
Glosário de Meteorologia e Abreviaturas

ABRIGO DE INSTRUMENTO Estrutura: semelhante a uma caixa, projetada para proteger 
instrumentos que medem temperatura, da exposição direta aos raios de Sol, precipitação e 
condensação mantendo, simultaneamente, condições adequadas de ventilação.

ABSORÇÃO: Processo através do qual a energia radiante incidente sobre um material e é 
retida pelo mesmo. A energia radiante absorvida é então transformada em outra forma de 
energia, usualmente calor.

ADVECÇÃO FRIA: Transferência horizontal de propriedade da atmosfera, através do 
deslocamento de ar com temperatura inferior àquela presente na localidade de destino. 
Termos relacionados: Advecção, Advecção Quente.

ADVECÇÃO QUENTE: Transferência horizontal de propriedade da atmosfera, através do 
deslocamento de ar com temperatura superior àquela presente na localidade de 
destino.Termos relacionados: Advecção, Advecção Fria.

ADVECÇÃO: Transferência horizontal de qualquer propriedade da atmosfera, por exemplo 
temperatura e/ou umidade, através de movimentação de ar (vento). Termos relacionados: 
Advecção Fria, Advecção Quente.

AJUSTE DE ALTÍMETRO: Valor de pressão, em um dado momento e para o nível médio do 
mar, programado no altímetro de uma aeronave. O conhecimento deste valor possibilita a 
correta determinação da altitude desta aeronave quando de eventuais variações na pressão 
atmosférica.

ALBEDO: Relação entre a quantidade de radiação refletida pela superfície de um objeto e o 
total de radiação incidente sobre o mesmo. O albedo varia de acordo com as propriedades 
do objeto e é informado em valor de percentagem. Superfícies com albedo elevado incluem 
areia e neve. Áreas de floresta e aquelas recém desmatadas apresentam reduzido albedo.

ALERTA DE FURACÃO: Nota formal, divulgada pelo Centro Nacional de Furacões dos 
Estados Unidos (National Hurricane Center-NHC). Esta comunicação, acompanhada por 
recomendações, é divulgada quando a análise das condições atmosféricas indica que áreas 
litorâneas e/ou grupo de ilhas estarão potencialmente sob a ameaça de furacão, no período 
compreendido entre as próximas 24 e 36 horas. O Alerta de Furacão é utilizado para 
informar a população em geral, bem como interesses específicos, sobre o local, a 
intensidade e o deslocamento da tempestade. Termos relacionados: Furacão, Aviso de 
Furacão.

ALTÍMETRO: Instrumento utilizado para determinar a altitude de um objeto, com relação a 
um nível de referência, normalmente definido a partir do valor de pressão ao nível do mar.

ALTÍMETRO DE PRESSÃO: Barômetro aneróide, calibrado para indicar a altitude, em 
unidades de distância. Termo relacionado: Altímetro.

ALTITUDE: Em meteorologia, é a distância vertical entre um objeto e uma dada referência, 
representada por superfície de pressão constante ou nível médio do mar.

ALTOCUMULUS: Composta por massas espessas, cinzentas, globulares ou achatadas, 
esta nuvem, de altura média, é basicamente formada por gotículas d'água. Nas latitudes 
médias, é geralmente encontrada entre 2.400 e 5.500 metros (8.000 e 18.000 pés) de altura. 
É caracterizada pela presença freqüente de uma camada espessa e ondulada, conhecida 
como “ovelhas” ou “flocos de lã”. Às vezes confundida com nuvens do tipo cirrocumulus, 
seus elementos (nuvens individuais) possuem maior massa e projetam sombra em outros 
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elementos. Pode formar vários sub-tipos, como altocumulus castellanus, ou altocumulus 
lenticularis. Virga também provém destas nuvens.

ALTOSTRATUS: Esta nuvem, de altura média, é basicamente composta por gotículas 
d'água e, às vezes, por cristais de gelo. Nas latitudes médias, é encontrada entre 4.600 e 
6.100 metros (15.000 e 20.000 pés) de altura. Com tonalidades variando entre o branco e o 
cinzento, as nuvens do tipo altoestratus podem criar um véu ou lençol fibroso, muitas vezes 
obscurecendo o Sol ou a Lua. Sua presença é um bom indicador de precipitação e 
freqüentemente precede uma tempestade. Virga freqüentemente provém destas nuvens.

ANEMÔMETRO: Instrumento utilizado para medir a velocidade do vento.

ANTICICLONE: Área com pressão superior àquela apresentada em áreas circunvizinhas, 
considerando-se um mesmo nível. Resulta em divergência de ventos, os quais se movem no 
sentido anti-horário no Hemisfério Sul e no sentido horário no Hemisfério Norte. Também 
conhecida como área de alta pressão; é o oposto de uma área de baixa pressão, ou ciclone. 
Termo relacionado: Ciclone.

AR: Mistura de gases que compõem a atmosfera da Terra. Os principais gases que 
compõem o ar seco, e respectivos percentuais de contribuição, são nitrogênio (N2) 78,09%, 
oxigênio (O2) 20,946%, argônio (A) 0,93% e dióxido de carbono (CO2) 0,033%. O vapor 
d'água (H2O) é um dos componentes mais importantes do ar e um dos mais importantes 
gases em meteorologia.

ARCO-ÍRIS: Arco luminoso que exibe todas as cores do espectro visível de luz, do vermelho 
ao violeta. É criado por refração, pelo reflexo total e pela dispersão da luz. É visível, quando 
os raios solares atravessam uma camada de ar contendo água vaporizada ou gotas d'água, 
o que ocorre durante ou imediatamente após uma chuva. O arco-íris sempre é visto no céu 
do lado oposto em que está o Sol.

ATMOSFERA PADRÃO: Termo definido pela Organização Internacional de Aviação Civil 
(International Civil Aeronautical Organization - ICAO). É definida por temperatura média ao 
nível do mar equivalente a 15°C, pressão na superfície de 1.013,25 milibares, ou 760 
milímetros de mercúrio e redução de temperatura igual a 0,65°C, a cada 100 metros, até 11 
quilômetros de altitude.

ATMOSFERA: Porção gasosa do meio físico que envolve um planeta. No caso da Terra, 
está situada mais ou menos próxima à sua superfície em razão da atração gravitacional. A 
atmosfera divide-se em: troposfera, estratosfera, mesosfera, ionosfera e exosfera.

AVISO DE FURACÃO: Nota formal, divulgada pelo Centro Nacional de Furacões dos 
Estados Unidos (National Hurricane Center-NHC). Esta comunicação, acompanhada por 
recomendações, é divulgada quando a análise das condições atmosféricas indica que áreas 
litorâneas e/ou grupo de ilhas estarão potencialmente sob a ameaça de furacão, nas 24 
horas seguintes. O Aviso de Furacão é utilizado para informar a população em geral, bem 
como interesses específicos, sobre o local, a intensidade e o deslocamento da tempestade. 
Termos relacionados: Furacão, Alerta de Furacão.

BARÓGRAFO: Instrumento utilizado para registrar continuamente valores de pressão 
atmosférica, observados por um barômetro.

BARÔMETRO: Instrumento utilizado para medir a pressão atmosférica. Dois exemplos são 
o Barômetro Aneróide e o Barômetro de Mercúrio.

BARÔMETRO ANERÓIDE: Instrumento utilizado para medir a pressão atmosférica. Como 
resultado de variações nesta pressão, ocorrem deformações em um aneróide (cápsula ou 
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célula de metal, com parede fina e fechada, contendo vácuo). Um mostrador graduado 
apresenta a pressão observada. Termo relacionado: Barômetro.

BARÔMETRO DE MERCÚRIO: Instrumento utilizado para medir a pressão atmosférica. 
Composto por um tubo de vidro longo, aberto numa extremidade e fechado na outra. Enche-
se o tubo com mercúrio e sela-se o tubo temporariamente, depositando-o verticalmente num 
tanque contendo mercúrio. O movimento descendente do mercúrio no tubo resulta na 
criação de um vácuo quase perfeito em sua extremidade fechada. À medida em que a 
pressão atmosférica aumenta, o mercúrio se movimenta do tanque para o tubo; quando a 
pressão atmosférica diminui, o mercúrio retorna para o tanque. A altura da coluna de 
mercúrio no tubo é a medida da pressão do ar. O primeiro a usar o Barômetro de Mercúrio 
foi Evangelista Torricelli (1608-1647), físico e matemático italiano, para explicar os princípios 
fundamentais da hidromecânica. Embora barômetros de mercúrio sejam muito precisos, o 
aspecto operacional levou os observadores a usar Barômetros Aneróide.

BATITERMÓGRAFO: Instrumento utilizado para registrar valores de temperatura, em 
função da profundidade, em oceanos.

BIOSFERA: Zona de transição entre a Terra e a atmosfera, dentro da qual é encontrada a 
maior parte das formas de vida conhecidas. É considerada como a porção mais externa da 
geosfera e a porção interna ou inferior da atmosfera.

CALMARIA: Condições atmosféricas destituídas de vento ou de qualquer outro movimento 
do ar. Em oceanografia, é a ausência aparente de movimento da superfície da água, quando 
não há vento ou ondulação.

CALOR: Forma de energia transferida entre dois sistemas em virtude de uma diferença na 
temperatura. A primeira lei da termodinâmica demonstra que o calor absorvido por um 
sistema pode ser utilizado para a realização de trabalho ou para elevar a energia interna 
deste sistema.

CAMADA DE OZÔNIO: Camada da atmosfera que contém uma elevada proporção de 
oxigênio, sob a forma de ozônio. Esta camada age como um filtro, protegendo o planeta da 
radiação ultravioleta. Situa-se entre a troposfera e a estratosfera, aproximadamente entre 15 
a 20 quilômetros (9,5 e 12,5 milhas) acima da superfície da Terra.

CARTA SINÓTICA: Qualquer mapa ou gráfico que descreva as condições meteorológicas 
ou atmosféricas, para uma área extensa, em um dado momento.

CAVADO: Área alongada de baixa pressão atmosférica que é associada com uma área de 
circulação ciclônica mínima. Oposto de Crista.

CEILÔMETRO: Instrumento utilizado para medir a elevação da base de uma nuvem. Pode 
basear-se na utilização de laser, através do registro do tempo necessário para que o raio de 
luz emitido seja refletido pela base da nuvem e retorne para o equipamento. Procedimentos 
de triangulação são aplicados quando utilizadas outras fontes de luz.

CÉLULAS DE CIRCULAÇÃO: Grandes áreas de circulação do ar, criadas pela rotação da 
Terra e pela transferência de calor, proveniente do Equador, em direção aos pólos. A 
circulação é restrita a uma região específica, como os trópicos, regiões de clima temperado 
ou polar, o que influencia no tipo de clima de ocorrência nestas regiões.

CENTRO NACIONAL DE FURACÕES: Seção do Centro de Previsões Tropicais (Tropical 
Prediction Center), é o setor do Serviço Nacional de Meteorologia dos Estados Unidos 
(National Weather Service) responsável pelo rastreamento e pelas previsões de ciclones 
tropicais no Atlântico Norte, Caribe, Golfo do México e Pacífico Oriental. Para mais 
informações, contate o NHC, em Miami, Flórida.
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CÉU CLARO: O estado do céu, quando nenhuma nuvem ou obscurecimento são 
observados ou detectados do ponto de observação.

CHUVA: Precipitação na forma de água líquida, com gotas apresentando dimensão superior 
a 0,5mm. Se dispersão for elevada, esta dimensão pode se reduzir. É reportada como "RA" 
em observações meteorológicas e em código METAR. A intensidade de chuva é baseada na 
taxa de sua queda. "Muito Leve" resulta de gotas dispersas que não chegam a molhar 
completamente uma superfície. "Leve" apresenta taxa de queda inferior a 2,5mm por hora. 
"Moderada" apresenta taxa de queda entre 2,5mm e 7,5mm por hora. "Forte" apresenta taxa 
de queda superior a 7,5mm por hora.

CHUVA ACUMULADA: Valor acumulado de precipitação de qualquer tipo, principalmente 
da água em estado líquido. É usualmente a quantidade medida através de um pluviômetro. 
Termo relacionado: Chuva.

CHUVISCO: Precipitação que cai lentamente em forma de minúsculas gotas d'água, com 
diâmetros inferiores a 0,5 milímetros. Provém de nuvens do tipo stratus e é freqüentemente 
associada com baixa visibilidade e nevoeiro. É referida como “DZ” em observações 
meteorológicas e em código METAR.

CICLO DA ÁGUA: O transporte vertical e horizontal de água, em todos os seus estados, 
entre a terra, atmosfera e mares.

CICLOGÊNESE: Processo que cria um novo sistema de baixa pressão, ou ciclone, ou 
intensifica um sistema pré-existente.

CICLONE: Área com pressão inferior àquela apresentada em áreas circunvizinhas, 
considerando-se um mesmo nível. Resulta em convergência de ventos, os quais se movem 
no sentido horário no Hemisfério Sul e no sentido anti-horário no Hemisfério Norte. Também 
conhecida como área de baixa pressão; é o oposto de uma área de alta pressão, ou 
anticiclone. Termo relacionado: Anticiclone.

CICLONE EXTRATROPICAL: Qualquer ciclone de origem não tropical. Geralmente 
considerado como um ciclone frontal migratório, encontrado nas médias e altas latitudes.

CICLONE TROPICAL: Sistema de baixa pressão de núcleo quente, que se desenvolve 
sobre águas tropicais e, às vezes, subtropicais. Possui circulação organizada ao redor de 
seu centro. Dependendo da intensidade dos ventos em superfície, o sistema pode ser 
classificado como distúrbio tropical, depressão tropical, tempestade tropical ou furacão.

CIRCULAÇÃO: Fluxo ou movimento de um fluido em ou por uma determinada área ou 
volume. Em meteorologia, é utilizado para descrever o fluxo de ar quando de seu movimento 
em um sistema de pressão na atmosfera. Descreve padrões menores em sistemas de 
pressão semi-permanentes como também as correntes de ar em escala global, de relativa 
permanência. Em oceanografia, é utilizado para descrever o fluxo da corrente de água 
dentro de uma grande área, normalmente um padrão circular fechado como no Atlântico 
Norte.

CIRCULAÇÃO DESCENDENTE DE VALE E MONTANHA: Aquecimento de um fluxo de ar, 
como resultado de seu deslocamento descendente ao longo da encosta de uma colina ou 
montanha. Oposto de circulação ascendente.

CIRRUCUMULUS: Nuvem de formato cirrus, com desenvolvimento vertical. Possui a 
aparência de uma fina camada de pequenas bolas brancas, gerando um efeito ondulado. 
Cria geralmente um “céu escamado”, uma vez que as ondulações podem se assemelhar a 
escamas de peixe. Às vezes é confundida com altocumulus, porém, apresenta massas 
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individuais menores e não lança sombra em outros elementos. É o tipo de nuvem menos 
comum e se forma freqüentemente a partir das nuvens cirrus ou cirrostratus, com as quais é 
associada no céu.

CIRROSTRATUS: Nuvem de formato cirrus. Desenvolve-se a partir do espalhamento de 
nuvens cirrus, resultando em uma camada fina, regular e esbranquiçada. Pode dar ao céu 
um aspecto leitoso ou como se recoberto por um véu. Quando vista da superfície da Terra, 
os cristais de gelo presentes nesta nuvem podem criar o efeito de halo ao redor do Sol ou 
da Lua. Esta nuvem é uma boa precursora de precipitação, indicando sua possível 
ocorrência entre 12 a 24 horas.

CIRRUS: Uma das três formas básicas de nuvem (as outras são cumulus e stratus). 
Também é um dos três tipos de nuvem alta. Cirrus é uma nuvem fina ou delgada, composta 
de cristais de gelo, que aparece freqüentemente com a forma de véus ou como cordões. 
Nas latitudes médias, normalmente são encontradas formações dessas nuvens entre 6.000 
e 9.000 metros (20.000 e 30.000 pés) de altura. É considerada como a nuvem de formação 
mais elevada, com exceção do topo das bigornas de nuvens cumulonimbus que, 
ocasionalmente, atingem maiores alturas.

CISALHAMENTO DIRECIONAL: Rajada de vento criada por uma mudança abrupta na 
direção do vento com altura.

CLIMA: O registro histórico e a descrição da média diária e sazonal de eventos associados 
ao tempo, que ajudam a descrever uma região. As estatísticas são geralmente calculadas a 
partir de várias décadas de observação. A palavra é derivada do grego, "klima", significando 
inclinação e refletindo a importância atribuída à influência do Sol, por estudiosos na 
antiguidade.

CLIMATOLOGIA: O estudo do clima. Envolve a caracterização e análise do clima, a partir 
de séries temporais de variáveis de tempo.

COALESCÊNCIA: A fusão de duas gotas de água em uma única gota maior.

CONDENSAÇÃO: Processo através do qual o vapor de água passa do estado gasoso para 
o estado líquido. É o processo físico oposto à evaporação.

CONDUÇÃO: Transferência de calor através de uma substância, por meio de ação 
molecular ou transferência de calor resultante do contato entre duas substâncias.

CONGELAMENTO: Um dos processos associados à transformação do estado de uma 
substância. Neste caso passagem de estado líquido para o estado sólido. É o oposto de 
fusão. Termo relacionado: Ponto de Congelamento.

CONVECÇÃO: Movimentos em um fluido, responsáveis pelo transporte e mistura de suas 
propriedades. Estas propriedades podem ser calor e/ou umidade. Quando utilizada para 
indicar somente movimento vertical ascendente, é o oposto de subsidência.

CONVERGÊNCIA: Movimento do vento associado ao fluxo horizontal do ar para dentro de 
uma região específica. Convergência em níveis mais baixos encontra-se associada ao 
movimento ascendente do ar. Oposto de divergência.

COORDENADA DE TEMPO UNIVERSAL: Convenção utilizada para identificar o tempo de 
referência no planeta, definido a partir do fuso horário Zero. Este fuso abrange o meridiano 
de referência, que passa por Greenwich, Inglaterra, onde este método de divisão de tempo 
mundial foi inicialmente utilizado. Segundo o método, o globo é dividido em 24 fusos 
horários de 15 graus de arco, ou distantes uma hora entre si. A leste do meridiano de 
Greenwich, os fusos vão de uma a 12 horas, antecedidos pelo sinal negativo (-), indicando o 
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número de horas a ser subtraído para se obter o Tempo Médio de Greenwich (TMG). A 
oeste, os fusos horários vão de uma a 12 horas, mas são antecedidos pelo sinal positivo (+), 
indicando o número de horas a ser somado para se obter o TMG. Termos relacionados: 
Tempo Médio de Greenwich, Zulu-Coordenadas do Tempo.

CORREDOR DOS TORNADOS: Corredor geográfico nos Estados Unidos que se extende 
no sentido norte, doTexas ao Nebraska e Iowa. Em números absolutos, esta é a região dos 
Estados Unidos com maior registro de ocorrência de tornados.

CORRENTE DE JATO: Área de ventos fortes concentrados em uma faixa relativamente 
estreita na troposfera superior em latitudes médias e regiões subtropicais dos Hemisférios 
Sul e Norte. Fluindo em uma faixa semi-contínua ao redor do globo, de oeste para leste, as 
Correntes de Jato são causadas por variações na temperatura do ar quando o ar polar frio, 
que se move para o Equador, encontra o ar equatorial quente, que está se movendo para os 
pólos. São marcadas por uma elevada concentração de isotermas e por um intenso 
cisalhamento vertical. Termo relacionado: Jato Subtropical.

CRISTA: Área alongada de alta pressão atmosférica, associada a uma área de máxima 
circulação anticiclônica. É o oposto de Cavado.

CUMULUS: Uma das três formas básicas de nuvem (as outras são cirrus e stratus). 
Também é um dos dois tipos de nuvem baixa. É uma nuvem com desenvolvimento vertical, 
com bases planas e superfícies superiores em forma de domo ou couve-flor. A base da 
nuvem encontra-se freqüentemente abaixo de 900 metros (3.000 pés), mas a altura do topo 
pode variar. Nuvens pequenas e esparsas do tipo cumulus estão associadas com tempo 
bom (cumulus humilis). Com o aquecimento adicional da superfície da Terra, elas podem se 
desenvolver verticalmente ao longo do dia, podendo o topo desta nuvem alcançar facilmente 
6.000 metros (20.000 pés) de altura, ou mais, na troposfera. Sob condições atmosféricas 
específicas, estas nuvens podem se transformar em nuvens maiores, conhecidas como 
cumulus congestus e podem produzir chuva. A continuidade no seu desenvolvimento pode 
resultar na criação de nuvem do tipo cumulonimbus.

CUMULUNIMBUS: Nuvem resultante do desenvolvimento vertical de nuvem cumulus, 
freqüentemente recoberta por elemento em forma de bigorna. Também chamada de nuvem 
de temporal, é freqüentemente acompanhada por pesadas pancadas de chuva, raios, 
trovões e, às vezes, granizo, rajadas fortes de vento e tornados.
DENSIDADE: Razão entre massa de uma substância e o volume que ela ocupa. Em 
oceanografia, é equivalente à gravidade específica e representa a razão entre o peso de um 
determinado volume de água do mar com o peso de igual volume de água destilada, a 4,0 
graus Celsius ou 39,2 graus Fahrenheit.

DEPRESSÃO TROPICAL: Ciclone tropical, no qual a velocidade dos ventos contínuos em 
superfície não ultrapassa 60km/h (33 nós). Apresenta uma ou mais isóbaras fechadas. Pode 
se formar lentamente a partir de um distúrbio tropical, ou de uma onda de leste com 
desenvolvimento organizado.

DEPRESSÃO: Utilizada como sinônimo para os termos: sistema de baixa pressão, baixa ou 
cavado. Também se aplica a uma fase de desenvolvimento de um ciclone tropical, 
conhecida como depressão tropical, para distinguir este fenômeno de outras características 
sinóticas.

DIÓXIDO DE CARBONO (CO2): Um gás pesado e incolor que é o quarto componente mais 
abundante do ar seco, contribuindo com 0,033% de seu total. Termo relacionado: Ar.

DISTÚRBIO: Este termo apresenta várias aplicações. É utilizado para descrever uma área 
de baixa pressão, ou ciclone, com dimensões reduzidas ou pouco significante. Também 
pode ser utilizado quando uma área está exibindo sinais de desenvolvimento ciclônico. O 
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termo também é empregado para definir uma fase de desenvolvimento de um ciclone 
tropical, conhecida como distúrbio tropical, para distinguí-la de outros fenômenos sinóticos.

DISTÚRBIO TROPICAL: Ciclone tropical, no qual a velocidade dos ventos contínuos em 
superfície não ultrapassa 60km/h (33 nós). Apresenta uma ou mais isóbaras fechadas. Pode 
se formar lentamente a partir de um distúrbio tropical, ou de uma onda de leste com 
desenvolvimento organizado.

DIVERGÊNCIA: Movimento do vento associado ao fluxo horizontal do ar para fora de uma 
região específica. Divergência em níveis mais baixos encontra-se associada ao movimento 
descendente do ar. Oposto de convergência.
EFEITO CORIOLIS: Força por unidade de massa que deriva apenas da rotação da Terra e 
que age como força de deflexão. Depende da latitude e da velocidade do objeto em 
movimento. No Hemisfério Sul, o ar se desvia para a esquerda de sua trajetória, enquanto 
que no Hemisfério Norte se desvia para a direita. A força é máxima nos pólos e quase nula 
no Equador.

EFEITO ESTUFA: Fenômeno natural associado, principalmente, à presença de dióxido de 
carbono e vapor d'água na atmosfera. Estes gases permitem que os raios solares 
atravessem a atmosfera, mas impedem que parte do aquecimento resultante retorne para o 
espaço. Como resultado, ocorre uma elevação da temperatura observada na parte mais 
baixa da atmosfera.

EL NIÑO: Aquecimento cíclico da temperatura da água do mar no Oceano Pacífico Oriental 
e na costa ocidental da América do Sul, que pode resultar em variações nos padrões 
climáticos em diversas regiões do planeta. Este fenômeno ocorre quando águas quentes 
equatoriais deslocam águas mais frias da Corrente de Humbolt, interrompendo seu processo 
de ascensão. Termo relacionado: Oscilação Sul.

ELEVAÇÃO DA ESTAÇÃO: Distância vertical com relação ao nível médio do mar, que é o 
nível de referência para todas as medidas de pressão atmosférica naquela estação.

EQUADOR: Círculo geográfico a zero graus de latitude na superfície da Terra. É a linha 
imaginária que divide o planeta em Hemisfério Sul e Hemisfério Norte, sendo eqüidistante 
dos pólos Sul e Norte.

EQUINÓCIO: Ponto no qual a eclíptica intercepta o Equador celeste. Dias e noites são 
quase iguais em duração. No Hemisfério Sul, o equinócio da primavera ocorre em torno de 
22 de setembro e o equinócio de outono em torno de 20 de março.

ESCALA CELSIUS DE TEMPERATURA: Escala de temperatura na qual a água, ao nível 
do mar, apresenta ponto de congelamento em 0°C e ponto de ebulição em 100°C. Mais 
comumente utilizada em áreas que adotam o sistema métrico de medida. Foi criada por 
Anders Celsius, em 1742. Em 1948, a 9ª Conferência Geral de Pesos e Medidas substituiu a 
expressão “grau centígrado” por “grau Celsius”.

ESCALA DE BEAUFORT: Um sistema para estimar e informar a velocidade do vento. É 
baseado na Força ou Número de Beaufort, composto por velocidade de vento, um termo 
descritivo e efeitos visíveis do vento sobre as superfícies da terra ou do mar. A escala foi 
proposta por Sir Francis Beaufort (1777-1857), hidrógrafo da Marinha Real Britânica.

ESCALA FAHRENHEIT DE TEMPERATURA: Escala de temperatura em que a água, ao 
nível do mar, apresenta ponto de congelamento em 32°F e ponto de ebulição em 212°F. 
Mais comumente utilizada em áreas que adotam o sistema inglês de unidades. Criada em 
1714 por Gabriel Daniel Fahrenheit (1696-1736), um físico alemão que também inventou os 
termômetros de álcool e mercúrio.
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ESCALA KELVIN DE TEMPERATURA: Escala de temperatura na qual a água, ao nível do 
mar, apresenta ponto de congelamento em 273 K e o ponto de ebulição em 373 K. É 
utilizada principalmente para propósitos científicos. Também conhecida como Escala de 
Temperatura Absoluta. Apresentada em 1848 por William T. Kelvin (1824-1907), físico e 
matemático escocês.

ESCALA SINÓTICA: Associada à extensão dos sistemas migratórios de alta ou baixa 
pressão em baixos níveis na troposfera. Envolve o recobrimento horizontal de uma área 
equivalente ou superior a várias centenas de quilômetros. Termo relacionado: Meso-Escala.

EVAPORAÇÃO: Processo físico através do qual um líquido passa para o estado gasoso. É 
o processo físico oposto à condensação.

EVAPOTRANSPIRAÇÃO: O total de água transferida da superfície da Terra para a 
atmosfera. É composta por evaporação de água, originalmente em estado líquido ou sólido, 
acrescida da transpiração das plantas.

FRENTE: Zona de transição ou superfície de contato entre duas massas de ar de 
densidades diferentes, o que normalmente implica em temperaturas diferentes. Por 
exemplo, a área de convergência entre ar quente e úmido e ar frio e seco. Termos 
relacionados: Frente Fria e Frente Quente.

FRENTE ESTACIONÁRIA: Frente que é quase estacionária, com nenhum ou reduzido 
deslocamento observado desde o seu último registro de posição. Também conhecida como 
frente semi-estacionária.

FRENTE FRIA: Extremidade dianteira de uma massa de ar frio que avança sob uma massa 
de ar quente, deslocando-a de seu caminho. Geralmente, com a passagem de uma frente 
fria, a temperatura e a umidade se reduzem, a pressão se eleva e o vento muda de direção 
(normalmente do sudoeste para o nordeste no Hemisfério Sul). Precipitação geralmente 
antecede ou sucede a frente fria e, de forma muito rápida, uma linha de tormenta pode 
antecipar a frente. Termos relacionados: Frente Oclusa e Frente Quente.

FRENTE OCLUSA: Também conhecida como "oclusão", é um sistema complexo que se 
forma quando uma frente fria alcança uma frente quente. Desenvolve-se quando três 
massas de ar com temperaturas diferentes colidem. A oclusão pode ser quente ou fria, 
dependendo da interação entre estas massas de ar. Termos relacionados: Frente Fria, 
Frente Quente.

FRENTE POLAR: Fronteira semi-contínua e semi-permanente entre massas de ar polar e 
massas de ar tropical. Parte integrante de uma teoria meteorológica conhecida como "Teoria 
da Frente Polar".

FRENTE QUENTE: Extremidade dianteira de uma massa de ar quente que, ao avançar, 
substitui uma massa de ar mais frio. Geralmente, com a passagem de uma frente quente, a 
temperatura, a umidade e a pressão atmosférica se elevam e, embora os ventos mudem de 
direção (em geral, do sudoeste para o noroeste no Hemisfério Norte), a passagem de uma 
frente quente não é tão pronunciada quanto a passagem de uma frente fria. Precipitação, 
em forma de chuva, neve, ou chuvisco, geralmente antecede a frente, assim como chuvas 
convectivas e temporais. A ocorrência de nevoeiro é comum em áreas de ar frio 
antecedendo a frente quente. Embora a atmosfera fique geralmente clara depois da 
passagem desta frente, algumas condições associadas à presença de ar quente podem 
resultar em nevoeiro. Termos relacionados: Frente Oclusa, Frente Fria.

FRENTE SEMI-ESTACIONÁRIA: Frente que é quase estacionária, com nenhum ou 
reduzido deslocamento observado desde o seu último registro de posição. Também 
conhecida como frente estacionária.
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FRIO: Condição marcada por temperatura reduzida ou abaixo de seu normal. Ausência de 
calor.

FRONTOGÊNESE: Nascimento ou criação de uma frente. Acontece quando duas massas 
de ar adjacentes, possuindo densidades e temperaturas diferentes, se encontram pela ação 
dos ventos, criando uma frente. Pode acontecer quando uma das massas de ar, ou ambas, 
apresenta(m) suas propriedades originais intensificadas, ao mover(em)-se sobre uma 
superfície. É comum no sul do Brasil e norte da Argentina. Oposto de Frontólise.

FRONTÓLISE: O término ou "morte" de uma frente, quando a zona de transição já não 
apresenta o mesmo contraste de propriedades observado anteriormente. Oposto de 
Frontogênese.

FUMAÇA: Pequenas partículas, resultantes de combustão e suspensas no ar. Pode se 
transformar em névoa-seca, quando transportada por longas distâncias (40 a 160 
quilômetros, ou mais), e/ou quando as partículas maiores se depositam. As partículas 
restantes se espalham amplamente pela atmosfera. É informada como "FU" em 
observações meteorológicas e em código METAR.

FURACÃO: Nome dado aos ciclones tropicais com velocidade de ventos contínuos igual ou 
superior a 120km/h (65 nós), de ocorrência no Oceano Atlântico Norte, mar do Caribe, Golfo 
do México e no norte oriental do Oceano Pacífico. Este mesmo ciclone tropical é conhecido 
como tufão no Pacífico ocidental e como ciclone no Oceano Índico.

GELO: Forma sólida de água. Pode ser encontrado na atmosfera sob várias formas: cristais 
de gelo, neve, pequenas bolas de gelo, granizo, entre outras.

GRANIZO: Precipitação que se origina de nuvens convectivas, como cumulonimbus, e que 
cai em forma de esferas ou pedaços irregulares de gelo, podendo ocorrer em diferentes 
tamanhos e formas. Granizo apresenta diâmetro igual ou superior a cinco milímetros. 
Pedaços menores de gelo são classificados como pequenas bolas de gelo, pequenas bolas 
de neve, ou "graupel". Elementos individuais são chamados de pedras. É referido como 
"GR" em observações meteorológicas e em código METAR. Granizo pequeno ou pequenas 
bolas de neve são referidos como “GS”.

GRAU: Medida que representa uma única divisão, ou unidade, numa escala de temperatura. 
Termos relacionados: Escala Celsius de Temperatura, Escala Fahrenheit de Temperatura, 
Escala Kelvin de Temperatura.

HALO: Designação comum a meteoros luminosos constituídos de círculos ou arcos 
brilhantes, tendo por centro o Sol ou a Lua.

IMAGENS DE SATÉLITES: Imagens adquiridas por satélites que revelam, entre outras, 
informações associadas ao fluxo do vapor d'água, movimento de sistemas frontais e o 
desenvolvimento de um sistema tropical. A animação destas imagens auxilia os 
meteorologistas na elaboração de previsões do tempo. Algumas imagens são adquiridas 
utilizando-se da porção visível da luz, com aquisição restrita ao período diurno. Outras, 
resultam de sensibilidade à radiação infra-vermelha termal, indicando a temperatura das 
nuvens, podendo ser adquiridas de dia ou à noite.

INUNDAÇÃO REPENTINA: Inundação que acontece muito rapidamente, com pouco ou 
nenhum sinal prévio aparente. Em geral, resulta de chuva intensa sobre uma área 
relativamente pequena. Inundações repentinas podem ser causadas por chuva súbita 
excessiva, pelo rompimento de uma represa ou pelo descongelamento de uma grande 
quantidade de gelo.
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INVERNO: Estação do ano entre o solstício de inverno e o equinócio de primavera. É 
caracterizado pelas temperaturas mais frias do ano, quando os raios solares incidem mais 
diretamente sobre o hemisfério oposto. Ocorre nos meses de Junho, Julho e Agosto no 
Hemisfério Sul e nos meses de Dezembro, Janeiro e Fevereiro no Hemisfério Norte.

INVERSÃO: Conceito associado à não ocorrência do padrão habitual de variação de uma 
propriedade atmosférica em função da altitude. Normalmente, refere-se à elevação de 
temperatura em função de um incremento na altitude. Neste caso, este comportamento é o 
inverso do declínio habitual da temperatura, observado em cotas mais elevadas.

JATO SUBTROPICAL: Marcado por uma concentração de isotermas e cisalhamento 
vertical, este jato de vento é a fronteira entre o ar subtropical e o ar tropical. Ocorre nos 
Hemisférios Norte e Sul, entre aproximadamente 25 e 35 graus de latitude e, em geral, a 
mais de 12.000 metros de altura. Tende a migrar para sul no verão do Hemisfério Sul e para 
norte no inverno.

LATITUDE: Medida angular, em graus, entre o plano do Equador e a normal a um ponto 
qualquer sobre a superfície elipsoidal de referência. É com freqüência representada 
graficamente por linhas que se distribuem paralelamente ao Equador, em direção aos pólos 
norte e sul, localizados a 90 graus, em relação ao Equador. Termo relacionado: Longitude.

LATITUDES ALTAS: Faixa de latitudes, localizada aproximadamente entre os paralelos de 
60 e 90 graus, em ambos os hemisférios. Esta região é também denominada de Região 
Polar. Termo relacionado: Latitude.

LATITUDES BAIXAS: Faixa de latitudes, localizada aproximadamente entre os paralelos de 
0 e 30 graus, em ambos os hemisférios. Esta região é também denominada de Região 
Tropical ou Tórrida. Termo relacionado: Latitude

LATITUDES MÉDIAS: Faixa de latitudes, localizada aproximadamente entre os paralelos de 
35 e 65 graus, em ambos os hemisférios. Esta região é também denominada de Zona 
Temperada. Termo relacionado: Latitude.

LONGITUDE: Medida angular, em graus, entre o plano de um meridiano de referência e o 
plano meridiano que passa por um ponto qualquer sobre uma superfície elipsoidal de 
referência. É com freqüência representada graficamente por linhas que circundam o planeta, 
passando pelos pólos norte e sul. A distância entre estas linhas é maior no Equador e menor 
em latitudes mais elevadas. As Zonas de Tempo encontram-se relacionadas à longitude. 
Termo relacionado: Latitude.

MASSA DE AR: Um corpo extenso de ar, ao longo do qual as características horizontais de 
temperatura e umidade são semelhantes.

MASSA DE AR ÁRTICA: Massa de ar que se desenvolve ao redor do Ártico, caracterizada 
por reduzidas temperaturas observadas desde a superfície até alturas elevadas. O limite 
desta massa de ar é freqüentemente definido pela frente Ártica, caracterizada por ser semi-
permanente e semi-contínua. Ao mover-se de sua região de origem, estendendo-se para 
sul, esta massa de ar pode sofrer redução em altura.

MÉDIA DIÁRIA DE TEMPERATURA: A temperatura média de um dia, considerando-se a 
média das leituras horárias realizadas ou, mais freqüentemente, as temperaturas máxima e 
mínima observadas.

MESO-ESCALA: Escala de fenômenos meteorológicos com extensão variando de alguns 
quilômetros até cem quilômetros aproximadamente. Isto inclui os Complexos Convectivos de 
Mesoescala, Sistemas Convectivos de Mesoescala e as rajadas de vento. Fenômenos de 
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menores dimensões são classificados como de Microescala, enquanto que os de maior 
extensão são classificados como de Escala Sinótica.

METAR: Acrônimo para METeorological Aerodrome Report (Relatório Meteorológico de 
Aeródromo). É um relatório codificado, associado às observações meteorológicas e utilizado 
para fornecer informações sobre condições do tempo na superfície. Geralmente é composto 
pelos seguintes ítens: vento, visibilidade, alcance visual, tempo presente na pista, 
nebulosidade, temperatura do ar e do ponto de orvalho e pressão ao nível do mar (ajuste de 
altímetro).

METEOROLOGIA: Ciência que estuda a atmosfera e os seus fenômenos associados. Entre 
os vários campos de estudo, podem ser mencionados a meteorologia sinótica, física e 
dinâmica; a meteorologia aplicada à aeronáutica e marinha, agrometeorologia, 
hidrometeorologia, micrometeorologia e previsão numérica. Termo relacionado: 
Meteorologista.

METEOROLOGISTA: Cientista que estuda a atmosfera e os fenômenos atmosféricos. 
Termo relacionado: Meteorologia.

MICRO-BARÓGRAFO: Instrumento utilizado para registrar continuamente pequenas 
variações nos valores de pressão atmosférica, observados por um barômetro.

MILIBAR: Unidade de medida para pressão atmosférica. Um milibar (mb) é equivalente a 
0,750mm normais de mercúrio ou 100 newtons por metro quadrado. A pressão atmosférica 
padrão na superfície terrestre equivale a 1.013,2 milibares.

MILÍMETROS DE MERCÚRIO (Hg): Termo proveniente da utilização de barômetros de 
mercúrio, os quais associam a altura de uma coluna de mercúrio com a pressão 
atmosférica. Um milímetro de mercúrio é equivalente a 1.33 milibares ou 0,039 polegada de 
mercúrio. Termo relacionado: Barômetro de Mercúrio.

NASCER DO SOL: Aparecimento diário do Sol no horizonte oriental, que acontece devido 
ao movimento de rotação da Terra. Termo relacionado: Poente ou Pôr-do-Sol.

NATIONAL OCEANIC AND ATMOSPHERIC ADMINISTRATION (NOAA): Seção do 
Departamento de Comércio dos Estados Unidos, é a organização de origem do Serviço 
Nacional de Meteorologia dos Estados Unidos (National Weather Service). Promove a 
administração do meio-ambiente, em nível global, com ênfase para os recursos atmosféricos 
e marinhos. Para informação adicional, contate o NOAA, situado em Silver Spring, Maryland.

NEVASCA: Condição severa do tempo caracterizada por temperaturas reduzidas, ventos de 
56km/h, ou mais, e grande quantidade de neve precipitando ou sendo soprada pelo vento. 
Esta condição freqüentemente reduz a visibilidade para cerca de 400 metros, ou menos, e 
persiste por pelo menos três horas. Uma nevasca violenta é caracterizada por temperaturas 
ao redor de -12°C (10°F ), ou inferiores, ventos que excedem 72km/h e visibilidade reduzida 
quase a zero pela precipitação de neve.

NEVE: Precipitação congelada, sob a forma de cristais de gelo translúcidos ou brancos, em 
geral em forma hexagonal e complexamente ramificados. É produzida freqüentemente por 
nuvens do tipo stratus, podendo também ocorrer pancadas de neve a partir de nuvens do 
tipo cumulus. Normalmente os cristais são agrupados em flocos de neve. É informada como 
"SN" em observações meteorológicas e em código METAR.

NEVE ACUMULADA: Refere-se à quantidade de neve precipitada num dado período, 
normalmente representada em centímetros de altura de neve.
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NÉVOA ÚMIDA: Conjunto de gotas d'água microscópicas, suspensas na atmosfera. Não 
reduz a visibilidade, como o nevoeiro e freqüentemente é confundida com chuvisco.

NÉVOA SECA: Suspensão de partículas de poeira fina e/ou fumaça no ar. Invisíveis a olho 
nu, as partículas reduzem a visibilidade e são suficientemente numerosas para dar ao ar um 
aspecto opaco. É referida como "HZ" em observações meteorológicas e em código METAR.

NEVOEIRO: Agregado de minúsculas gotas d'água, suspensas na atmosfera, que se forma 
junto à superfície da Terra, reduzindo a visibilidade horizontal para menos de mil metros. É 
formado quando a temperatura do ar e o ponto de orvalho tornam-se próximos, ou iguais, e 
quando suficientes núcleos de condensação estão presentes. É referido como "FG" em 
observações meteorológicas e em código METAR.

NIMBUSTRATUS: Nuvem típica da formação de chuva ou neve. Muitas vezes, a elevada 
intensidade de precipitação gerada não permite a observação da base destas nuvens. 
Geralmente associadas com as condições climáticas do outono e do inverno, estas nuvens 
podem, no entanto, ocorrer em qualquer estação.

NÓ: Medida de velocidade náutica, igual à velocidade na qual uma milha náutica é 
percorrida em uma hora. Utilizado principalmente para interesses marítimos e em 
observações do tempo. Um nó é equivalente a 1,852 quilômetros por hora ou 1,151 milhas 
por hora.

NORMAL: Valor reconhecido como padrão, para um parâmetro meteorológico. Considera a 
média de sua ocorrência, em um determinado local, por um período definido de anos. 
“Normal” encontra-se associado à distribuição de valores dentro de uma faixa de incidência 
habitual. Os parâmetros considerados podem incluir temperaturas (máxima, mínima e 
variações), pressão, umidade relativa, precipitação (chuva, neve, etc.), ventos (velocidade e 
direção), ocorrência de temporais, cobertura por nuvens, entre outros.

NUBLADO: Condição na qual ocorre cobertura total da abóbada celeste, por uma camada 
de nuvens. O conceito resulta da divisão da abóbada celeste em oito oitavos, considerados 
no somatório da área recoberta por nuvens, para uma camada específica.

NÚCLEOS DE CONDENSAÇÃO: Pequenas partículas existentes no ar. Sua presença 
possibilita a condensação do vapor d'água existente na atmosfera, resultando na formação 
de gotas d'água.

NUVEM: Um conjunto visível de partículas minúsculas de matéria, como gotículas d'água 
e/ou cristais de gelo, no ar. Uma nuvem se forma na atmosfera como resultado da 
condensação do vapor d'água sobre núcleos de condensação.

NUVENS ESPARSAS: Condição na qual ocorre cobertura de três a quatro oitavos da 
abóbada celeste, por uma camada de nuvens. O conceito resulta da divisão da abóbada 
celeste em oito oitavos, considerados no somatório da área recoberta por nuvens, para uma 
camada específica.

OBSERVAÇÃO: Em meteorologia, é a estimativa de um ou mais parâmetros 
meteorológicos, como temperatura, pressão e/ou ventos, descrevendo o estado da 
atmosfera próximo à superfície ou em altitude. Um observador é aquele que registra os 
valores medidos e descreve os parâmetros meteorológicos.

OLHO DE TEMPESTADE: Centro de uma tempestade tropical ou furacão, caracterizado por 
uma área mais ou menos circular que apresenta ventos com reduzida velocidade e ausência 
de chuvas. Um olho de tempestade normalmente se desenvolverá quando a velocidade 
máxima de ventos contínuos exceder 124km/h. O olho de tempestade pode variar em 
tamanho, de 8 a 96 quilômetros, sendo sua dimensão média por volta de 32 quilômetros. 
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Em geral, ocorre uma redução na dimensão do olho quando a tempestade torna-se mais 
intensa.

ONDA DE CALOR: Período de tempo excessivamente quente, resultando em desconforto 
ou danos à saúde. Pode durar vários dias ou várias semanas. Ocorre em áreas extensas, 
em escala sinótica.

ONDA FRIA: Queda rápida de temperatura em um período de 24 horas e que demanda 
cuidados especiais na agricultura, indústria, comércio e atividades sociais.

ONDA TROPICAL: Outro nome atribuído a uma onda de leste. É uma área de baixa 
pressão relativa que se move para o oeste na corrente dos ventos alísios. Geralmente, está 
associada a uma extensa área de nebulosidade e chuva esparsa, e pode ocasionalmente 
dar origem a um ciclone tropical.

ORGANIZAÇÃO METEOROLÓGICA MUNDIAL (O.M.M.): World Meteorological 
Organization (WMO). Fundada pela Organização das Nações Unidas, em 1951, possui 184 
membros e coordena a atividade científica global, visando uma maior disponibilidade e 
exatidão de informações meteorológicas, bem como de outros serviços para o público, com 
propósitos comerciais ou particulares. Suas atividades envolvem desde a previsão do tempo 
às pesquisas sobre poluição, incluindo atividades associadas às mudanças climáticas, 
estudos sobre a redução da camada de ozônio e previsão de tempestades tropicais. Para 
maiores informações, contate a OMM, situada em Genebra, Suíça.

ORVALHO: Condensação, na forma de pequenas gotas d'água, que se acumula na grama e 
em pequenos objetos próximos ao solo. Esta condensação ocorre geralmente durante a 
noite, quando a temperatura se reduz, atingindo o ponto de orvalho.

OSCILAÇÃO SUL: Reversão periódica do padrão da pressão atmosférica, no Oceano 
Pacífico Tropical, durante eventos de El Niño. Representa a distribuição da temperatura e da 
pressão atmosférica sobre uma área oceânica.

OUTONO: Estação do ano entre o equinócio de outono e o solstício de inverno. Caracteriza-
se pela redução de temperaturas nas latitudes médias. Ocorre nos meses de Março, Abril e 
Maio no Hemisfério Sul e nos meses de Setembro, Outubro e Novembro no Hemisfério 
Norte.

OXIGÊNIO: Gás incolor, inodoro e insípido. O oxigênio é o segundo componente mais 
abundante do ar seco, contribuindo com 20,946% de seu total. Termo relacionado: Ar.

OZÔNIO: Gás quase incolor, de odor característico, composto por moléculas formadas a 
partir da união de três átomos de oxigênio. Termo relacionado: Camada de Ozônio.

PANCADA: Precipitação que parte de uma nuvem convectiva, caracterizada por começo e 
fim súbitos, variações em intensidade e por rápidas alterações no aspecto do céu. Acontece 
na forma de chuva (SHRA), neve (SHSN), ou gelo (SHPE). É informada como “SH” em 
observações meteorológicas e em código METAR.

PANCADA DE NEVE: Precipitação congelada, em forma de neve, caracterizada por um 
começo e fim súbitos. É informada como “SHSN” em observações meteorológicas e em 
código METAR.

PARCIALMENTE NUBLADO: Estado do tempo no qual há ocorrência de nuvens, mas não 
ocorre cobertura completa do céu em nenhum momento. Termos relacionados: Céu Claro, 
Nuvens Esparsas.
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PAREDE DO OLHO: Uma faixa de conveccão organizada, que cerca o olho, ou centro de 
um ciclone tropical. Contém nuvens cumulonimbus, chuva intensa e ventos de elevada 
velocidade.

PASSAGEM DE FRENTE: É a passagem de uma frente sobre um ponto específico na 
superfície. É percebida por variações no ponto de orvalho, temperatura, pressão atmosférica 
e direção do vento. Quando da passagem de uma frente, podem ocorrer nuvens e 
precipitação.

PLUVIÔMETRO: Instrumento utilizado para medir a quantidade de chuva acumulada. No 
Brasil, os valores obtidos são usualmente apresentados em milímetros.

POEIRA: Pequenas partículas de terra ou outra matéria, suspensas no ar. É referida como 
"DU" em observações meteorológicas e pelo METAR.

POENTE OU PÔR-DO-SOL: Desaparecimento diário do Sol no horizonte ocidental, que 
acontece devido ao movimento de rotação da Terra. Termo relacionado: Nascer do Sol.

PONTO DE CONGELAMENTO: Temperatura na qual um líquido passa para o estado 
sólido. A água pura congela a 0°C ou 32°F, sob pressão de uma atmosfera. Quando ocorre 
elevação na concentração de sais, o ponto de congelamento da água se reduz. Termo 
relacionado: Congelamento.

PONTO DE EBULIÇÃO: Temperatura na qual um líquido passa para o estado gasoso. 
Temperatura na qual a pressão de vapor de equilíbrio, entre um líquido e seu vapor, é igual 
à pressão externa no líquido. O ponto de ebulição da água pura, considerando a pressão de 
uma atmosfera, é 100°C ou 212°F.

PONTO DE ORVALHO: Temperatura na qual ocorre saturação do vapor d'água contido em 
uma parcela de ar. A temperatura do ponto de orvalho é sempre inferior ou igual à 
temperatura do ar.

PRECIPITAÇÃO: Todas as formas de água, líquida ou sólida, que caem das nuvens, 
alcançando o solo. Pode ser: chuvisco, chuvisco congelante, chuva congelante, granizo, 
cristais de gelo, pequenas bolas de gelo, chuva, neve, pequenas bolas de neve e grãos de 
neve. A quantidade precipitada é usualmente representada em milímetros de seu estado 
líquido, que cai sobre uma determinada região, em um determinado intervalo de tempo.

PRECIPITAÇÃO DE CHUVA E GELO: Precipitação típica do inverno, que se manisfesta 
com a queda de chuva e pequenas pedras ou bolas de gelo que rebatem quando caem no 
solo ou em qualquer outra superfície rígida. É informado como "PE" em observações 
meteorológicas e em código METAR.

PREDOMÍNIO DE NUBLADO: Condição na qual ocorre cobertura de cinco a sete oitavos da 
abóbada celeste, por uma camada de nuvens. O conceito resulta da divisão da abóbada 
celeste em oito oitavos, considerados no somatório da área recoberta por nuvens, para uma 
camada específica.

PRESSÃO: É a força por unidade de área, exercida pelo peso da atmosfera, sobre um 
ponto localizado na superfície da Terra ou acima da mesma. Termos relacionados: Pressão 
Atmosférica; Pressão Barométrica.

PRESSÃO AO NÍVEL DO MAR: Pressão atmosférica relativa ao nível médio do mar, 
normalmente determinada a partir de pressão observada em estação.
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PRESSÃO ATMOSFÉRICA: Pressão exercida pela atmosfera em um determinado ponto. 
Seu valor pode ser representado de várias formas: milibares, milímetros ou polegadas de 
mercúrio (Hg), entre outras. Termo relacionado: Pressão Barométrica.

PRESSÃO BAROMÉTRICA: Pressão exercida pela atmosfera em um determinado ponto. 
Seu valor pode ser representado de várias formas: milibares, milímetros ou polegadas de 
mercúrio (Hg), entre outras. Termo relacionado: Pressão Atmosférica

PRESSÃO DA ESTAÇÃO: Pressão atmosférica relativa à elevação da estação.

PRESSÃO PADRÃO DE SUPERFÍCIE: Medida de uma atmosfera de pressão, sob 
condições consideradas padrão. É equivalente a 1.013,25 milibares; 760 milímetros de 
mercúrio; 29,92 polegadas de mercúrio; 1.033 gramas por centímetro quadrado ou 14,7 
libras por polegada quadrada.

PREVISÃO: Descrição de ocorrências futuras esperadas. A previsão do tempo inclui o uso 
de modelos matemáticos baseados em parâmetros atmosféricos, associados à habilidade e 
experiência de meteorologistas.

PRIMAVERA: Estação do ano entre o equinócio de primavera e o solstício de verão. 
Caracteriza-se pela elevação da temperatura nas latitudes médias. Ocorre nos meses de 
Setembro, Outubro e Novembro no Hemisfério Sul e nos meses de Março, Abril e Maio no 
Hemisfério Norte.

PROJETOR LUMINOSO: Instrumento que consiste em um tambor e um sistema óptico que 
projeta um feixe estreito e vertical de luz sobre a base de nuvens.

PSICRÔMETRO: Instrumento utilizado para medir o conteúdo de vapor d'água, ou umidade, 
da atmosfera. Consiste de dois termômetros, um de bulbo úmido e outro de bulbo seco. O 
valor da diferença entre as temperaturas registradas nestes dois termômetros é utilizado 
para estimar a umidade do ar.

RADAR: Acrônimo para RAdio Detection And Ranging (“Detecção e Medida de Distância 
Por Rádio). É um instrumento eletrônico utilizado para detectar objetos e estimar sua 
distância. Seu princípio de funcionamento encontra-se baseado nos fenômenos de 
espalhamento e reflexão, resultantes da interação entre estes objetos e ondas de rádio. 
Nuvens e precipitação são detectados por equipamentos Radar, em função da intensidade 
dos sinais eletromagnéticos por eles refletidos. Termos relacionados: Radar Doppler.

RADAR DOPPLER: Radar meteorológico que detecta a direção de deslocamento e 
velocidade de objetos em movimento. Gotas de precipitação podem ser detectadas pelo 
radar meteorológico e seu deslocamento horizontal (afastamento ou aproximação) pode ser 
determinado. A velocidade das partículas é medida utilizando-se do efeito Doppler. O radar 
foi batizado em homenagem ao físico austríaco J. Christian Doppler que, em 1842, explicou 
o motivo pelo qual o apito de um trem, ao se aproximar, é mais agudo do que o mesmo 
apito, quando do afastamento deste trem. Termo relacionado: Radar.

RADIAÇÃO: Processo pelo qual a energia é propagada através de um meio qualquer, sob a 
forma de ondas. Pode ser exemplificada pela radiação eletromagnética, que emite calor e 
luz, ou por ondas de som.

RAIO: Descarga súbita e visível de eletricidade, produzida em resposta à intensificação da 
diferença de potencial existente entre nuvem e solo; entre diferentes nuvens; dentro de uma 
única nuvem ou entre uma nuvem e o ar circunvizinho.

RAJADA DE VENTO: Aumento súbito e significativo, ou flutuações rápidas, na velocidade 
do vento. Ventos máximos devem alcançar pelo menos 16 nós (28,8 quilômetros por hora) e 
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a variação entre estes máximos e o vento contínuo deve ser de pelo menos 10 nós (18,4 
quilômetros por hora). A duração das rajadas de vento é normalmente inferior a 20 
segundos.

RESSACA: Elevação do nível do mar, comparativo aos períodos de não ocorrência de 
tempestades. Embora as elevações mais dramáticas estejam associadas à presença de 
furacões, sistemas de baixa pressão menos intensos podem resultar em ligeira elevação no 
nível do mar, caso o vento favoreça essa condição. É calculada subtraindo-se a maré 
astronômica normal, da maré observada em tempestade.

SAFFIR-SIMPSON: Escala desenvolvida no início dos anos 70 por Herbert Saffir, 
engenheiro consultor, e Robert Simpson, então Diretor do Centro Nacional de Furacões dos 
Estados Unidos. Mede a intensidade de um furacão, numa classificação de 1 a 5. Esta 
escala categoriza o potencial de danos, baseado na pressão barométrica, na velocidade dos 
ventos e na elevação do nível do mar.

SATÉLITE: Qualquer objeto que esteja na órbita de um corpo celeste, como uma lua, por 
exemplo. O termo, porém, é freqüentemente utilizado para definir objetos construídos pelo 
homem e que estejam na órbita (geoestacionária ou polar) da Terra. Algumas das 
informações adquiridas por satélites meteorológicos, como o GOES9, incluem temperatura e 
umidade nas camadas superiores da atmosfera, registro da temperatura no topo de nuvens, 
da superfície da terra e dos oceanos. Os satélites também acompanham o movimento das 
nuvens para determinar a velocidade dos ventos em altos níveis, rastreiam o movimento do 
vapor de água, monitoram o Sol e a atividade solar e retransmitem dados provenientes de 
instrumentos meteorológicos distribuídos ao redor do globo.

SATÉLITE DE ÓRBITA POLAR: Satélite cuja órbita inclui passagens próximo a, ou sobre 
ambos os Pólos da Terra. Termos relacionados: Satélite, Satélite Geoestacionário.

SATÉLITE GEOESTACIONÁRIO: Satélite meteorológico que mantém a mesma posição 
relativa ao Equador, quando da rotação da Terra. Podem ser exemplificados pelos satélites 
da série GOES, acrônimo para Geostationary Operational Environmental Satellite (Satélite 
Ambiental Geoestacionário Operacional). Termos relacionados: Satélite, Satélite de Órbita 
Polar.

SECA: Tempo excessivamente seco numa região específica. Deve ser suficientemente 
prolongado para que a falta de água cause sério desequilíbrio hidrológico.

SENSAÇÃO TÉRMICA: Índice que descreve como a temperatura é fisiologicamente 
percebida pelos seres humanos. Quando associada ao calor, considera a temperatura e a 
umidade relativa do ar. Quando associada ao frio, considera os efeitos do vento e 
temperatura. Este índice não expressa a temperatura real do ar.

SISTEMA DE ALTA PRESSÃO: Área com pressão superior àquela apresentada em áreas 
circunvizinhas, considerando-se um mesmo nível. Resulta em divergência de ventos, os 
quais se movem no sentido anti-horário no Hemisfério Sul e no sentido horário no 
Hemisfério Norte. Também conhecida como área de alta pressão; é o oposto de uma área 
de baixa pressão, ou ciclone. Termo relacionado: Anticiclone.

SISTEMA DE BAIXA PRESSÃO: Área com pressão inferior àquela apresentada em áreas 
circunvizinhas, considerando-se um mesmo nível. Resulta em convergência de ventos, os 
quais se movem no sentido horário no Hemisfério Sul e no sentido anti-horário no 
Hemisfério Norte. Também conhecida como área de baixa pressão; é o oposto de uma área 
de alta pressão, ou anticiclone. Termo relacionado: Anticiclone.

SISTEMAS DE PRESSÃO SEMI-PERMANENTES: Sistemas de pressão e ventos 
relativamente estáveis e estacionários onde a pressão é predominantemente alta ou baixa 
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com a mudança das estações. Não são sistemas de natureza transitória, como os sistemas 
de baixa pressão migratória que resultam das diferenças de temperatura e densidade. 
Termos relacionados: Sistema de Baixa Pressão da Islândia, Sistema de Alta Pressão das 
Bermudas e Sistema de Alta Pressão do Pacífico Norte.

SOCIEDADE AMERICANA DE METEOROLOGIA: American Meteorological Society. 
Organização com sede nos Estados Unidos, que promove a formação e o avanço 
profissional associados às ciências da atmosfera, hidrológica e oceanográfica.

STRATOCUMULUS: Nuvem do tipo stratus, de baixa altura, composta por camadas ou 
elementos de nuvem. Pode se formar a partir da estratificação de nuvens do tipo cumulus e 
freqüentemente aparece como elementos igualmente distribuídos, com formas 
arredondadas e/ou cilíndricas, com o topo e a base relativamente planos. Pode assumir 
tonalidades de um cinza claro ao escuro, dependendo da dimensão das gotas d'água e da 
quantidade de luz solar que a atravessa.

STRATUS: Um das três formas básicas de nuvem (as outras são cirrus e cumulus). 
Também é um dos dois tipos de nuvem baixa. Stratus é uma nuvem em forma de lençol, 
que não exibe elementos individuais, sendo, talvez, a mais comum de todas as nuvens 
baixas. É espessa e cinzenta e pode ser observada em camadas uniformes, situadas em 
baixas alturas, raramente ocorrendo acima de 1.500 metros acima da superfície. Nuvens 
stratus podem dar ao céu uma aparência brumosa. Nevoeiros podem se formar a partir de 
nuvens stratus que tocam o solo. Embora possa produzir chuvisco ou neve, raramente 
produz precipitação intensa. Nuvens que produzem precipitação intensa podem ocorrer 
sobre a camada de nuvem stratus.

SUBSIDÊNCIA: Movimento descendente do ar, usualmente observado em anticiclones. 
Mais freqüente quando o ar em camadas superiores é mais frio e denso do que o ar em 
níveis inferiores. O termo é utilizado geralmente para indicar o oposto de convecção 
atmosférica.

TEMPERATURA: Medida do nível de agitação molecular ou grau de calor de uma 
substância, estando associada à capacidade desta substância em receber ou transmitir 
calor. É medida em uma escala arbitrária com origem em zero grau absoluto, quando as 
moléculas teoricamente param de mover-se.

TEMPERATURA MÉDIA: Valor médio das temperaturas registradas durante um período 
específico de tempo. É muitas vezes estimada através do cálculo da média entre as 
temperaturas máxima e mínima.

TEMPESTADE TROPICAL: Ciclone tropical cujos ventos contínuos na superfície variam 
entre 63 quilômetros por hora (34 nós) e 116 quilômetros por hora (63 nós). Quando uma 
Tempestade Tropical é identificada o fenômeno recebe um nome e tem sua trajetória 
monitorada.

TEMPESTADES: Produzidas por nuvens do tipo cumulonimbus, são eventos de micro-
escala e de curta duração caracterizados por trovoadas, raios, rajadas de vento, turbulência, 
granizo, gelo, chuva, ventos fortes descendentes e em situações extremas, tornados.

TEMPO: Estado da atmosfera em um determinado período, associado a sua influência na 
vida e atividades do ser humano. É a variação atmosférica de curto prazo, ao contrário das 
mudanças climáticas, que são variações de longo prazo. O tempo é freqüentemente descrito 
em termos de luminosidade, nebulosidade, umidade, precipitação, temperatura, visibilidade 
e vento.

TEMPO BOM: Descrição subjetiva do tempo. Considerado como condições agradáveis do 
tempo para um dado período do ano e localização física.
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TEMPO MÉDIO DE GREENWICH: Convenção utilizada para identificar o tempo de 
referência no planeta, definido a partir do fuso horário Zero. Este fuso abrange o meridiano 
de referência, que passa por Greenwich, Inglaterra, onde este método de divisão de tempo 
mundial foi inicialmente utilizado. Segundo o método, o globo é dividido em 24 fusos 
horários de 15 graus de arco, ou distantes uma hora entre si. A leste do meridiano de 
Greenwich, os fusos vão de uma a 12 horas, antecedidos pelo sinal negativo (-), indicando o 
número de horas a ser subtraído para se obter o Tempo Médio de Greenwich (TMG). A 
oeste, os fusos horários vão de uma a 12 horas, mas são antecedidos pelo sinal positivo (+), 
indicando o número de horas a ser somado para se obter o TMG. Termos relacionados: 
Coordenada de Tempo Universal, Zulu-Coordenadas do Tempo.

TEMPO SEVERO: Qualquer evento de tempo destrutivo, estando em geral associado a 
tempestades localizadas como temporais fortes, nevascas ou tornados.

TERMÓGRAFO: Termômetro utilizado para medir temperaturas e registrar, de forma 
contínua, seus valores em um gráfico.

TERMÔMETRO: Instrumento utilizado para medir a temperatura. O valor medido pode ser 
representado através de diferentes escalas, sendo Celsius, Fahrenheit e Kelvin as mais 
utilizadas em meteorologia.

TERMÔMETRO DE BULBO SECO: Termômetro utilizado para medir a temperatura 
ambiente. A temperatura registrada é considerada equivalente à temperatura do ar. Um dos 
dois termômetros que compõem um psicrômetro.

TETO: Altura da camada mais baixa de nuvens que cobre mais da metade do céu. Se o céu 
estiver totalmente obscuro, o teto é a altura resultante da quantificação da visibilidade 
vertical.

TORNADO: Coluna de ar com movimento circular violento, que estende-se desde a base de 
uma nuvem convectiva até a superfície da Terra. É o fenômeno mais destrutivo na escala de 
tempestades atmosféricas. Pode ocorrer em qualquer parte do mundo, quando se verificam 
as condições específicas de tempo, embora seja mais freqüente nos Estados Unidos, na 
região conhecida como Corredor dos Tornados.

TROVÃO: Som emitido pela rápida expansão de gases, ao longo de um canal de descarga 
elétrica, gerado por um raio. Mais de três quartos da descarga elétrica é utilizada no 
aquecimento de gases no interior e ao redor da área visível do relâmpago. As temperaturas 
podem elevar-se a mais de 10.000 graus Celsius em microssegundos, resultando em uma 
violenta onda de pressão, composta de compressão e expansão. O estrondo do trovão é 
criado quando nossos ouvidos são atingidos por diferentes ondas, resultantes de uma 
mesma descarga, porém com origens localizadas a diferentes distâncias do observador.

TUFÃO: Nome dado aos ciclones tropicais com velocidade de ventos contínuos igual ou 
superior a 120km/h (65 nós), no Oceano Pacífico Norte ocidental. Ciclones tropicais com as 
mesmas características são chamados de furacões no Pacífico Norte oriental e Oceano 
Atlântico Norte, e de ciclones no Oceano Índico.

TURBULÊNCIA: Movimentos irregulares e abruptos na atmosfera, causados pelo 
deslocamento de pequenos redemoinhos na corrente de ar. A turbulência atmosférica é 
causada por flutuações aleatórias no fluxo do vento. Pode ser causada por correntes 
térmicas ou convectivas, diferenças no relevo, variação na velocidade do vento ao longo de 
uma zona frontal, ou alterações na temperatura e pressão.

TURBULÊNCIA EM CÉU CLARO: Nome dado à turbulência que pode ocorrer quando o ar 
está perfeitamente claro, sem nenhuma nebulosidade. É mais comum nas proximidades de 
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correntes de jato, onde se encontra cisalhamento horizontal e vertical do vento, embora não 
esteja limitada a estas áreas. Pode acontecer também em regiões próximas a montanhas, 
em áreas de baixa pressão em altos níveis e em regiões de cisalhamento no vento. Pode 
ser chamada de TAC.

TWISTER: Uma gíria, utilizada nos Estados Unidos, como referência a Tornado.

UMIDADE: Diz repeito à quantidade de vapor d'água no ar. É freqüentemente confundida 
com umidade relativa ou ponto de orvalho.

UMIDADE RELATIVA: Razão entre a quantidade de vapor d'água contida no ar e a 
quantidade máxima que o ar pode conter sob as mesmas condições de temperatura e 
pressão. É expressa em percentagem.

VAPOR DE ÁGUA: Água em forma gasosa. É um dos componentes mais importantes da 
atmosfera. Devido ao seu conteúdo molecular, o ar que contém vapor d'água é mais leve 
que o ar seco. Isto contribui para que o ar úmido tenda a elevar-se na atmosfera.

VELOCIDADE DO VENTO: Quantificação do movimento do ar numa unidade de tempo. 
Pode ser representada de várias formas, sendo as mais utilizadas: nós, metros por segundo 
e quilômetros por hora. A unidade mais freqüentemente adotada nos Estados Unidos é 
milhas por hora.

VENTO: Ar que flui, geralmente na horizontal, em relação à superfície da Terra. O vento é 
medido e caracterizado de acordo com a sua direção, velocidade, tipo (rajadas ou contínuo) 
e giro na direção do vento. Ventos de superfície são medidos por cataventos e 
anemômetros, enquanto que os ventos em altos níveis atmosféricos são detectados por 
balões piloto, sondas meteorológicas ou informações de aeronaves.

VENTO DE LESTE: Termo aplicado aos extensos padrões de ventos persistentes, com 
componente predominante de leste, como os ventos alísios.

VENTOS ALÍSIOS: Ventos persistentes que sopram desde centros de alta pressão 
subtropical em direção ao cavado equatorial, ou Zona de Convergência Intertropical (ZCIT). 
São ventos de baixos níveis atmosféricos caracterizados por grande consistência em sua 
direção. No Hemisfério Sul os ventos alísios sopram de sudeste e no Hemisfério Norte 
sopram de nordeste.

VENTOS DO OESTE: Termo associado aos padrões de ventos persistentes, com 
componente predominante de oeste. São os ventos dominantes em latitudes médias de 
ambos hemisférios. Próximo à superfície da Terra, os ventos do oeste se estendem de 
aproximadamente 35 até 65 graus de latitude enquanto que em altos níveis, abrangem área 
ainda mais extensa.

VERÃO: Estação do ano entre o solstício de verão e o equinócio de outono. É caracterizado 
como o período mais quente do ano, exceto em algumas regiões tropicais. Ocorre nos 
meses de Dezembro, Janeiro e Fevereiro no Hemisfério Sul e nos meses de Junho, Julho e 
Agosto no Hemisfério Norte.

VIRGA: Feixe de precipitação líquida ou sólida, que evapora antes de alcançar a superfície 
da terra. Vista a distância, pode ser confundida com uma nuvem em forma de funil, ou 
tornado. Em geral, é produzida por nuvens do tipo altocumulos, altoestratos, ou 
cumulonimbus de base elevada.

VISIBILIDADE: Medida da opacidade da atmosfera, ou a maior distância que uma pessoa 
com visão normal pode enxergar um objeto específico. O Serviço Nacional de Meteorologia 
dos Estados Unidos (National Weather Service) classifica o conceito em diferentes 
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categorias. Visibilidade de superfície é determinada a partir de um ponto de observação 
padrão. Visibilidade predominante representa as condições de visibilidade na estação 
meteorológica. Visibilidade de setor é a visibilidade numa direção específica e que 
representa no mínimo um arco de 45 graus da linha do horizonte. Visibilidade de torre é a 
visibilidade determinada a partir torre de controle de tráfego aéreo de um aeroporto.

ZONA DE CONVERGÊNCIA INTERTROPICAL: Área onde os ventos alísios provenientes 
dos Hemisférios Norte e Sul convergem. Geralmente, localiza-se na região compreendida 
pelos paralelos de 10 graus, ao norte e ao sul do Equador. É uma extensa área de baixa 
pressão atmosférica onde, tanto o efeito Coriolis, como o gradiente de pressão atmosférica 
em baixos níveis são desprezíveis, permitindo ocasionalmente a formação de distúrbios 
tropicais. Sua posição média varia de acordo com a área de maior incidência de radiação 
solar. Sendo assim, durante o inverno no Hemisfério Sul, a ZCIT se move em direção ao 
norte sobre o sul do Atlântico Norte e sul da Ásia.

ZULU - COORDENADAS DO TEMPO: Convenção utilizada para identificar o tempo de 
referência no planeta, definido a partir do fuso horário Zero. Este fuso abrange o meridiano 
de referência, que passa por Greenwich, Inglaterra, onde este método de divisão de tempo 
mundial foi inicialmente utilizado. Segundo o método, o globo é dividido em 24 fusos 
horários de 15 graus de arco, ou distantes uma hora entre si. A leste do meridiano de 
Greenwich, os fusos vão de uma a 12 horas, antecedidos pelo sinal negativo (-), indicando o 
número de horas a ser subtraído para se obter o Tempo Médio de Greenwich (TMG). A 
oeste, os fusos horários vão de uma a 12 horas, mas são antecedidos pelo sinal positivo (+), 
indicando o número de horas a ser somado para se obter o TMG. Termos relacionados: 
Coordenada de Tempo Universal, Tempo Médio de Greenwich.
ABREVIATURAS

A/A: Ar-ar

A/G: Ar-terra

AAA: (ou AAB, AAC ... etc., em seqüência) Mensagem meteorológica emendada 
(designador de tipo de mensagem)

ABN: Farol de aeródromo

ABT: Acerca de

ABV: Acima de ...

AC: Altocumulus

AC: Carta de Aeródromo

ACC: Centro de controle de área ou controle de área

ACD: Acordo

ACFT: Aeronave

AD: Aeródromo

ADC: Carta de aeródromo

AFA: Academia da Força Aérea

AFC: Centro de Previsão de Aréa
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AFTN: Rede de telecomunicações fixas aeronáuticas

AIC: Circular de informação aeronáutica

AIP: Publicação de informação aeronáutica

AIREP: Aeronotificação

AIRMET: Informação relativa a fenômenos meteorológicos em rota que possam afetar a 
segurança operacional das aeronaves em níveis baixos

AIS: Serviços de informação aeronáutica

ALT: Altitude

AMD: Emendar ou emendado e Mensagem meteorológica emendada; designador de tipo de 
mensagem

ANV: Aeronave

AP: Aeroporto

APP: Centro de controle de aproximação ou controle de aproximação ou serviço de controle 
de aproximação

ARFOR: Previsão de área (no código meteorológico aeronáutico)

ARP: Ponto de referência do aeródromo e aeronotificação (designador do tipo de 
mensagem)

AS: Altostratus

ASR: Radar de vigilância de aeroporto

ATC: Controle de tráfego aéreo (em geral)

ATM: Gerência de tráfego aéreo

ATN: Rede de telecomunicação aeronáutica

ATZ: Zona de tráfego de aeródromo

AWY: Aerovia

BASE: Base das nuvens

BAVT: Base de Aviação de Taubaté

BCFG: Bancos de nevoeiro

BCN: Farol (luz aeronáutica de superfície)

BECMG: Transformando-se

BKN: Nublado (5 a 7 oitavos)
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BL ...: Soprando (seguido de DU=areia ou SN=neve)

BLDU: Poeira Soprada

BLO: Abaixo das nuvens

BLSA: Areia Soprada

BR: Névoa úmida

C: Graus Celsius e Centro (identificação da pista)

CAT: Categoria e Turbulência em céu claro

CAVOK: Visibilidade, 10Km ou mais, nenhuma nuvem abaixo de 1500m ou abaixo da altura 
mínima do setor mais elevado, qualquer que seja o maior, nem CB;nenhuma condição de 
tempo significativa para a aviação

CB: Cumulonimbus

CC: Cirrocumulus

CCA (ou CCB, CCC ... etc., em ordem): Mensagem meteorológica corrigida (designador de 
tipo de mensagem)

CI: Cirrus

CLA: Centro de lançamento de Alcântara

CLD: Nuvem

CMA: Centro Meteorológico Aeródromo

CMM: Centro Meteorológico Militar

CMTE: Comandante

CNMA: Centro Nacional de Meteorologia Aeronáutica

CNS: Comunicações, navegação e vigilância

COM: Comunicações

COMAR: Comando Aéreo Regional

COMDA: Comando de Defesa Aérea

COR: Corrigir ou correção ou corrigido (usado para indicar uma mensagem meteorológica 
corrigida; designador do tipo de mensagem)

CS: Cirrostratus

CTA: Área de controle

CU: Cumulus

CUF: Cumuliforme
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DECEA: Departamento de Controle do Espaço Aéreo

DEG: Graus

DENEB: Operações de dispersão de nevoeiro

DEPED: Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento

DNER: Departamento Nacional de Estrada e Rodagem

DP: Temperatura do ponto de orvalho

DR...: Vento calmo com neve (seguido de DU = poeira, AS = areia ou SN = neve)

DRSA: Areia flutuante

DS: Tempestade de poeira

DTRT: Piorar ou piorando

DU: Poeira, pó

DUC: Nuvem densa em altitude

DZ: Chuvisco

EB: Exército Brasileiro

EM: Estação de Meteorologia

EMBD: Oculto numa camada (para indicar o cumulonimbus oculto em camadas de outras 
nuvens)

EMS: Estação Meteorológica de Superfície

FBL: leve (usado nos informes para indicar intensidade dos fenômenos meteorológicos, 
interferências ou estática. Ex.: FBL RA = chuva leve)

FC: Nuvem em forma de funil

FCST: Previsão

FEW: Pouco (1 e 2 oitavos)

FG: Nevoeiro

FRONT: Frente (meteorologia)

FT: Pés (unidade de medida)

FU: Fumaça

FZ: Enregelante, congelante

FZDZ: Chuvisco congelante ou chuvisco intenso congelante
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FZFG: Nevoeiro congelante

FZRA: Chuva congelante

G/A: Terra-ar

G/A/G: Terra-ar e ar-terra

GAMET: Previsão de área em linguagem clara abreviada para vôos em níveis baixos, para 
uma FIR ou subárea dela

GEN: Generalidades

GND: Solo

GNSS: Sistema mundial de navegação por satélite

GPS: Sistema mundial de determinação de posição

GR: Granizo

GRIB: Dados meteorológicos processados na forma de valores de pontos de quadrícula (no 
código meteorológico aeronáutico)

GS: Velocidade em relação ao solo e Granizo miúdo e/ou neve granulada

HPA: Hectopascal

HR: Horas

HURCN: Furacão

HZ: Névoa

IC: Prismas de gelo (cristais de gelo muito pequenos em suspensão)

ICE: Formação de gelo

IFR: Regras de vôo por instrumentos

ILS: Sistema de pouso por instrumentos

IMC: Condições meteorológicas de vôo por instrumentos

INC: Dentro da nuvem

INFRAERO: Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária

INOP: Inoperante

ISA: Atmosfera padrão internacional

ISOL: Isolado

JTST: Corrente de jato

KG: Quilogramas
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KHz: Quilohertz

KM: Quilômetros

KMH: Quilômetros por hora

KPA: Quilopascal

KT: Nós

KW: Quilowatts

LAT: Latitude

LONG: Longitude

LV: Leve e variável (relativo a vento)

LVL: Nível

LYR: Camada ou em camada

M: Metros (precedido de algarismos) e Número mach (seguido de algarismos)

MAP: Mapas e cartas aeronáuticas

MET: Meteorológico ou meteorologia

METAR: Informe meteorológico aeronáutico regular (no código meteorológico)

MHZ: Megahertz

MI: Baixo

MIFG: Nevoeiro de superfície

MIL: Militar

MIN: Minutos

MOD: Moderado (usado nos informes para indicar intensidade dos fenômenos 
meteorológicos, interferência ou estática (ex. MOD RA= chuva moderada)

MPa: Mega-Pascal (medida de pressão do Sistema Internacional de Medidas)

MPS: Metros por segundo

MSG: Mensagem

NAV: Navegação

NM: Milhas náuticas

NOF: Centro internacional de NOTAM

NOSIG: Sem mudança importante (para uso nas previsões de pouso de tipo tendência)
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NOTAM: Aviso que contém informação relativa ao estabelecimento, condição ou 
modificação de quaisquer instalações, serviços, procedimentos ou perigos aeronáuticos, 
cujo pronto conhecimento seja indispensável ao pessoal ligado à operações de vôo

NS: Nimbostratus

NSC: Sem nuvens significativas

NSW: Nenhum tempo significativo

OBS: Observar ou observado ou observação

OBSC: Escurecer ou escurecido ou escurecendo

OCNL: Ocasional ou ocasionalmente

OPMET: Banco Internacional de Dados Meteorológicos

OVC: Encoberto (8 oitavos)

PATC: Carta topográfica para aproximações de precisão (seguida pelo nome/título)

PAX: Passageiro(s)

PE: Grãos de gelo

PIB: Boletim de informação prévia ao vôo

PILOT: Informação meteorológica de observação em altitude regular contendo direção e 
velocidade do vento.

PL: Grãos de gelo

PLN: Plano de vôo

PRFG: Nevoeiro parcial

QBI: Vôo por instrumentos obrigatório

QFE: Pressão atmosférica ao nível de elevação do aeródromo (ou na cabeceira da pista)

QNE: Pressão padrão ao nível do mar (1013,2 hPa)

QNH: Pressão reduzida ao nível do mar pelo gradiente vertical da atmosfera padrão

QTA: Devo cancelar o telegrama número...? ou Cancele o telegrama número....(código Q)

RA: Chuva

RAC: Regras do ar e serviços de tráfego aéreo

RCC: Centro de Coordenação de Salvamento

REDEMET: Rede de dados meteorológicos

RMK: Observação
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RNAV: Navegação de Área

ROFOR: Previsão de rota (no código meteorológico aeronáutico)

RRA (ou RRB, RRC, ... etc., em ordem): Mensagem meteorológica atrasada (designador 
do tipo de mensagem)

SA: Areia

SAR: Busca e salvamento

SARPS: Normas e métodos recomendados (OACI)

SATCOM: Comunicação por satélite

SC: Stratocumulus

SCOAM: Seção de Controle de Operações Aéreas Militares

SCT: Nuvens dispersas (3 e 4 oitavos)

SEC: Segundos

SEV: Forte (usado para qualificar formação de gelo ou turbulência)

SFC: Superfície

SG: Grãos de neve

SH: Pancadas (Seguida de RA = Chuva, SN = Neve, PE = Gelo granulado, GR = Granizo, 
GS = Granizo pequeno e/ou neve granulada ou combinações disso; Ex: SHRASN= pancada 
de chuva e neve

SIG: Significativo

SIGMET: Informação relativa à fenômenos meteorológicos em rota que possam afetar a 
segurança operacional das aeronaves

SIGWX: Tempo significativo

SISCEAB: Sistema de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro

SKC: Céu claro

SN: Neve

SPECI: Informe meteorológico aeronáutico especial selecionado

SPECIAL: Informe meteorológico especial (em linguagem clara abreviada)

SQ: Tempestade

ST: Stratus

STF: Estratiforme
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STN: Estação

STNR: Estacionário

SVC: Mensagem de serviço

SYNOP: Informação meteorológica de observação em superfície regular para fins de análise 
sinótica.

T: Temperatura

TAF: Previsão de aeródromo

TAR: Radar de vigilância de área terminal

TC: Ciclone tropical

TCU: Cumulus encastelados

TEMP: Informação meteorológica de observação em altitude regular contendo pressão , 
temperatura, direção e velocidade do vento.

TEND: Previsão do tipo tendência

TMA: Área de controle terminal

TROP: Tropopausa

TS: Trovoada (nos informes e previsões sobre aeródromo, TS é usada para significar que se 
ouve somente trovão, mas não se observa nenhuma preciptação no aeródromo)

TS...: Trovoada (seguido de RA=chuva, SN=neve, PE=gelo granulado, GR=granizo, 
GS=granizo pequeno e/ou neve granulada ou combinações disso. Ex: TSRASN= 
tempestade com chuva e neve.

TURB: Turbulência

TWR: Torre de controle de aeródromo ou controle de aeródromo

TYPH: Tufão

UTC: Tempo Universal Coordenado

VA: Cinza vulcânica

VAAC: Centro de avisos de cinzas vulcânicas

VC: Vizinhança

VFR: Regras de vôo visual

VHF: Freqüência muito alta (30 a 300 MHz)

VIS: Visibilidade

VMC: Condições meteorológicas de vôo visual
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VOLMET: Informação meteorológica para aeronave em vôo

VRB: Variável

VWS: Cortante vertical do vento

WAFC: Centro Mundial de Previsão de Área

WIND: Vento

WINTEM: Informação meteorológica regular contendo prognóstico de vento e temperatura 
em altitude.

WS: Cortante do vento

WTSPT: Tromba d'água

WX: Condições meteorológicas

WXR: Radar meteorológico

Z: Tempo universal coordenado (em mensagens meteorológicas)
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