grandeza é uma característica de cada tipo 
de substância e indica o comportamento do material quando exposto 
a uma fonte de calor. 
A tabela a seguir indica o calor específico de algumas substâncias. 

Enquanto cada grama de 
areia precisa de apenas 0,2 
c a l p a r a v a r i a r a s u a 
temperatura em 1°C, a água 
p re c i s a de 1 c a l pa r a 
executar a mesma tarefa. 









É a passagem do calor diretamente de molécula a molécula, transferindo 
uma à outra sua agitação gradativamente, até que todas estejam vibrando 
igualmente. Pode ser definida como o processo de transferência de 
energia sem transferência de matéria. Os sólidos são os melhores 
exemplos de bons condutores de calor, especialmente metais. 



É a forma de propagação de energia através do espaço em virtude da 
variação nos campos eletromagnéticos. É, portanto a forma de 
propagação à distância sem o contato imediato entre os corpos, em meio 
rarefeito, em ondas curtas. 

A energia irradiada pelo sol é a maior responsável pelos fenômenos 
atmosféricos da Terra. 



É a forma de transferência de calor pela agitação das moléculas. Uma vez 
aquecidas, as moléculas mudam a sua posição relativa e com isso 
produzem correntes. A convecção é observada nos fluidos (líquidos e 
gases). 



Quando na atmosfera o ar se eleva por convecção surgem movimentos 
horizontais desse ar e passam a ser outra forma de transferência de calor. 
O movimento horizontal do ar na atmosféra é conhecido como vento. Por 
isso, a advecção pode ser definida como a transferência de calor pelos 
ventos. 





Radiação solar é a designação dada à energia radiante emitida pelo Sol, 
em particular aquela que é transmitida sob a forma de radiação 
electromagnética. Cerca de metade desta energia é emitida como luz 
visível na parte de frequência mais alta do espectro electromagnético e 
o restante na do infravermelho próximo e como radiação ultravioleta.  



É A QUANTIDADE DE ENERGIA SOLAR QUE CONSEGUEM ATINGIR A TERRA 



O heliógrafo é um instrumento usado 
para observar o número de horas de 
brilho solar em determinada localidade 
e dia do ano à superfície, referida 
como insolação  

Esta medida é especialmente importante para a agricultura ou outras 
aplicações em que a energia incidente total é importante, por exemplo nos 
cálculos dos graus-dia (do inglês, degree day) associado ao crescimento 
agrícola, ao início da primavera climática, derretimento de gelo acumulado no 
inverno, ciclo hidrológico, maturação metabólica de insetos, etc. 



Ao ser absorvida pela 
Terra, a radiação solar 
converte-se em energia 
calorífica, aquecendo a 
superfície terrestre. Esta, 
por sua vez, emite a 
mesma quantidade de 
energia que recebe – 
r a d i a ç ã o t e r r e s t r e , 
encontrando-se, por isso, 
em equilíbrio térmico. 
 
Radiação terrestre é a 
radiação emit ida pela 
s u p e r f í c i e t e r r e s t r e . 
Processa-se em grande 
comprimento de onda 
(radiação infravermelha). 



ü  O Calor se distribui na atmosfera de tal forma a apresentar dois gradientes 
térmicos bem definidos: o vertical e o horizontal. 

 
ü  Na atmosfera real, especialmente na troposfera, nem sempre ocorre uma 

diminuição constante da temperatura com a altitude. O resfriamento da 
área continental durante as noites claras de inverno, em face da forte 
radiação terrestre nesta época, provoca o aparecimento de inversões 
térmicas. Podem ocorrer inversões térmicas  também provocadas por 
ventos quentes em altitude (advecção quente), e dão origem a fenômenos 
meteorológicos próprios. 

 
ü  Devido a forte insolação nos dias quentes de verão surgem também 

superadiabáticas onde a temperatura decresce bruscamente com a altitude 
dando origem a fenômenos característicos como redemoinhos por 
exemplo. 



ü  Na horizontal observa-se um gradiente térmico na direção equador-pólo, 
com uma diminuição da temperatura neste sentido. Assim, pode-se dizer 
qua a temperatura diminui com a latitude. 

ü  Também na atmosfera real ocorre algumas vezes modificações neste 
gradiente. Movimentos de massas de ar, correntes marítimas, advecções 
de ar quente ou frio, provocado por ventos típicos de certas regiões ou 
estações do ano, podem alterar esse gradiente temporariamente. 



ü  A água utiliza grande quantidade de calor para mudar seu estado físico. 
Por isso os oceanos funcionam como moderador nas variações térmicas 
globais. 

ü  No verão há grande absorção de calor por parte dos mares, diminuindo a 
elevação da temperatura, no inverno, quando se resfria a superfície, 
enorme massa de vapor d’água da atmosfera condensa-se (gasoso para 
liquido), liberando calor que é acrescentado ao ar, não permitindo por esta 
razão, uma queda maior de temperatura.  

ü  O hemisfério Norte por ter maior área continental, tem verões mais 
quentes e invernos mais frios. O hemisfério sul é o que sofre menor 
variação da temperatura devido a sua grande massa líquida. 

ü  Florestas, grandes lagos, bacias hidrográficas extensas também atuam 
como elementos moderadores da variação térmica. 



ü  Ao passar por um relevo o ar tem sua umidade retida em um dos lados do 
relevo tornando-se mais quente e seco do lado oposto. 

ü  Massas de ar deslocando-se por regiões acidentadas, têm seu conjunto 
modificado por este processo, causando climas típicos em certas regiões 
do globo. 



TEMPERATURA  
 
Representação da quantidade de calor de um corpo ou subtância. Para 
medi-la empregam-se instrumentos denominados termômetros. 



A ESCALA CÉLSIOS É EQUIVALENTE 
A ESCALA  FAHRENHEIT   A  – 40º 





O Psicrômetro é um aparelho que contém dois termômetros  idênticos 
colocados um ao lado do outro, que irão servir para avaliar a 
quantidade de vapor de água encontrada no ar. A diferença entre esses 
termômetros é que um deles trabalha com o bulbo seco e o outro com 
o bulbo úmido. Esse aparelho é muito utilizado para a determinação 
do ponto de orvalho e da umidade relativa do ar. 
Ponto de orvalho é a temperatura à qual o vapor de água presente no 
ar ambiente passa ao estado líquido na forma de pequenas gotas 
(chuva). 



A inversão térmica, também denominadas de camadas de inversão, 
são áreas em que a diminuição normal da temperatura do ar com 
altitudes crescentes é invertida e o ar acima do solo é mais quente do 
que o ar abaixo. As camadas de inversão podem ocorrer em qualquer 
lugar, desde um nível próximo ao do solo, até milhares de pés, até a 
atmosfera . 

Normalmente, a temperatura do ar diminui a uma taxa de 2 °C por 
cada 1000 pés. Quando este ciclo normal está presente, é considerada 
uma massa de ar instável e o ar circula constantemente entre as áreas 
quente e fria. Como tal, o ar é mais capaz de misturar e espalhar os 
poluentes. 

CAUSAS 



Durante um episódio de inversão, as temperaturas aumentam com o 
aumento da altitude. A camada de inversão quente atua como uma 
tampa  para a mistura atmosférica. É por isso que as camadas de 
inversão são chamadas massas de ar estáveis. 



EFEITOS 

Algumas das conseqüências mais 
significativas das inversões térmicas 
são as condições climáticas extremas 
que às vezes podem criar. 

Intensas tempestades e tornados 
também estão associados a inversões 
por causa da energia intensa que é 
liberada após uma inversão, bloqueia 
os padrões de convecção normal da 
região. 





A variação da temperatura à superfície terrestre resulta da ação 
conjunta de vários factores: 
 
•  Latitude; 
 
•  Oceanos e Continentes (Proximidade ou afastamento do             

oceano); 
 
•  Correntes Marítimas; e 
 
•   Relevo. 
 
Para se representar a distribuição das temperaturas médias à 
superfície da Terra utilizam-se isotérmicas - linhas que unem pontos 
com iguais valores de temperatura média. 





1)  O que é calor? 

a)  Forma de caloria que se transmite de um corpo a outro 
b)  Forma de caloria que se transmite entre moléculas 
c)  Energia que se transmite de um corpo a outro 
d)  Forma de energia que se transmite entre moléculas. 
 
 
 

2) Podemos afirmar que Calor específico é:  
 

a)  A quantidade de calor necessária para que 1 grama de uma 
substância sofra uma variação de temperatura correspondente 
a 1°C.  

b)  A quantidade de calor necessária para que 1ºC de uma 
substância sofra  variação quando aumentada em 1 grama 

 
c)  A quantidade de calor de uma substância seja aquecida  até 

variar em 1ºC 

d)  Calor de 1 grama de uma substância medida a partir de uma 
temperatura específica.  



3) Na atmosfera o calor se propaga através de: 
 

a)  Radiação, Reflexão, Condução 
b)  Convecção, Radiação, Evaporação 
c)  Condução, Radiação, Convecção 
d)  Advecção, Reflexão, Condução 

4) É a forma de propagação de energia através do espaço sem o contato 
imediato entre os corpos: 
 

a)  Convecção 
b)  Insolação 
c)  Radiação 
d)  Advecção 

5) Quantidade de energia solar que consegue atingir a terra: 
 

a)  Radiação 
b)  Insolação 
c)  Reflexão 
d)  Infiltração 



6) A radiação solar converte-se em energia calorífica, aquecendo a 
superfície terrestre. Esta, por sua vez, emite a mesma quantidade de 
energia que recebe. Estamos falando da: 
 

a)  Insolação terrestre 
b)  Radiação solar 
c)  Reflexão solar 
d)  Radiação terrestre 

7) O Calor se distribui na atmosfera de tal forma a apresentar dois 
gradientes térmicos bem definidos:  
 

a)  Positivo e negativo 
b)  Vertical e horizontal 
c)  Direto e indireto 
d)  Específico e adiabático 

8) Podemos definir a superadiabática como: 
 

a)  A inversão da temperatura sobre a superfície 
b)  O aumento brusco da temperatura com a altitude 
c)  A diminuição brusca da temperatura com a altitude 
d)  O aumento brusco da umidade do ar nos dias quentes de verão 

 



9) Na horizontal observa-se um gradiente térmico na direção equador-
pólo. Assim, pode-se dizer qua a temperatura: 
 

a)  Diminui com a Latitude 
b)  Aumenta com a Latitude 
c)  Diminui com a Longitude 
d)  Aumenta com a Longitude 

 
10) Com relação ao vapor de água na atmosféra, podemos afirmar que  
 

a)  O hemisfério Norte por ter maior área continental, tem verões 
mais quentes e invernos mais frios.  

b)  O hemisfério sul é o que sofre menor variação da temperatura 
devido a sua grande massa líquida. 

c)  A água utiliza grande quantidadde de calor para manter seu 
estado físico 

d)  A e B estão corretas 

11) Ao passar por um relevo o ar tem sua umidade retida a ________ do 
relevo,  tornando-se mais quente e seco a ________ do relevo. 
 

a)  Sotavento e Barlavento   c) Barlavento e Barlavento 
b)  Barlavento e Sotavento   d) Sotavento e Sotavento 



 
11) Representação da quantidade de calor de um corpo ou subtância. 
Estamos falando de:  
 

a)  Termômetros 
b)  Temperatura 
c)  Calor específico 
d)  Caloria 

 
12) Nas escalas termométricas Celsius e Farenheit, a equivalência de 
temperaturas acontece a: 
 

a)  -273º 
b)  No zero absoluto 
c)  -40º 
d)  -459º 

13) Temperatura à qual o vapor de água presente no ar ambiente passa 
ao estado líquido na forma de pequenas gotas: 
 

a)  Condensação 
b)  Ponto de evaporação 
c)  Precipitação 
d)  Ponto de  orvalho 



14) Áreas em que a diminuição normal da temperatura do ar com 
altitudes crescentes é invertida e o ar acima do solo é mais quente do 
que o ar abaixo: 
 
a)  Camadas de Convecção 
b)  Camada Superadiabática 
c)  Camadas de Inversão 
d)  Camada de Instabilidade 

15) Normalmente, a temperatura do ar diminui a uma taxa de 2 °C por 
cada 1000 pés. Quando este ciclo normal está presente, é considerada 
uma massa de ar: 
 
a)  Absoluta 
b)  Estável 
c)  Adiabática 
d)  Instável 

16) As camadas de inversão são chamadas massas de ar: 
 

a)  Inversas    c) Alteradas 
b)  Estáveis    d) Instáveis 



16) Não faz parte da ação conjunta dos fatores de variação da 
temperatura à superfície terrestre 
 

a)  Latitude; 
b)  Oceanos   
c)  Continentes 
d)  Convecção 

 
17) Para se representar a distribuição das temperaturas médias à 
superfície da Terra utilizam-se: 
 

a)  Isóbaras 
b)  Isotermais 
c)  Isotermias 
d)  Isotérmicas 

18) As temperaturas médias mais elevadas registam-se na região 
compreendida entre: 
 

a)  Equador e os Trópicos 
b)  Trópico de Cancer 
c)  Regiões oceânicas 
d)  Regiões continentais 





Através da análise da pressão atmosférica é possível identificar a 
distribuição da massa de ar sobre a superfície do globo terrestre e 
sua evolução, possibilitando as previsões do tempo. 

Pressão atmosférica é o peso que o ar exerce sobre a superfície 
terrestre. 



Quanto maior a altitude de um dado relevo, isto é, quanto mais 
elevado ele estiver em relação ao nível do mar, menor será a pressão 
atmosférica. Isso ocorre porque a força da gravidade mantém a maior 
parte do ar próxima à superfície, o que explica o fato de grandes 
cadeias de montanhas apresentarem um ambiente mais rarefeito. 
 
As temperaturas, por sua vez, também são fatores decisivos sobre os 
níveis de intensidade da pressão atmosférica. Quimicamente falando, 
quando as substâncias estão mais frias, as moléculas agrupam-se, e 
quando as substâncias estão mais quentes, as moléculas afastam-se. 

Por isso, nas zonas da Terra em que as temperaturas encontram-se 
menos elevadas, as moléculas de ar unem-se, ficando mais densas e, 
portanto, mais pesadas, aumentando a pressão. Quando as 
temperaturas se elevam, as partículas se afastam, o ar fica menos 
denso e a pressão diminui. 



As variações de pressão atmosférica existentes nos diversos pontos 
da Terra são responsáveis pela ocorrência dos ventos, que se 
deslocam das zonas de alta pressão para as zonas de baixa pressão.  
Por esse motivo, temos a formação da circulação atmosférica e o 
deslocamento das massas de ar, bem como todos os fenômenos 
climáticos resultantes desses processos. 
 
A pressão atmosférica também interfere nas condições do tempo. 
Isso porque as zonas de baixa pressão provocam a subida das 
frentes de ar, o que propicia a formação de nuvens, enquanto as 
zonas de alta pressão propiciam a descida do ar, impedindo a 
formação de nuvens e deixando o tempo mais “limpo”. 



A  r e d e d e  o b s e r v a c ã o 
meteorológica segue os padrões 
estabelecidos pela OMM, e nas 
horas sinóticas 03, 06, 09, 12, 15, 
18, 21 e 00 UTC, realizam leituras 
barométricas e intercambiam seus 
valores.  
 
O Centros Meteorológicos plotam 
e analisam essa pressões, em um 
mapa sem relevo chamados 
Cartas Sinóticas, unindo os 
valores de pressões iguais por 
linhas denominadas isóbaras. 



Permitem determinar através da análise, regiões onde há grande 
concentração de ar, configurando pontos definidos, onde o centro 
possui o maior valor de pressão, chamado centro de alta pressão 
(ALTA). Configuração semelhante porém com menor valor de pressão, 
são chamados centros de baixa pressão (BAIXA). Em ambos os casos as 
isóbaras se fecham em torno desses pontos e por isso são chamados de 
sistemas fechados de alta ou de baixa pressão. 



Outras configurações não determinam centros senão faixas de pressão 
alta ou baixa, onde as isóbaras não se fecham em torno de um ponto 
definido. São chamadas de cristas ou cunhas (alta pressão) ou cavados 
(baixa pressão). A zona de convergência intertropical (CIT OU ITCZ) 
próxima do Equador, separa a circulação atmosférica dos dois 
hemisférios. 

Cristas Cavados 

doldruns 
alíseos 



A região posicionada entre dois centros de alta pressão e dois centros 
de baixa pressão é denominado col (colo, sela, garganta). Este é um 
ponto simultâneo de convergência e divergência onde a condição 
meteorológica é extremamente mutável, com ventos muito fracos e 
direção variável. 



Assíntotas de convergência assemelham-se aos cavados e nelas ocorre 
forte convectividade com consequente formação de cumulus congestus 
ou cumulunimbus os quais determinam um tempo severo com pancadas 
de chuva temporais. O vento nestas regiões é em geral fraco de direção 
variável. Já nas assíntotas de divergência, embora os ventos igualmente 
sejam fracos, o tempo é considerado bom para a aviação, na maioria das 
vezes com céu claro. 



ALTAS PRESSÕES: Céu sempre sem núvens, claro, vento calmo, ocorrem 
inversões térmicas com consequente redução de visibilidade por névoa 
seca. Estes centros são quentes, o núcleo tem temperaturas maiores que 
ao seu redor. Nas altas temporárias não chega a proporcionar a redução 
de visibilidade.. 

BAIXAS PRESSÕES: Circulação de ar convergênte, ciclônica, onde os 
ventos em torno do núcleo são geralmente fortes, diminuindo 
rapidamente sua velocidade no seu interior para ser calmo no ponto 
central. Exemplo de um centro de baixa pressão é o ciclone tropical 
conhecido como furacão. Ocorre nos centros de baixa pressão 
temporários. Nos centros de baixa pressão permanente, nem sempre o 
céu será claro no seu interior, concentrando-se nele forte nebulosidade, 
geralmente cumiliforme, devido a forte convecção.. Nele ocorrem 
grandes cumulus, trovoadas, grande quantidade de precipitação e 
aguaceiros.. 



CRISTAS: Mudanças de direção de vento de forma anticiclônica, 
existindo umidade pode aparecer nebulosidade a barlavento que se 
estende até o seu eixo, pode dar origem a precipitações em geral leve, a 
sotavento é frequentemente claro, sem núvens e com boa visibilidade. 

CAVADOS: Semelhante ao que ocorre no centros de baixa pressão, forte 
nebulosidade, são encontrados os fenômenos que se apresentam 
sempre em linha, como linhas de instabilidade e as frentes. Há cavados 
permanentes como  da CIT próximo ao equador, onde predominam 
nuvens cumuliformes com trovoadas, e os polares próximos de 60º de 
latitude, onde predominam as nebulosidades estratiformes. 



C I C L O N E S T R O P I C A I S : 
Encontrados onde as águas dos 
oceanos possuem temperaturas 
elevadas (acima de 26ºC). 
Ocorrem próximo do Equador e 
se intensificam mais próximo 
do Equador. 
 
CICLONES EXTRATROPICAIS: 
Apresentam-se nas regiões 
temperadas, próximo a 45 
graus de latitude. Tem sua 
origem em uma frente fria, 
podendo surgir de uma frente 
estacionária. 
 

CICLONES SUBTROPICAIS: possui algumas 
características de um ciclone tropical e 
outras de um ciclone extratropical. Não 
tem sistemas frontais ligados ao seu 
centro. 

Ciclone é um fenômeno atmosférico em que os ventos giram em sentido 
circular, tendo no centro uma área de baixa pressão. No HS sentido 

horário e no HN sentido anti-horário. 



ALTITUDE PRESSÃO (AP) - QNE: Distância vertical que separa dois 
pontos no espaço sendo que um dos pontos encontra-se ao nível do 
mar padrão. 
 
ALTITUDE INDICADA (ALT) - QNH: distância vertical que separa dois 
pontos no espaço sendo que um dos pontos encontra-se ao nível do 
mar real. 
 
ALTITUDE ABSOLUTA (AA) - QFE: distância vertical que separa dois 
pontos no espaço onde um dos pontos encontra-se na superfície (solo 
ou mar). Em aviação convencionou-se chamar a altitude absoluta de 
ALTURA. 
 
ALTITUDE DENSIDADE (AD): é a altitude pressão modificada pela 
variação da temperatura real do ar (densidade). A altitude modifica-se 
com a densidade. 
 
ALTITUDE VERDADEIRA (AV): é a altitude pressão ajustada para as 
variações de pressão (massa) e temperatura (densidade) do ar. 
 
Torna-se necessário ajustar o altímetro para as variações de massa e 
densidade por não ser a atmosfera real nem estática nem homogênia. 
 



Se a aeronave estiver num local qualquer e desejar saber a pressão, 
basta “zerar” o altímetro: o indicado na janela será a pressão no nível 
da pista. 



Com a altímetro ajustado padrão (1013 hPa), ao nível do mar ele acusará 
o valor zero pé. Se o levarmos para a superfície isobárica de 700 hPa ele 
passa a indicar 3.000m ou 10.000ft 



Considerando que um aeronave esteja voando com ajuste padrão 
(1013 hPa - QNE) e o mar real tenha sua pressão em 1007 hPa - QNH, 
teremos uma diferença altimétrica para menos. 

30 pés = 9 m 
1 hPa = 30 pés 

FATOR D = QNH - QNE 



Ao nível do mar a pressão é 1019 hPa. A distância vertical que separa o 
nível padrão do nível do mar será?   

FATOR D = (QNH – QNE) x 30 pés ou 9 metros 
FATOR D = 1019 – 1013 + 6hPa x 30 pés 
FATOR D = + 180 pés 
FATOR D = + 54 metros 



QNH = 1016 hPa.  

FATOR D = (QNH – QNE) x 30 pés ou 9 metros 
FATOR D = 1016 – 1013 x 30 ou 9 
FATOR D = + 90 pés 
FATOR D = + 27 metros 

Uma aeronave voando com ajuste padrão encontra uma pressão ao NM 
de 1006 hPa. 

 
FATOR D = (QNH – QNE) x 30 ou 9 
FATOR D = 1006 – 1013 x 30 ou 9 
FATOR D = -7 x 30 ou 9 
FATOR D = -210 pés ou -63 métros 



Admitindo-se ser a temperatura do ar padrão (ISA), ajustando-se o altímetro 
para o valor de pressão ao nível do mar real QNH) têm-se: 

Nível de voo = 5.000 pés 
QNH = 1023 hPa 
D = 1023 hPa – 1013 hPa 
D = 10 hPa x 30 pés 
D =  300 pés 

ALT = AP + D 
ALT = 5.000 pés + 300 pés 
ALT = 5.300 pés 

5.000ft 

1023hPa 

5.300ft 

Portanto SEMPRE que o QNH for maior do que o QNE, teremos 
Erro de indicação altimétrico para MENOS e estaremos voando a 
altitude MAIOR que a indicada (SEGURANÇA). 



Quando uma aeronave ajustada QNE sobrevoa uma região onde a 
pressão real ao nível do mar for MAIOR que 1013hPa. 



Quando uma aeronave ajustada QNE sobrevoa uma região onde a 
pressão real ao nível do mar for MENOR que 1013hPa. 



Regra geral: para cada 10ºC de diferença entre TR e TP haverá 4% 
de erro de altitude de pressão.  

ERROS COMBINADOS: 
Temperatura e pressão afetam 
simultaneamente o altímetro 
ajustado QNE. 
1.  Erro de pressão 
2.  Erro de temperatura 
3.  Correção simultânea 



CRÍTICO PARA AVIAÇÃO 





1)  Quanto maior a altitude de um dado relevo, isto é, quanto mais 
elevado ele estiver em relação ao nível do mar: 

 
a)  Maior será a pressão atmosférica 
b)  Menor será a pressão atmosférica 
c)  A pressão não se altera com a altitude 
d)  Dependerá da força da gravidade 

2) As temperaturas, por sua vez, também são fatores decisivos sobre 
os níveis de intensidade da pressão atmosférica. Quimicamente 
falando, quando as substâncias estão mais frias, 
 

a)  As moléculas se agrupam e a pressão aumenta 
b)  As moléculas se agrupam e a pressão diminui 
c)  As moléculas se separam e a pressão aumenta 
d)  As moléculas de separam e a pressão diminui  



3) As variações de pressão atmosférica existentes nos diversos 
pontos da Terra são responsáveis pela ocorrência dos ventos, que se 
deslocam: 
 

a)  Das zonas de alta pressão para as zonas de baixa pressão. 
b)  Das zonas de baixa pressão para as zonas de alta pressão 
c)  Da alta para a baixa dependendo do vento 
d)  Da baixa para a alta dependendo do vento 

 
 
4) A pressão atmosférica também interfere nas condições do tempo. 
Podemos afirmar que: 
 

a)  As zonas de alta pressão favorecem o aparecimento de 
nuvens 

b)  As zonas de baixa pressão estão relacionadas a bom tempo 
c)  As zonas de alta pressão estão relacionadas a bom tempo 
d)  Nas zonas de baixa pressão teremos sempre céu claro 



5) A rede de observacão meteorológica segue os padrões 
estabelecidos pela OMM, das horas sinóticas para realizarem leituras 
barométricas. Não faz parte deste horário sinótico:  

a)  03 e 21 UTC 
b)  09 e 23 UTC 
c)  06 e 15 UTC 
d)  12 e 18 UTC 

 
 
6) O Centros Meteorológicos plotam e analisam as pressões, em um 
mapa sem relevo chamados __________, unindo os valores de pressões 
iguais por linhas denominadas _________.  
 

a)  Carta de pressão  e isóbaras 
b)  Mapa de pressão e isóbaras 
c)  Carta sinótica e isógrafas 
d)  Carta sinótica e isóbaras 



7) Quando as linhas de pressão se fecham em torno de pontos de alta e 
de baixa pressão respectivamente, são chamados de: 
 

a)  Sistemas fechados de alta e de baixa pressão. 
b)  Sistemas fechados de pressão 
c)  Sistemas de pressão 
d)  Sistemas combinados de pressão 

8) Algumas configurações não determinam centros senão faixas de 
pressão alta ou baixa, onde as isóbaras não se fecham em torno de um 
ponto definido. São chamadas de: 
 
a)  Cristas ou cunhas (alta pressão) ou cavados (baixa pressão)  
b)  Cristas ou cunhas (baixa pressão) ou cavados (alta pressão) 
c)  Cristas ou cavados (alta pressão) 
d)  Cunhas ou cavados (baixa pressão) 



9) ponto simultâneo de convergência e divergência onde a condição 
meteorológica é extremamente mutável, com ventos muito fracos e 
direção variável. Estamos falando de: 
 

a)  Cavado 
b)  Crista 
c)  Colo 
d)  Boca 

10) Tipo de ciclone que ocorre próximo do equador: 
 

a)  Ciclone intertropical 
b)  Ciclone subtropical 
c)  Ciclone extratropical 
d)  Ciclone tropical 



11) A condição de tempo nas assíntotas de convergência e de 
divergência respectivamente serão: 
 

a)  Formação de cumulunimbus e céu claro 
b)  Formação de stratos e nevoeiro 
c)  Céu claro e formação de cumulunimbus 
d)  Céu  obscurecido e formação de geada 

 
12) Em altimetría definimos altitude de pressão, altitude indicada e 
altitude absoluta ou altura pelos códigos “Q” respectivamente: 
 

a)  QNE, QFE, QNH 
b)  QFE, QNI, QNH 
c)  QNH, QFE, QNE 
d)  QNE, QNH, QFE 

13) Podemos definir o fator “D” como sendo a diferença entre: 
 

a)  QNH – QNE   c) QNE - QNH   
b)  QNE – QFE   d) QFE - QNH 



14) Determinando a temperatura ISA no FL 200 teremos:  
 

a)  -7ºC    c) -20ºC 
b)  + 25ºC    d) -25ºC 

15) Como regra geral para correções altimétricas de temperatura 
temos: 
 
a)  Para cada 10 ft de diferença entre TR e TP 4% de correção 
b)  Para cada 10 ºF de diferença entre TR e TP 4% de correção 
c)  Para cada 10ºC de diferença entre TR e TP 4ºC de correção 
d)  Para cada 10ºC de diferença entre TR e TP 4% de correção 



16) Considerando uma aeronave voando FL 250, uma temperatura de 
-17ºC e um ajuste de altímetro de 1.023,25hPa, esta aeronave estará 
voando: 
 
a)  Em altitude de segurança 
b)  Em altitude crítica 
c)  Abaixo do FL indicado 
d)  Com indicação altimétrica para mais 



A Altitude Densidade nada mais é do que a altitude de pressão (altitude 
na atmosfera padrão) corrigida à temperatura não padronizada  (fora da 
atmosfera padrão). Ou seja, em outras palavras, é a correlação da 
performance da aeronave com a densidade do ar, em virtude da 
diferença entre a temperatura padrão e a temperatura verdadeira. 



A densidade do ar, mais corretamente denominada massa 
específica do ar, é a massa por unidade de volume da Atmosfera da 
Terra. 
 
A densidade do ar é uma importante variável na dinâmica da 
atmosfera, o aquecimento e resfriamento do ar alteram a sua 
densidade isso provoca o deslocamento do ar com a formação de 
brisas marítimas, ventos e a própria circulação atmosférica.  
 
A densidade do ar, assim como a pressão do ar, diminui com o 
aumento da altitude. Também sofre alterações com a variação da 
temperatura, umidade ou composição do ar seco. A ISA (Atmosfera 
Padrão Internacional), considera que ao nível do mar e a 15 °C o ar 
tem uma densidade de cerca de 1,225 kg/m3. 

o acréscimo do vapor d'água no ar (tornando o ar úmido) reduz a 
densidade do ar 









FATOR “X”: efetua-se um teste no altímetro, ajustando na janela 
Kollsmann o valor de pressão na pista (QFE) ou do nível do mar (QNH). No 
primeiro caso o altímetro indicará ZERO e no segundo a ELEVAÇÃO da 
pista. Caso exista uma diferença, está será o fator “X”. 
 
PARALAXE: ou erro de visada, é o erro que pode ser introduzido à leitura 
quando não se olha perpendicularmente ao eixo de instrumentos 
analógicos. 
 
HISTERESE: ou erro de recuperação brusca, é o erro que ocorre devido a 
uma leitura precipitada antes que o aparelho tenha se acomodado à nova 
densidade após uma subida rápida ou mergulho forte (manobras 
acrobáticas, turbulência severa). Esse erro também aparece em 
turbulências devido a mudanças bruscas da densidade do ar. 
 
 



q  Pode aparecer na atmosfera nos estados sólido, líquido ou gasoso. Na 
forma gasosa ou vapor aparece sempre que esta diminui sua densidade 
permitindo que ocorra evaporação das águas da superfície. 

q Os oceanos são os maiores responsáveis pelo vapor de água na atmosfera. 
Contribuem também as grandes bacias hidrográficas, lagos, represas, 
pântanos e florestas. 

 
q  P a s s a à a t m o s f e r a d e 

maneira suave (evaporação – 
águas quentes) ou brusca 
(vaporização). A evaporação 
t a m b é m o c o r r e e m 
decorrência da diminuição da 
p r e s s ã o a t m o s f e r i c a , 
provocadas por movimentos 
d e m a s s a s d e a r o u , 
a q u e c i m e n t o s d o a r 
o c a s i o n a n d o p e r d a d e 
densidade permitindo a 
evaporação. 



ü  Ao se sublimar (sólido/gasoso/sólido) ou condensar (gasoso para 
liquido) o vapor de água se torna visível, assumindo a forma de um 
dos hidrometeóros denomindado névoa úmida, nevoeiro, nuvem ou 
outro elemento de água.  

 
ü  Para se condensar o vapor de água precisa  perder calor e portanto 

deverá ocorrer um processo de resfriamento do ar. Há necessidade 
também de existir no ar elementos sólidos que facilitem a 
condensação, denominados núcleos de condensação. Alguns núcleos 
são mais higroscópicos do que outros como sal mais higroscópico do 
que poeira ou carvão. Por essa razão observa-se mais nevoeiro na 
região de grande umidade e próxima do mar ou de grandes cidades 
por serem melhores contribuidores de aerossóis para a atmosféra. 
Não existindo aerossóis na atmosfera o vapor de água condensará 
diretamente na superfície. 

ü  Hidrometeóros são fenômenos de saturação do ar, meteóros 
aquosos,Formados pela água em forma gasosa ou líquida, havendo 
umidade e ocorrendo resfriamento de qualquer natureza. Pode 
ocorrer na superfície (orvalho e a geada), e em altitude geralmente 
acima de 30 metros (nuvem, chuva, chuvisco, neve, granizo e 
saraiva). 



RADIAÇÃO TERRESTRE: Consiste na perda de calor da Terra decorrente 
da radiação da energia da superfícia para o espaço 
 
CONDUÇÃO: Perda de calor por contato direto do ar com as superfícies 
mais frias 
 
ADVECÇÃO: Consiste no resfriamento do ar quente que escoa para 
latitudes mais frias 
 
CONVECÇÃO: é o levantamento do ar para maiores altitudes provocando 
a expansão adiabática (sem troca de calor entre o sistema e o meio) e 
produzindo o resfriamento. Podem ser: 

•  Térmica, provocada por forte insolação o que torna o ar próximo 
à superfície mais quente e portanto menos denso, obrigando-o a 
se elevar (efeito térmico) 

•  Mecânica, provocada pelo levantamento do ar nas encostas dos 
relevos (efeito orográfico) 

•  Dinâmica, provocada pelo levantamento do ar quente sobre 
massa de ar frio que escoam junto à superfície como no caso das 
frentes (efeito dinâmico) 



Pequenas gotículas se mantêm em suspensão (névoa úmida). Se 
ocorrer agitação no ar as gotículas colidirão entre sí quebrando a 
tensão superficial de cada gota e se fundirão uma às outras 
produzindo gotas cada vez maiores que por serem agora mais pesadas 
se precipitarão. 

CHUVA: precipitação em forma líquida, ocorrem em nuvens 
stratocumulus, altostratus, nimbustratus, cumulus ou cumulunimbus 
 
CHUVISCO: precipitação em forma líquida, micro-gotículas produzidas 
por nuvens stratus 
 
NEVE: precipitação em forma sólida, produzidas por nuvens cumulus, 
cumulunimbus, altostratus, stratocumulus ou nimbustratus 
 
GRANIZO: precipitação em forma sólida, com pequenas pedras de gelo 
com diâmetro inferior a 5 mm, produzidas por grandes cumulus ou 
cumulunimbus. 



SARAIVA: precipitação em forma sólida, tamanho de 5 a 50 mm, 
produzidas por nuvens cumulunimbus 
 
ORVALHO: hidrometeoro não precipitante, é a condensação da 
umidade do ardiretamente na superfície 
 
GEADA: hidrometeoro não precipitante, é a sublimação da umidade do 
ar diretamente na superfície onde a superfície estará abaixo do ponto 
de congelação (0ºC). 



Em meteorologia, precipitação descreve qualquer tipo de fenômeno 
relacionado à queda de água do céu. Isso inclui neve, chuva e chuva 
de granizo. A precipitação é uma parte importante do ciclo 
hidrológico, sendo responsável por retornar a maior parte da água 
doce ao planeta. É também uma forma de se identificar o tempo, já 
que a intensidade, a forma e o caráter da precipitação são 
características particulares das núvens. 
 
As precipitações contínuas são exclusivas de nuvens estratificadas 
enquanto as descontínuas, intermitentes, são próprias de nuvens 
cumuliformes. Precipitações leves são característica de nuvens menos 
expessas enquanto  precipitações mais intensas são características de 
nuvens mais espessas. 



INTERMITENTE –  quando sofre interrupções ou mesmo quando sua 
intensidade varia consideravelmente em intervalos inferiores à uma hora 
de duração; 
 
CONTÍNUA –  quando, durante pelo menos uma hora, não se observa 
interrupções ou variações consideráveis de intensidade; 
 
PANCADA – quando em períodos curtos de tempo ( geralmente inferiores 
há vinte minutos) precipita e cessa. A pancada pode ser de qualquer 
intensidade, mesmo leve, mas, quase sempre o faz de forma intensa, 
moderada ou forte. 



LEVE –  quando ocorrem precipitaçnoes que reduzem muito pouco a 
visibilidade ou demoram consideravelmente a molhar a superfície. Os 
pluviômetros acusam um máximo de 5 mm de chuva acumulada por 
hora. 
 
MODERADA –  quando ocorre redução da visibilidade ou rapidamente 
ocorre acúmulo de água sobre a superfície. Os pluviômetros acusam o 
acúmulo de 5,1 a 25,0 mm de chuva por hora; 
 
FORTE –  quando reduzem consideravelmente a visibilidade ou se 
acumulam rapidamente na superfície formando grandes concentrações 
de água. Os pluviômetros acusam valores acima de 25,1 mm por hora. 
Acúmulos pluviométricos superiores a 50 mm por hora são 
considerados muito fortes e, neste caso, as precipitações são torrenciais 
em forma de aguaceiro.  



LEVE -  aquele que reduz a visibilidade a valores superiores a 1.000 metros 
(os pluviômetros acusam um máximo de 0,25 mm por hora); 
 
MODERADO –  aquele que reduz a visibilidade a valores compreendidos 
entre 500 e 1.000 metros inclusive os extremos ( nos pluviômetros o 
acúmulo de precipitação fica entre 0,25 e 0,50 mm por hora); 
 
FORTE -  quando reduz a visibilidade a valores inferiores  a 500 metros ( os 
pluviômetros registram acúmulo de água superior a 0,50 mm por hora). 

Obs: o chuvisco é conhecido como garoa e é diferente da chuva leve 
(quando passa de 1 mm por hora) 



PLUVIÔMETRO –  instrumento medidor de água precipitada. Cada 
milímetro de água acumulada no pluviômetro, corresponde à quantidade 
de precipitação da ordem de um litro por metro quadrado 
 
TELEPLUVIÔMETRO –  aparelho eletrônico capaz de de colatar a 
precipitação próximo às pistas; 
 
NIVÔMETRO – aparelhos que medem a quantidade de neve acumulada na 
superfície. 

pluviômetro nivômetro 



Condensação do vapor de água próximo à superfície, em suspensão no ar 
da origem a névoa úmida e quando reduz consideravelmente a visibilidade 
(abaixo de 1.000 metros,colada a superfície ou no máximo até 30 metros 
e umidade relativa igual a 100%) passa a se chamar nevoeiro. O nevoeiro 
ocorre quase sempre devido a inversão térmica. 

Nos nevoeiros sempre haverá: 
 
1.  Grande umidade 
2.  Núcleos higroscópicos 
3.  Resfriamento do ar 
4.  I n v e r s ã o t é r m i c a d e 

suiperfície 



1.  NEVOEIRO DE MASSA DE AR -  ocorrem no interior das massas de ar, 
sistemáticamente nas mesmas condições, em lugares comuns, nas 
mesmas épocas do ano, e por isso costumam receber nomes diferentes 
em algumas regiões como cerração, ruço, sereno, neblina (origem 
espanhola), etc. Destacam-se dois grupos: 

a)   Nevoeiro de radiação: são produzidos pela radiação terrestre. 
Acontecem em áreas continentais, noite claras, sem núvens 
especialmente no inverno e primavera. É o mais comum e costuma 
acontecer ao amanhecer. 

b)   Nevoeiro de advecção: são produzidos pela existência de vento, 
pelo deslocamento horizontal do ar para regiões onde ocorre um 
resfriamento de qualquer natureza. Podem ser de NEVOEIRO DE 
VAPOR, adveçção do ar frio para superfîcies de águas quentes; 
NEVOEIRO DE BRISA, litorâneo ou costeiro, advecção do ar quente 
sobre o continente frio, geralmente se restringe a regiões baixas da 
orla marítima mas podem se aprofundar pelo interior continental. 



b)   Nevoeiro de advecção (continuação): NEVOEIRO MARÍTIMO, surge 
quando ventos quentes e úmidos fluem sobre correntes marítimas 
frias. São nevoeiros bastante rasos; NEVOEIRO OROGRÁFICO, 
levantamento do ar quente e úmido nas encostas dos relevos. 

2. NEVOEIROS FRONTAIS –  não têm época própria para sua formação, não 
dependem de região, e o que determina sua formação é o movimento das 
frentes. Dividem-se em: 
 

a)   Pós-frontal, associados às frentes frias, acontecem após a sua 
passagem. Após a ocorrência de muita chuva o solo evapora parte 
dessa água deixando o ar úmido e ao avançar a massa de ar frio 
vai condensando esse vapor. Acompanha o movimento da frente. 

b)   Pré-frontal, associados às frentes quentes, decorrem do fato de 
iniciarem-se precipitações leves muito tempo antes da chegada da 
linha frontal.  A grande umidade produzida no ar encontra o ar frio 
próximo à superfície formando o nevoeiro. 



Visibilidade é a capacidade de se ver através da atmosfera, objetos 
convenientemente iluminados e poder identificá-los. O grau de 
transparência da atmosfera é que determina a visibilidade. 

HORIZONTAL – avaliada paralelamente à superfície ao longo de 360º de 
horizonte; 
 
VERTICAL – avaliada perpendicularmente à superfície, pode ser de cima 
para baixo (descendente) ou de baixo para cima (ascendente, conhecida 
como TETO, se a cobertura das nuvens cobrir mais da metade do céu, 
estando a base abaixo de 20.000 pés.); 
 
OBLÍQUA – avaliada no sentido do ângulo de descida ou subida de uma 
aeronave na aproximação para pouso ou decolagem. 



ESTIMADA – obtida por estimativa, observando-se pontos de referências 
conhecidos e que se encontram a distâncias determinadas ou pela 
transparência geral da atmosfera. A CARTA DE PONTOS DE REFERÊNCIA 
( ou carta de visibilidade) é utilizada para auxiliar o observador na 
estimativa da visibilidade. 



MEDIDA – obtida empregando-se técnicas como balão de teto , o farol 
teto e o tetômetro eletrônico (vertical) e o visibilômetro (horizontal e 
obliqua). 

Tetômetro laser 

Balão teto 

Farol teto 

Visibilômetro 
(RVR) 



Tipo de visibilidade pode ser classificado como: 
 
ü  PREDOMINANTE – que predomina na maior parte dos seus setores 

ü  MÍNIMA – menos visibilidade observada em um setor 

ü  MÁXIMA – maior visibilidade observada em um setor 

Alcance Visual da Pista (AVP) ou Runway Visual Range (RVR) 







ASPECTO: 
 
ü  Cirriforme – forma fibrosa, estriada, filamentosa 
ü  Estratiforme – forma lisa, sem forma definida, esfumaçada 
ü  Cumuliforme – formas arredondadas, bem definidas 

ESTRUTURA FÍSICA: 
 
ü  Líquidas – exclusivamente gotículas de água 
ü  Sólidas – exclusivamente micro cristais de gelo 
ü  Mistas – gotículas e cristais de gelo 

ESTÁGIO DE FORMAÇÃO - bases entre: 
 
ü  Altas - > 8.000m (tropicais), > 7.000m (temperadas), > 4.000m (pólos) 
ü  Médias – 2.000m e 8.000m (trop), 2.000m e 7.000 (temp), 2.000m e 

4.000m (pólos 
ü  Baixas – 30m e 2.000m em qualquer latitude 



CIRRUS CI 
CIRRUSTRATUS CS 
CIRROCUMULUS CC 

ALTOSTRATUS AS 
ALTOCUMULUS AC 
NIMBUSTRATUS NS 

STRATUS ST 
STRATOCUMULUS SC 

CUMULUS CU 
CUMULUNIMBUS CB 

ALTAS 

MÉDIAS 

BAIXAS 
(sem desenvolvimento vertical) 

BAIXAS 
(com desenvolvimento vertical) 



. Halo 

. Frentes quentes 

. Sem turb. . Carneirinho 
. Turb. Perig. 

. Precip. continua 

. Virga 
. Turb. Leve 
. Turb. vezes forte 
. Virga 

. Precip. continua 

. Leve ou moder. 

. Chuviscos 

. Nevoeiro  
Base > 30m 

. Precip. descontinua 

. Eleve e fraca 

. Colchão 

. Isoladas 

. Precip. Pancada 

. Turb. igual seu tamanho 

. Cumulus congestus (TCU) 

. Precip. Forte (max 20 min) 

. Granizo, saraiva, tornados 

. Trovoadas 
 



MAMATUS –  superfície inferios se 
assemelha  a bolsas ou seios, 
resultado de forte vótice de vento 
(turbulência severa). Destes vórtices 
surgem as tubas (tornados ou 
trombas d’agua 

LENTICULARES –  são sempre de 
origem orográfica. Turblência em 
ondas estacionárias formando a 
sotavento das montanhas.  



NACARADAS –  semelhante a cirrus 
em forma de lentes, madrepérolas, 
parecem ser cristais de gelo. 
Formam-se em altitudes médias de 
25.000 metros em altas latitudes 

NOCTILUCENTES –  coloração azulada 
oiu prateada, por vezes alaranjada 
ou vermelha. Supõe-se serem 
poerias cósmicas muito f inas 
encontradas em altitudes médias de 
80.000 metros em altas latitudes. 





A massa de ar gasosa que compõe o ar atmosférico e envolve o globo 
terrestre está sempre em movimento, obedecendo a dois mecanismos que 
são a distribuição da insolação e a rotação da Terra. Estes dois mecanismos 
determinam a Circulação Geral. 

60º 

90º 

00º 

30º 

30º 

90º 

ventos polares 

ventos polares 

ventos alísios 

ventos alísios 

Trópico de Câncer 

ventos oestes 

Doldruns 

Trópico de Capricónio 

Equador 

Latitudes dos Cavalos 

Latitudes dos Cavalos 





Circulação inferior : caracterizado pelo deslocamento de grandes massas 
De ar frio dos Polos para o Equador. 
 
Circulação em nível inferior até 20.000ft. 

Circulação Superior: caracterizada pelo retorno do ar Equatorial para os Polos 
 
Na circulação Superior destaca-se a JET STREAM (Corrente de jato) 
 
Ventos Fortes acima de 50KT que sopram de W para E, e estão associadas 
a frente fria e provocam a CAT – Clear Air Turbulence 
 
 
Circulação em nível superior acima de 20.000ft 



Polar – Temperada - Tropical 
Ventos alísios são ventos que sopram dos trópicos para o equador e 
ocorrem permanentemente nas regiões sub-tropicais, sendo muito 
comuns na América Central. São o resultado da ascensão de massas 
de ar que convergem de zonas de alta pressão (anticiclônicas), nos 
trópicos, para zonas de baixa pressão (ciclónicas) no  Equador, 
formando um ciclo. São ventos secos, que muitas vezes provocam 
tempestades no deserto de areia. 

Sopram de NE no HN Sopram de SE no HS 



O Movimento geral do ar é sempre definido pela convecção (correntes) 
nas baixas pressões, subsidência (descendentes) nas altas e adveccão 
(ventos) entre elas. Os ventos sempre fluem das altas (centros de 
divergências) para as baixas pressões (centros de convergências). 

O Vetor gradiente de pressão será a diferença entre as pressões Alta e 
Baixa. A direção e o sentido sempre da Alta para Baixa e a grandeza a 
diferença de pressão. Quanto maior o gradiente de pressão maior a 
velocidade do vento (força de gradiente). O vento regido apenas pela 
força do gradiente de pressão é denomindado Vento Barostrófico 



Força desviadora, aparente, devido a rotação da Terra, como resultante 
das forças centrifuga e de gravidade. Mais intensa nos polos e nula no 
equador.  
 
  

O Vento real  é a resultante do equilíbrio entre as forças de gradiente de 
pressão, Coriólis e centrífuga (vento gradiente, chamado no Equador de 
vento ciclostrófico). 



BAIXA PRESSÃO: CONVERGENTE, 
                          ASCENDENTE 
                          HORÁRIA 
                          CICLONICA 
                          INSTABILIDADE 
                          VENTOS FORTES 
                          MAU TEMPO 

ALTA PRESSÃO: DIVERGENTE 
                        DESCENDENTE 
                        ANTI-HORÁRIA 
                        ANTICICLÔNICA 
                        ESTABILIDADE 
                        VENTOS FRACOS 

             BOM TEMPO 
                   

OCORRE O INVERSO NO HEMISFÉRIO NORTE 

N 

E 

S 

O 

N 

E 

S 
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ü  Vento pela direita 
ü  Deriva para a esquerda 
ü  Correção de deriva para a direita 
ü  Vento de cauda 
ü  Va < Vs 

ü  Valor “D” diminuindo 
ü  Altitude diminuindo 
ü  AP > AV 



HEMISFÉRIO SUL 

SE DERMOS AS COSTAS PARA O VENTO NO HEMISFÉRIO SUL, A ÁREA DE 
BAIXA PRESSÃO ESTARÁ A NOSSA DIREITA E A AREA DE ALTA A ESQUERDA 
 
                    OCORRERÁ O CONTRÁRIO NO HEMISFÉRIO NORTE 



Usado em pousos e decolagens 

O Atrito  anula o efeito de Coriólis 

Nível de gradiente 
Usado na navegação aérea 

Em geral é de natureza barostrófica (ligada a diferença de pressão), 
não sendo influenciada pela força de Coriólis devido ao atrito, e é 
sempre temporária, obedecendo a ciclos. 

Com efeito Coriólis) 



Possuem ventos locais nomeados regionalmente: 
 
BRISAS – sopram entre a terra e a água; 
 
BRISA DO MAR – fluem do mar durante o dia, mais fortes durante as 
tardes de verão; 
 
BRISA TERRAL – fluem da terra durante a noite, mais fortes durante as 
madrugadas de inverno; 
 
MONÇÃO – sazonais que fluem do mar ou da terra conforme a 
estação do ano; Alternancia entre chuva e seca. 
 
MONÇÃO DE VERÃO – flui do mar durante todo o verão de maneira 
semelhantes às brisas do mar 
 
MONÇÕES DE INVERNO – flui da terra durante todo o inverno, 
semelhante às brisas da terra. 



 
ANABÁTICOS – todo vento que sopra contra as encostas dos relevos, 
ascendendo-as, passando ou surgindo de planícies ou vales; 
 
CATABÁTICOS – todo vento que flui do topo de relevos para os vales 
descendo as encostas, passando ou surgindo no topo desses relevos; 
 
VENTO DE VALE – ventos quentes que durante o dia sobem as 
encostas dos relevos vizinhos a vales profundos. É um tipo de vento 
anabático; 
 
VENTO DE MONTANHA – vento frio e seco que durante a noite desce 
as montanhas vizinhas a vales profundos pu planícies extensas 
resultando do aumento da densidade do ar resfriado fortemente nos 
picos desses relevos. Recebem a denominação de ventos de 
gravidade e são catabáticos. 
 
VENTO DE FOEHN – ventos quentes e secos que descem as 
montanhas. É também um tipo de vento catabático 



Exemplo significativo de ventos Continentais. 
 
•  Ocorrem no sul da Ásia. 
•  Quando no verão, os ventos monçônicos sopram para o continente. 
•  Quando no inverno, os ventos monçônicos sopram para o Oceano Índico. 
•  Isso porque no verão, a temperatura é mais quente. O continente esquenta 

mais rápido do que a água, fazendo surgir um centro de baixa pressão, para 
onde os ventos se dirigem, causando chuvas intensas na Índica e em 
Bangladesh.  

•  No inverno é o contrário: com pouco calor, o continente esquenta pouco e 
esfria mais rapidamente que o oceano. A água esquenta mais lentamente e 
esfria mais lentamente, fazendo o centro de baixa pressão estar localizado 
sobre o Oceano Índico. 



Ocorre à noite, em função do resfriamento do ar sobre a 
montanha. O ar frio se torna mais denso e passa a descer 
pelas encostas.   

NOITE 



Como a densidade do ar diminui com a aumento da temperatura, o ar 
ao redor do topo da montanha sobe por  convecção, criando uma 
região de baixas pressões que provoca um fluxo de ar (vento) 
ascendente desde a base da encosta. 

DIA 



Circulações locais que se fazem sentir sobre regiões litorâneas 

Tem por causa a diferença de aquecimento entre a superfície da Terra e o 
Mar. 
 
Podem ser : 
 
Marítimas – São mais intensas no verão, a tarde e sopram do mar para a terra 
 
Terrestres – São mais intensas no Inverno, de madrugada e sopram da terra para o 
mar  



A temperatura final, na base da encosta de sotavento, é maior do que a 
temperatura inicial na base de  barlavento, devido ao ganho de calor no 
processo de condensação. Este é o chamado Efeito Foehn. 





Corrente de jato Turbulência em ar claro 





As massas de ar são grandes porções de ar que 
apresentam condições internas de temperatura, pressão e 
umidade relativamente homogêneas, influenciadas pela 
região onde são formadas. 
O local de formação da massa de ar é denominado região 
de origem, é neste local que a massa de ar irá adquirir 
suas características de temperatura, pressão e umidade.  
 
Logo quanto a origem podem ser : 
Massas tropicais – equatoriais e Polares 
 
Quanto a classificação poderão ser: 
 
Marítimas (umidas)  ou continentais (Secas)   



Massas equatoriais – sua formação ocorre nas baixas latitudes, na 
região próxima da linha do Equador, entre 5° Norte e 5° Sul. 
Apresentam temperaturas elevadas, quando formadas em áreas 
oceânicas são úmidas; se formadas em regiões continentais, são 
menos úmidas. 
 
Massas tropicais – suas regiões de origem são nas áreas próximas 
aos trópicos de Capricórnio e Câncer, entre as latitudes 25° e 30° 
tanto no hemisfério norte como no hemisfério sul. São massas de 
ar bastante úmidas, no entanto, se formadas em áreas 
continentais, normalmente, são secas. 
 
Massas polares – formam-se nas regiões próximas aos polos Sul e 
Norte, sempre em latitudes superiores a 50° e por esses aspectos, 
são extremamente frias. A polar continental é mais fria e mais 
seca; a oceânica é mais úmida. 









MASSA FRIA AVANÇANDO SOBRE SUPERFÍCIE MAIS QUENTE 

INSTABILIDADE  
NUVENS CUMULIFORMES 
VISIBILIDADE BOA  
TURBULENCIA  
FORMAÇÃO DE GELO CLARO 
 

MASSA QUENTE AVANÇANDO SOBRE SUPERFICIE MAIS FRIA  

ESTABILIDADE 
NUVENS ESTRATIFORMES 
MÁ VISIBILIDADE  
AR CALMO , SEM TURBULÊNCIA 
FORMAÇÃO DE GELO OPACO 





É a parte dianteira de uma massa de ar quente em movimento. 

Uma frente quente é uma zona de transição onde uma 
massa de ar quente e úmida está a substituir uma massa de ar fria. 
As frentes quentes deslocam-se do equador para os pólos. Como o ar 
quente é menos denso que o ar frio, a massa de ar quente sobe por 
cima da massa de ar mais frio e geralmente ocorre precipitação. 



Frente fria é a borda dianteira de uma massa de ar fria, 
Uma frente fria é uma zona de transição onde uma massa de ar frio e 
seco (polar, movendo-se para o equador) está a substituir uma massa 
de ar mais quente e úmido (tropical, movendo-se para o polo) 

As frentes frias deslocam-se dos polos para o equador. Predominante 
de Noroeste, no Hemisfério Norte, e de Sudoeste no Hemisfério Sul. 



Uma  frente oclusa  (também chamada de  oclusão) é uma zona de 
transição onde uma frente fria, movendo-se mais depressa, ultrapassa 
(e obstrui) uma  frente quente, fazendo elevar-se todo o  ar  quente. 
A  chuva  contínua característica das frentes quentes é seguida 
imediatamente pelos aguaceiros associados às frentes frias. 



Uma frente estacionária é uma fronteira entre ar quente e ar frio que 
resulta quando uma frente fria ou quente deixa de se mover. Quando 
ela volta a se mover, volta a ser fria ou quente. Normalmente há uma 
mudança de temperatura ou de direção de vento que se nota de um 
lado para o outro.  Ciclones  migrando ao longo de uma frente 
estacionária podem despejar grandes quantidades de  precipitação, 
resultando em inundações significativas ao longo da frente. Se ambas 
as massas de ar ao longo de uma frente estacionária são secas, pode 
existir céu limpo sem precipitação. Quando há ar úmido e quente que 
se eleva sobre o ar frio, nebulosidade com precipitações leves podem 
cobrir uma vasta área. 











Determina como a atmosfera reage aos deslocamentos verticais do ar. 
Conforme as variações de densidade (temperatura) que ocorra com 
estes deslocamentos os fenômenos resultantes podem assumir 
características muito próprias. 
 
Uma parcela de ar seco levantada para alturas acima do seu nível 
original, encontrará pressões menores e neste caso sofrerá uma 
expansão adiabática tornando-se mais fria. Se comparada agora sua 
densidade com a do ar neste novo nível, ela poderá estar: 
 
ü  Mais densa (mais fria) –  estará mais pesada e retornará ao nível 

primitivo (ESTABILIDADE ABSOLUTA) 

ü  Menos densa (mais quente) –  estará mais leve e continuará se 
elevando (INSTABILIDADE ABSOLUTA) 

ü  Mesma densidade (igual) –  permanecerá no novo nível (EQUILIBRIO 
NEUTRO ou INDIFERENTE). 

GT ADIABÁTICO DO AR SECO = 1ºC/100m 
GT ADIABÁTICO DO AR ÚMIDO (SATURADO) = 0,6ºC/100m 



GT DA ATMOSFERA > 0,6ºC/100M 
GT DA ATMOSFERA > 1ºC/100M 

MAIS QUENTE 



GT DA ATMOSFERA < 0,6ºC/100M 
GT DA ATMOSFERA < 1ºC/100M 

MAIS FRIA 



Se a temperatura do ar junto à superfície for 28ºC  e a 1.000 metros de 
altura for 21ºC (ou 15ºC), o gradiente térmico vertical neste dia será: 
 
28ºC – 21ºC = 7ºC em 1.000m                28ºC – 15ºC = 13ºC em 1.000m 
ou 0,7ºC em 100m                                  ou 1,3ºC em 100m 

Equilíbrio estável Equilíbrio instável 

GT DA ATMOSFERA < 0,6ºC/100M 
GT DA ATMOSFERA < 1ºC/100M 

GT DA ATMOSFERA > 0,6ºC/100M 
GT DA ATMOSFERA > 1ºC/100M 



Gradientes térmicos > que 3,42ºC/100m = AUTOCONVECTIVOS 
 

Gradientes térmicos > que 1ºC/100m = SUPERADIABÁTICOS - ar instável 
turbulência, nuvens cumuliformes, litometeóros suspensos, gelo claro 

 
Gradientes térmicos < que 0,6ºC/100m = ar estável 

ar calmo, nuvens estratiformes, névoa e nevoeiro, chuvisco, gelo escarcha 
 

Gradiente térmico > 0,6ºC/100m e < 1ºC/100m = ar condicional 
Se ar saturado será: fenômenos iguais ar instável 

Se ar seco será: fenômenos iguais ar estável  
 
 

Gradiente térmico do ponto de orvalho = 0,2ºC/100m 
 



Nível de Condensação por Convecção = altura em que 
o ar da superfície deve ser elevadoadiabaticamente, 
até iniciar a formação de nuvens convectivas. 

NCC = (T – Td) x 125 

T = temperatura do ar a superfície 
Td = temperatura do PO a superfície 
125 = constante 





Causas: flutuações casuais do fluxo do vento , as quais são  
Instantâneas e irregulares. 
  
5 a 15kt = leve  
15 a 25kt = moderada 
>25kt = forte 
 
 

Turbulência Convectiva: 
 
Causadas pelas correntes convectivas verticais decorrentes do aquecimento 
do solo, ar instável e advecção de ar frio sobre solo mais quente. 
Mais intensa durante o dia no verão.    









Turbulência Orográfica : 
 
Ventos fortes que sopram quase perpendiculares as encostas  
Íngremes de montanhas, é identificado por nuvens lenticulares. 
 
  



TURBULÊNCIA DE CÉU CLARO (CAT) 
 
Mais comum entre 20.000 e 40.000ft , espessura comum entre  
3000 e 6000ft 
 
Mais intensas no inverno. 
 
 









TURBULENCIA NA TRILHA DE AERONAVES : 
 
No pouso e decolagem , a trilha da aeronave produz turbulência 
na trajetória de aproximação e ao longo da pista  





Requisitos para sua formação: 
 
Ar instável – umidade e ação ascendente. 
 
Divide-se em três estágios :  
 
Estágio de cumulus : Correntes ascendentes  
                                 Precipitação nula em  
                                 superfície 
                                 Convergência de ventos 
 
Estágio de Maturidade: Correntes ascendentes e descendentes 

             Ventos fortes em forma de rajadas  
                                    relâmpagos – queda de temperatura e aumento   
                                    de pressão 
 
Estágio de Dissipação:  Correntes descendentes 

   Turbulência menos intensa 
   Grandes expansões laterais 



HUMILIS 
MEDIOCRIS 
CONGESTUS 





Opaco – Amorfo – Escarcha: ocorre na faixa de temperatura de -10º e -20ºC 
Atinge o bordo de ataque das asas – Fácil remoção. 
Nuvens estratiformes 
 
Claro cristal ou liso : Adere fortemente a aeronave, pesado e difícil remoção, 
É o tipo mais perigoso – ocorre entre 0º e -10ºC 
Nuvens Cumuliformes  
 

Escarcha Claro/Liso  Geada 



CHUVA DE GRANIZO 

GELO CLARO 



Formação de gelo em frente fria 

Aproximadamente 4.000 metros de espessura 



Formação de gelo em frente quente e estacionárias 

Aproximadamente 80 Km de largura 
e 5.000m espessura 





Alguns fenômenos comuns de clima tropical: 
 
ü  Linhas de instabilidade 
ü  Linhas de cortante 
ü  Ondas de Este 
ü  Inversão dos aliseaos 
ü  Convergência intertropical 
ü  tornados e trombas d’agua 
ü  Monções e 
ü  Trovoadas de massa de ar 
ü  Doldruns 
ü  Ciclones tropicais (furacões) 















1)  As massas de ar são grandes porções de ar que apresentam 
condições internas de temperatura, pressão e umidade 
relativamente homogêneas, influenciadas pela(o): 
a)  Deslocamento da frente 
b)  Condição climática 
c)  Região onde se forma 
d)  Tem características próprias imutáveis 

 

2) Quanto a classificação das massas de ar poderão ser: 
a)  Marítimas  ou continentais   
b)  Tropicais, Equatoriais e Polares 
c)  Massas de ar quente e fria 
d)  Conveçtivas e advectivas 

3) Formam-se sempre em latitudes superiores a 50° e por esses 
aspectos, são extremamente fria.  

a)  Massa de ar Equatoriais 
b)  Massas de ar Tropicais 
c)  Massas de ar temperadas 
d)  Massas de ar Polares 



4) Podemos afirmar que em uma frente fria teremos: 
a)  Estabilidadde e visibilidade boa 
b)  Instabilidade e visibilidade ruim 
c)  Turbulência e visibilidade boa 
d)  Formação de gelo escarcha 

5) Nas cartas sinóticas, em todos os casos, o simbolo aponta para a 
direção do deslocamento da frente exceto: 

a)  Linhas de instabilidade 
b)  Frentes estacionárias 
c)  Frentes oclusas 
d)  Não existe excessão 

é uma zona de transição, onde uma 
frente fria, ultrapassa parte de uma 
frente quente,  

6) Podemos definir uma frente oclusa (oclusão) como sendo: 
a)  zona de transição de uma frente fria para uma frente quente 
b)  Uma fronteiro entre ar quente e ar frio 
c)  Massa de ar que se desloca e eleva o ar frio 
d)  Zona de transicao quente e umida 



7) Se a temperatura do ar junto à superfície for 30ºC  e a 1.000 
metros de altura for 24ºC, o gradiente térmico vertical neste dia 
indicará: 

a)  Ar instável e formações estratiformes 
b)  Vento calmo e pancadas de chuva 
c)  Nevoeiro e nuvens cumuliformes 
d)  Ar estável e vento calmo 

 
8) Determinando o nível de condensação convectiva  seguinte, 
temperatura no solo 30ºC e P.O. 24ºC, teremos:  

a)  Base das núvens 7.500 metros 
b)  Topo das núvens 1.000 metros 
c)  Base das núvens 750 metros 
d)  Base das núvens a 750 pés 

9) Turbulência na qualk a aeronave poderá ficar for a de controle 
será classificada como: 

a)  Turbulência severa 
b)  Turbulência forte 
c)  Turbulência intensa 
d)  Turbulência orográfica 



10) As turbulências em céu claro (CAT)  são mais comuns entre os níveis: 
a)  10.000 pés e 30.000 pés 
b)  20.000 pés e 40.000 pés 
c)  20.000 metros e 40.000 metros 
d)  30.000 pés e 40.000 pés 

11) A ascensão do ar quente sobre uma massa de ar mais fria, 
normalmente asociada a uma frente fria, resulta em: 

a)  Uma turbulência frontal 
b)  Uma trubulência de massa de ar quente 
c)  Uma turbulência mecânica 
d)  Uma turbulência de solo 

12) O estágio cumulus da trovoada é caracterizado por: 
a)  Ar estável e precipitação tipo pancada 
b)  Correntes ascendentes e precipitação nula 
c)  Ventos fortes em forma de rajada 
d)  Grandes expansões laterais 



13) Formação de gelo claro e temperatura entre 0ºC e -10ºC, podemos 
afirmar que: 

a)  O ar será instável 
b)  A nebulosidade será estratiforme 
c)  Estaremos voando em uma frente quente 
d)  O ar será condicionalmente estável 

14) No Brasil os ventos de Monções predominam na região: 
a)  Norte 
b)  Nordeste 
c)  Amazonica 
d)  Sub-trocial 

 



Composição 
 
As cinzas vulcânicas também representam grande risco para a 
aviação, pois podem danificar os motores das aeronaves e reduzir 
drasticamente a visibilidade. 



A Cinza vulcânica é composta por partículas vulcânicas vítreas, 
expelidas pelos vulcões durante uma erupção explosiva. Têm até 2 
mm diâmetro. 
Essas erupções consistem essencialmente na saída, para a superfície 
terrestre e para a atmosfera, de magma ou material fluido gerado no 
interior do vulcão e também na liberação de grande quantidade de 
gases, que são responsáveis pelos fenômenos explosivos da atividade 
vulcânica. 
Durante o trajeto ascendente, depois da explosão, essas partículas se 
solidificam e formam uma nuvem. 



As nuvens de cinzas podem se manter por vários meses, até mesmo 
um ano a mais de 18 quilômetros de altitude, podendo ocasionar 
bloqueio de espaço aéreo ou interrupção de operações em 
aeroportos, a depender da direção e intensidade dos ventos. 
Podem causar também danos às aeronaves em voo e no solo, 
atrasos, cancelamentos, realinhamento da malha aérea, e 
necessidade de limpeza de aeroportos e de equipamentos de auxílio 
à navegação aérea. 
 
  





Danos às aeronaves 
 
Na alta atmosfera, onde circulam as aeronaves comerciais, a cinza 
vulcânica pode causar avaria no motor, danificar as pás das turbinas 
ou as sondas eletrônicas de Pitot. 
 
Os aviões comerciais a jato são os que sofrem os danos mais graves, 
quando voam através de nuvens que contêm detritos e gases 
produzidos por erupções vulcânicas. 
 
Nos sistemas de propulsão, efetivamente, são três os efeitos que 
mais contribuem para os danos: erosão dos rotores do compressor, 
formação de silicatos fundidos nas câmaras de combustão e nas 
turbinas e a obstrução do sistema de combustível e de resfriamento 
do motor. 
 



Danos às aeronaves 
 
Na alta atmosfera, onde circulam as aeronaves comerciais, a cinza 
vulcânica pode causar avaria no motor, danificar as pás das turbinas 
ou as sondas eletrônicas de Pitot. 
 
Os aviões comerciais a jato são os que sofrem os danos mais graves, 
quando voam através de nuvens que contêm detritos e gases 
produzidos por erupções vulcânicas. 
 
Nos sistemas de propulsão, efetivamente, são três os efeitos que 
mais contribuem para os danos: erosão dos rotores do compressor, 
formação de silicatos fundidos nas câmaras de combustão e nas 
turbinas e a obstrução do sistema de combustível e de resfriamento 
do motor. 
 



Danos às aeronaves 
 
Nas superfícies da aeronave, os danos mais graves podem ocorrer 
no para-brisas da cabine de comando, com a perda da visibilidade 
pelos pilotos e a não confiabilidade das informações de velocidade, 
devido à obstrução do tubo de pitot. 
Além disso, as cinzas podem danificar também outros instrumentos 
no exterior da aeronave, como as antenas de rádio, o que impede a 
comunicação e o pouso por instrumentos, além de bloquear o 
sistema de resfriamento ou causar falsos alarmes de incêndio no 
compartimento de carga. 
É importante ressaltar que as nuvens de cinzas vulcânicas não são 
detectadas pelos radares meteorológicos a bordo de aeronaves. 
 
 



Após atravessar uma nuvem de cinza vulcânica, recomenda-se que 
seja feita uma verificação completa nos motores da aeronave, para 
identificar possíveis danos. 
 
  
 
 



Efeitos para o tráfego aéreo 
 
De acordo com a Filght Safety Foundation – FSF (1993), durante 
algumas erupções vulcânicas, os pedaços de rocha e de vidro que 
são lançados podem ultrapassar 30 mil metros de altitude e, em 
algumas situações, quando associados às fortes correntes de ar, se 
afastam do ponto de origem, podendo, em alguns casos, circular o 
globo terrestre. 
 
Por conta disso, as cinzas vulcânicas podem causar um impacto em 
grande escala para o tráfego aéreo internacional. 
 
A ameaça das nuvens de cinzas vulcânicas à segurança de voo atraiu 
a atenção da comunidade aeronáutica, quando várias aeronaves 
comerciais sofreram danos graves, após se depararem com esse 
fenômeno. 



O caráter imprevisível das erupções vulcânicas torna este 
fenômeno ainda mais preocupante. 
 
Para informar a aviação internacional sobre a posição e os 
movimentos destas nuvens de cinzas vulcânicas e proteger 
aviação internacional desse constante risco, foram instalados 
“centros de monitoramento de cinzas vulcânicas” em institutos 
meteorológicos em 9 regiões do mundo. Esses centros monitoram 
as cinzas, baseados em informações de terra, relatórios de 
pilotos, imagens de satélites e modelos numéricos de dispersão 
de cinzas vulcânicas. 
 
O centro mais próximo do Brasil é VAAC da Argentina 



Os VAAC estão assim distribuídos pelo mundo: 
 
 
Anchorage VAAC - Anchorage, AK, United States 
 
Buenos Aires VAAC - Buenos Aires, Argentina 
 
Darwin VAAC - Darwin, Australia 
 
London VAAC - London, United Kingdom 
 
Montreal VAAC - Montreal, Canada 
 
      Tokyo VAAC - Tokyo, Japan 
 
Toulouse VAAC - Toulouse, France 
    
Washington VAAC - Washington, DC, United States 
    
Wellington VAAC - Wellington, New Zealand 
 
 
 



No Brasil, apesar de não existirem vulcões, as nuvens de cinzas 
vulcânicas oriundas de vulcões da Argentina e do Chile podem 
influenciar no tráfego aéreo brasileiro. 
 
Um caso recente ocorreu em 2011. O vulcão Puyehue entrou em 
erupção e lançou rochas, cinzas e gases no espaço aéreo do Chile. A 
explosão do Puyehue gerou uma coluna de cinzas e gases com 10 Km 
de altura e com largura de 5 Km, que atingiu rapidamente uma 
extensão aproximada de 3.300 quilômetros. 
 
A coluna de cinza vulcânica foi transportada pelos ventos para o 
território argentino, causando queda de grande quantidade de cinzas 
na cidade vizinha de San Carlos de Bariloche. O material vulcânico 
transportado pelos ventos chegou até o oceano Atlântico, gerando 
problemas para a navegação aérea. 
 



A nuvem de cinzas expelida pelo vulcão prejudicou voos de 
aeroportos na Argentina, Chile, Uruguai e Paraguai. No Brasil, a 
nuvem causou cancelamentos principalmente no aeroporto de Porto 
Alegre. 
 
Segundo informações do DECEA, este evento ocasionou 
considerável impacto operacional, ocasionado atrasos em mais de 
dez mil voos e o cancelamento de 5.017 voos nacionais e 
internacionais. 





Na fase de planejamento de voo, a ocorrência de cinzas vulcânicas 
no aeródromo de partida, ao longo da rota ou no aeródromo de 
destino pode ser identificada através da consulta de boletins 
meteorológicos. 



Observação Meteorológica de superfície usada para fins aeronáuticos 
Internacionais. É horário, feito pelas Estações Meteorológicas de Superfície 
(EMS). 

 (METeorological Aerodrome Report - Informe meteorológico regular de aeródromo) 

Metar realizado em horário especial selecionada (horário diferente das 
horas cheias), é feito pelas estações de observação meteorológicas de 
Superfície. 



 METAR SBRJ 231200Z 31015G27KT 280V350 4000 -RA SCT020 BKN120 25/20 Q1012 =  



 METAR SBRJ 231200Z 31015G27KT 280V350 4000 -RA SCT020 BKN120 25/20 Q1012 =  



 METAR SBRJ 231200Z 31015G27KT 280V350 4000 -RA SCT020 BKN120 25/20 Q1012 =  



 METAR SBRJ 231200Z 31015G27KT 280V350 4000 -RA SCT020 BKN120 25/20 Q1012 =  

OBS: o vento no METAR será informado de onde o vento está soprando 
com relação ao Norte verdadeiro. O vento informado pela TWR será 
informado de onde está soprando com relação ao Norte magnético. 
AUTO no grupo vento indica informe gerado por EMS automático. 



 METAR SBRJ 231200Z 31015G27KT 280V350 4000 -RA SCT020 BKN120 25/20 Q1012 =  

ü  de 50 em 50 metros até 800 metros; 
 
ü  de 100 em 100 metros, de 800 a 5.000 metros; 
 
ü  de 1.000 em 1.000 metros, de 5.000 até 9.000 metros. 
 
ü  Para valores a partir de 10.000 metros, informa-se 9999. 
 
ü  Para visibilidades menores que 50 metros, informa-se 0000. 
 

R09/1000N R27/1200D – Alcance visual na pista 09 igual a 1000 metros 
sem variação e, na pista 27, igual a 1.200 metros e com tendência à 
diminuição. Quando a visibilidade horizontal for menor que 2.000 metros.  



 METAR SBRJ 231200Z 31015G27KT 280V350 4000 -RA SCT020 BKN120 25/20 Q1012 =  





 METAR SBRJ 231200Z 31015G27KT 280V350 4000 -RA SCT020 BKN120 25/20 Q1012 =  

OBS:   só  teremos 
definição de TETO 
quando   tivermos 
informação de BKN 
ou OVC. 
 
FEW  e  SCT  são 
definidos  como 
"NÃO TETO" e BKN  
e OVC como"TETO". 



CAVOK – significa "Ceiling and Visibility OK", ou seja, teto e 
visibilidade OK. É empregado nos boletins em substituição aos 
grupos de visibilidade, RVR, tempo presente e nebulosidade. Deve ser 
informando quando ocorrerem as seguintes condições 
 
·  Visibilidade >= 10.000 metros 
 
·  Ausência de nuvens abaixo de 5.000 pés (1.500 metros) 
 
·  Ausência de precipitação e CB na área do aeródromo. 



 METAR SBRJ 231200Z 31015G27KT 280V350 4000 -RA SCT020 BKN120 25/20 Q1012 =  



 METAR SBRJ 231200Z 31015G27KT 280V350 4000 -RA SCT020 BKN120 25/20 Q1012 =  



 METAR SBRJ 231200Z 31015G27KT 280V350 4000 -RA SCT020 BKN120 25/20 Q1012 =  

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 
 
Precipitação ou trovoadas ocorridas recentemente é codificado com RE 
seguido do indicador de tempo.  
ex: RERA = chuva recente, RETS = trovoada recente. 
 
Tesoura de vento indicado por WS (windshear) seguido da pista em que 
esse ocorre, Exemplo: WS R09 = tesoura de vento na pista (runway) 09.  



Ø  METAR SBPA 181700Z 22003KT 150V260 CAVOK 17/12 Q1027= 

Ø  METAR SBCT 181700Z 12003KT 9999 FEW018 BKN023 16/11 
Q1029= 

Ø  METAR SBSP 181700Z 16009KT 9999 FEW018 SCT027 BKN033 
19/15 Q1027= 

Ø  METAR SBGR 181700Z 05006KT 9999 SCT030 22/15 Q1026= 

Ø  METAR SBMT 181700Z 06006KT 9999 SCT043 22/13 Q1027= 

Ø  METAR SBRJ 181700Z 09004KT 9999 FEW025 BKN035 24/18 
Q1025= 

Ø  METAR SBCF 181700Z 10009KT 9999 BKN035 22/12 Q1026= 

Ø  METAR SBBR 181700Z 09011KT 9999 SCT040 24/09 Q1025= 

Ø  METAR SBVT 181700Z 10002KT 3000 -RA BR FEW010 BKN020 
BKN035 21/20 Q1024= 

Ø  METAR COR SBEG 181700Z 30002KT 9999 BKN008 BKN100 25/23 
Q1017= 



A consulta das informações meteorológicas disponíveis dos aeródromos de 
decolagem, destino, alternativa e em rota deve ser realizada, conforme a sequência 
de verificações abaixo:  
 
•  Consultar METAR, SPECI, TAF, SIGMET, AIRMET, GAMET e verificar: Condições de 

vento, visibilidade, teto, nebulosidade, temperaturas e precipitação; 

•  Atentar para os mínimos meteorológicos para operação VFR e IFR estabelecidos 
nos regulamentos e nas cartas dos aeródromos; 

•  Verificar se o vento presente e o vento previsto enquadram-se dentro das 
limitações do manual da aeronave; 

•  Verificar registros e previsões do tempo para a rota a ser voada, consultando 
imagens de satélites, cartas SIGWX e cartas de vento em altitude; 

•  Verificar se há condições meteorológicas adversas previstas (formação de gelo, 
nevoeiro, chuva forte, tesoura de vento, rajadas de vento, turbulência); 

•  Verificar condições para retorno ou pouso de precaução em caso de aambiente 
visual degradado (velocidade e altura mínima para helicópteros voando VFR). 





Informação Meteorológica para Aeronave em Voo. Fornecimento 
das diversas informações meteorológicas de uso aeronáutico, isto 
é, METAR, SPECI, TAF e SIGMET, através de repetitiva radiodifusão 
em voz dessas informações ou mediante transmissão direta às 
aeronaves, por meio de um enlace de dados (datalink). 







(Terminal Aerodrome Forecast)  

































BECMG 1400/1402" quer dizer assim: 
 
A partir de 1400, que significa "00Z do dia 14", vai começar uma 
modificação meteorológica e somente APÓS 1402 (que significa 02Z 
do dia 14) é que vai prevalecer as seguintes modificações: 
 
a) visibilidade – 4.000 metros; e 
 
b) nuvens - 5 a 7 oitavos com base a 1.000 pés. 
 
Como não tem mais outra informação depois do "BECMG" neste TAF, 
estas condições vão permanecer até o final do período, que 
corresponde ao trecho da mensagem "130530Z 1312/1412", ou seja, 
o final do período será às 1412 (12Z do dia 14). 







OBS: Uma emenda de previsão de aeródromo na forma codificada será identificada 
por TAF AMD em lugar de TAF, e cobrirá o restante do período de validade do TAF 
original.  



3.2.5 NSC 
 
Quando não forem previstas nuvens de significado operacional, 
nenhuma restrição à visibilidade vertical e o uso da abreviatura 
CAVOK não for apropriado, será usada 
a abreviatura NSC (Nil Significant Cloud). 
 
3.2.6 NSW 
 
Para informar o término de fenômeno de tempo significativo w’w’, é 
utilizadaa abreviatura NSW (Nil Significant Weather) em lugar do  
grupo w'w'. 
 
3.2.7 NOSIG 
 
Quando não forem previstas mudanças significativas para o período 
de tendência, os grupos indicadores de mudanças serão 
substituídos por NOSIG (No Significant Change). 











620304 – previsão de formação de 
gelo (6) do tipo opaco e intensidade 
leve (2) no nível 030 (3000 pés) com 
profundidade de 4 mil pés (4), ou 
seja, entre 3 mil e 7 mil pés. O 
dígito 6 no início sempre indica 
formação de gelo, enquanto que os 
tipos e intensidades estão listados 
na tabela: 



520004 – previsão de turbulência (5) 
moderada de céu claro ocasional, ou 
seja, 1/3 do tempo (2), com base no 
nível do solo (000) com profundidade 
de 4 mil pés (4), ou seja, entre o chão 
e 4 mil pés de altura. O dígito 5 no 
início sempre indica turbulência, 
enquanto que os tipos e intensidades 
estão listados na tabela: 



Previsão de fenômenos significativos que deverão ocorrer entre o solo e 
o FL 100 ou FL150 (em regiões montanhosas), dentro de uma FIR ou 
subárea, confeccionada por um CMA-1 e com validade de 6 horas, 
principiando às 00, 06, 12 e 18Z. 
 
Em linguagem clara abreviada, deve ser confeccionada como GAMET, 
contendo duas seções: 
 
a)  seção I – informações relativas a fenômenos meteorológicos, em rota, 

perigosos para voos em níveis baixos, preparada para respaldar a 
divulgação de AIRMET; e 

 
b)  seção II – informações adicionais requeridas para voos em níveis 

baixos. 
 
 



EX.:  SBRE GAMET VALID 200600/201200 RECIFE FIR

         SFC WSPD 08/10 25KT

         SFC VIS 06/08 N OF 18DEG S 2000M

         CLD 06/08 OVC 800FT N OF 12 DEG S

         TURB MOD FL090

         SIGMET APLICABLE: 2 e 4 

Interpretação: Previsão FIR Recife das 0600Z às 1200Z do dia 20; vento 
de superfície entre 0800Z e 1000Z de 25kt; visibilidade de 2000 m entre 
0600Z e 0800Z ao norte da latitude 18º Sul; entre 0600Z e 0800Z, céu 
encoberto a 800 FT ao norte da latitude 12º Sul; turbulência moderada 
no FL090; SIGMET nºs 2 e 4 – aplicáveis à FIR. 



É uma mensagem que consiste em uma descrição concisa, em 
linguagem clara abreviada, relativa à ocorrência ou previsão de 
fenômenos meteorológicos, em rota, que não tenham sido incluídos 
na Seção I do GAMET e que possam afetar a segurança das 
operações aéreas abaixo do FL100 (ou FL150 para áreas 
montanhosas), e à evolução desses fenômenos no tempo e no 
espaço. 
 
EX.: SBRE AIRMET1 VALID 201400/201800 SBRF RECIFE FIR MOD 
TURB OBS AT1350 FL090 NC= 
 
Interpretação: AIRMET expedido pelo CMV Recife, valido entre 
1400Z e 1800Z do dia 20, alertando sobre turbulência moderada 
observada às 1350Z no FL090, na FIR Recife. 



É uma mensagem que consiste em uma descrição concisa, em 
linguagem clara abreviada, relativa à ocorrência ou previsão de 
fenômenos meteorológicos, em rota, que possam afetar a 
segurança das operações aéreas, e à evolução desses fenômenos no 
tempo e no espaço. 
 
O número sequencial deve corresponder ao número de SIGMET 
divulgados para a FIR (ou setores de FIR) a partir de 0001 UTC do 
dia em questão. 
 
 EX.: SBCW SIGMET 3 VALID 171230/171630 SBCT CURITIBA FIR SEV 
TURB FCST FL250 NC= 
 
 Interpretação: SIGMET nº 3 válido para o dia 17 entre 1230UTC e 
1630UTC emitido pelo CMV Curitiba prevendo turbulência severa 
no FL250 para a FIR Curitiba. 
 



 
Carta prognosticada é o nome pelo qual é conhecida a carta que contém 
dados de superfície ou de altitude, previstos para uma determinada 
região e para uma hora determinada. 
 
As cartas prognosticadas são preparadas pelo CNMA (Centro Nacional de 
Meteorologia Aeronáutica) e poderão ser encontrados em exposição nas 
Salas de Tráfego, Centros Meteorológicos e demais órgãos de Proteção 
ao Voo. 
 
De uma forma geral, as cartas prognosticadas dividem-se em: 
 
1)  Carta de tempo significativo (SIG WX PROG) 
2)  Carta de vento e temperatura em altitude (WIND ALOFT PROG) 
 
Estes tipos têm os seus próprios períodos de validez para os seguintes 
horários: 
-          Carta de tempo significativo: 0000, 0600, 1200, 1800Z 
-          Carta de vento e temperatura em altitude: 0000, 1200Z. 
 
Portanto, ambos os tipos de cartas são elaborados para uma hora 
determinada que represente a sua validade. 



Confeccionadas com antecedência de 24 horas, com as condições de 
tempo e áreas de nebulosidade previstas desde a superfície até o nível 
630, divididas em 4 níveis – SUP/100, FL100/FL250, FL250/FL450 e 
FL450/FL630 (vôos supersônicos).  
 
A validade das cartas é de 6 horas, sendo que na legenda aparece o 
horário médio da carta. Ex.: Carta das 1800UTC tem validade entre 15 
e 21 UTC. 





 20.7.2 - DESCRIÇÃO DA CARTA DE TEMPO SIGNIFICATIVO 
 
Os elementos constantes nas Cartas de Tempo Significativos são os 
seguintes: 
 
a)  Convergência Tropical (ITCZ): Trata-se de uma zona de convergência 

de ventos, localizada entre os Trópicos de Câncer e de Capricórnio, 
caracterizada por permanente mau tempo. Os símbolos da ITCZ são 
duas linhas paralelas, tendo traços transversais no interior. 

 
b)  FRENTES: O traçado das frentes é feito por símbolos, conforme 

especificado. A direção do movimento das frentes é indicada por  uma 
seta tendo ao lado, a velocidade de deslocamento em nós, exceção 
feita para frente estacionária.   

 
         



c) CENTROS DE PRESSÃO: 
 
Os centros de pressão são indicados simbolicamente pelas letras L 
para baixa pressão e H para alta pressão. 
 
O centro de pressão que apresenta deslocamento vem acompanhado 
por uma seta que indica o sentido do seu movimento e no 
prolongamento da seta, a velocidade em nós. 
 
O valor do Centro de pressão é incluído em hectopascais inteiros. 
Em um centro de pressão estacionário, ou quase estacionário, a seta 
do sentido do deslocamento é substituída pela abreviatura STNRY ou 
QSTNRY. 
 

  



 d) Linhas de Vieiras 
 
São áreas de tempo significativos e nuvens envolvidas por linhas 
sinuosas. 
 
As áreas de tempo significativo e nuvens são envolvidas por linhas 
sinuosas, denominadas "linhas de vieiras". O tempo significativo é 
indicado em linguagem abreviada, usando a terminologia inglesa. A 
nebulosidade é dada com o tipo da nuvem (abreviaturas), seguido por 
uma fração, tendo como numerador a altura do topo da nuvem  e 
como denominador, a altura da base, sempre em centenas de pés. 
 







  
•  CAT – Turbulência em ar 

claro;  
•  EMBD – envolto, embutido;  
•  FL – nível de vôo; 
•  FEW – poucos (as);  
•  FOG – nevoeiro;  
•  FRQ – freqüente; 
•  HAZE – névoa seca;  
•  ISOL – isolado;  
•  MIST – névoa úmida; 
•  OVER – sobre;  
•  BTN – entre;  
•  RAIN – chuva;  
•  SHWRS – pancadas;  
•  SCT – esparsas;  
•  STNRY – estacionário;  
•  TSHWRS – trovoadas com 

pancadas. 











A partir da informação de horário constante em "BASED ON 00UTC" você 
soma e subtrai 06:00h e assim identificará o período de cobertura da 
carta. 





c) TEMPERATURA: O valor de temperatura previsto em cada ponto de 
coordenada referente ao nível da carta. Temperaturas positivas serão 
informadas seguidos do sinal de +. Temperaturas negativas serão 
informadas sem sinal. 









(EMS) 









Quanto mais positivo for o índice K, maior será a probabilidade de tempestade 











Description 
 
A Pilot Report or PIREP is a report of the actual weather conditions as 
encountered by an aircraft in flight. Traditionally, these reports are 
transmitted by radio to an appropriate ground station for dissemination 
but, when necessary, they can be made by telephone after landing. More 
recently, appropriately equipped aircraft can automatically send 
meteorological reports using the Aircraft Meteorological Data Relay 
(AMDAR) programme.  

PIREPs are encouraged in virtually all airspace. In some parts of the 
world, air traffic facilities are required to solicit PIREPs when any of the 
following conditions are reported or forecast: 
 
    ceilings at or below 5,000 feet 
    visibility at or below 5 miles (surface or aloft) 
    thunderstorms and related phenomena 
    icing of light degree or greater 
    turbulence of moderate degree or greater 
    wind shear 
    reported or forecast volcanic ash cloud 




