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AMEAÇA AO VOO

CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS ADVERSAS
Condições meteorológicas adversas forçam a aeronave
a desviar-se da trajetória de voo original e podem provocar
acidente aeronáutico (principalmente o CFIT – Controlled
Flight Into Terrain).
Siga as ações mitigadoras abaixo para evitar ocorrências
aeronáuticas em que o fator contribuinte “meteorologia”
esteja presente:
Cumulus Nimbus

AMEAÇA

METEOROLOGIA

CONTROLES
Política em caso de
tempo desfavorável
Treinamento de
windshear

Mínimos VFR
Treinamento em tempo frio
Evasão de tempestade
Radar meteorológico

POLÍTICA EM CASO DE TEMPO DESFAVORÁVEL:

Quando as condições meteorológicas puderem influenciar negativamente nas operações da aeronave,
ou na capacidade de resgate e resposta, deve ser desenvolvida uma política para que as operações de
voo sejam restringidas ou temporariamente interrompidas.
TREINAMENTO DE TESOURA DE VENTO:

As tripulações devem ter treinamentos constantes que englobem as medidas associadas de
identificação e recuperação durante fenômenos de microrrajadas e tesouras de vento (windshear).
MÍNIMOS VFR:

Aeronaves que operam sob condições VFR devem ser operadas de acordo com os mínimos definidos
pelos requisitos regulatórios locais. Operações em áreas montanhosas, onde rápidas mudanças das
condições climáticas podem ocorrer, Procedimentos Operacionais Padrão devem ser desenvolvidos, de
modo a deixar claro os mínimos operacionais.
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TREINAMENTO EM CLIMA FRIO:

A tripulação que opera aeronaves em clima frio (neve e gelo) deve ser submetida a treinamento
anual antes do início do inverno e tal treinamento deverá abranger:
1. Inspeções pré-decolagem
2. Antigelo e degelo, incluindo a utilização de tabelas de tempo de espera de degelo
3. Formação de gelo em voo e perigos associados
4. Decolagem, aproximação e aterrissagem operacionais em clima frio
5. Visibilidade, contaminação e desempenho de pista
Há cursos gratuitos on-line relacionados aos itens acima, inclusive oferecidos pela NASA: http://
aircrafticing.grc.nasa.gov/.
FUGA DE TEMPESTADES:

Operações da aeronave devem ter as técnicas de evasão de tempestades descritas no manual de operações.
RADAR METEOROLÓGICO:

Todas as aeronaves com capacidade de operar sob IFR ou à noite devem ser equipadas com radar
meteorológico operacional. Caso o radar encontre-se inoperante, a aeronave poderá voar somente
em condições meteorológicas visuais (VMC) e não deve voar IMC ou à noite, à exceção de quando as
previsões meteorológicas indicarem que não há risco de temporais, raios, turbulência ou gelo.
PLANEJE SEU VOO ATRAVÉS DO USO DA REDEMET:

A Rede de Meteorologia do Comando da Aeronáutica (REDEMET) tem como objetivo integrar os
produtos meteorológicos voltados à aviação civil e militar, visando tornar o acesso a essas informações
mais rápido, eficiente e seguro.
No site do REDEMET, é possível encontrar, entre outras informações:
CARTAS METEOROLÓGICAS
• Consulta de Mensagem OPMET
• Descargas atmosféricas
• Imagem de Satélite
• Meteograma
• Previsão Numérica
• Plotagem METAR
• Produtos Climatológicos
• Radares Meteorológicos
• Site Clima
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UTILIZE AS FREQUÊNCIAS VOLMET DURANTE O VOO:

A palavra VOLMET é derivada das palavras francesas “vol” (voo) e “météo” (tempo). O objetivo de uma
transmissão VOLMET é fornecer informações meteorológicas para aeronaves em voo.
NOTAS:

A linha que liga os pontos 26°35’36’’S/053°45’54’’W
e 26°45’00’’S/043°45’00’’W delimita os setores
VOLMET Norte e Sul.
O Serviço VOLMET em todo o Espaço Aéreo
Brasileiro é operado H24.
O Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA), organização subordinada ao Comando da
Aeronáutica (Comaer), já disponibiliza um serviço de informações meteorológicas em tempo real.
Denominado D-Volmet, o sistema permite o acesso direto às informações sobre as condições do tempo
em rota e nos aeroportos, por meio de comunicações
por enlace de dados (datalink). Essas informações são
disponibilizadas para tripulações de aeronaves equipadas
com datalink e Unidade Multifuncional de Visualização de
Dados (MCDU- Multifunction Control Display Unit), que é
uma interface tripulante-sistema localizada nos painéis.
As informações meteorológicas compartilhadas com as
aeronaves são constantemente atualizadas no banco de
dados do DECEA e podem ser visualizadas nas telas das MCDU. O acesso às informações meteorológicas
em tempo real permite maior coordenação de navegação durante os voos diante de intercorrências
como grandes áreas de turbulências e de instabilidades (CBs), ou condições de tempo ruim sobre os
aeroportos, o que frequentemente leva a atrasos nas saídas e chegadas dos voos.
Fonte:
Aero Magazine | ANAC | REDEMET | Skybrary | Flight Safety Foundation
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