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06 – METEOROLOGIA

METEOROLOGIA
A meteorologia é a ciência que estuda o clima, e as razões das suas alterações.
Pelo estudo da observação das temperaturas, pressões e outros fenómenos, os meteorologistas
procuram traçar as cartas meteorológicas, e fornecer essas informações.
A ATMOSFERA
A terra é envolvida por uma imensa massa gasosa compressível, que é o ar, e a que chamamos
atmosfera. Esta move-se à sua volta, devido às variações atmosféricas que ocorrem.
A atmosfera tal como todos os gases é formada por moléculas que se movimentam livremente
entre si, chocando e dando origem a movimentos perfeitamente desordenados.
As variações devem-se à sucessão dos dias e das noites, e ao consequente aquecimento diferencial
do Sol, sobre os mares, oceanos e terras.
Temos zonas na Terra em que o aquecimento é mais intenso, tal como no equador, ou zonas mais
frias junto aos pólos.
Todas estas condições vão causando uma sucessão de desequilíbrios térmicos que obrigam aos
movimentos do ar.
Nós do fundo, vivemos como se estivéssemos no fundo de um “oceano” gasoso que é o ar.
MOVIMENTOS DO AR
Existem “basicamente” dois movimentos do ar:
Os movimentos horizontais a que chamamos “Vento”, que no fundo também contornam os
montes, e se deslocam ao longo das suas encostas.
E os verticais a que chamamos “Ascendentes” ou “Descendentes”, conforme o sentido em que se
deslocam.
Devemos estar perfeitamente conscientes, destes dois movimentos básicos do vento, pois que na
prática o que se passa na realidade, é a sua mistura. É com a compreensão profunda destes
movimentos, que podemos conseguir que os nossos modelos voem. O sua descolagem, voo e
aterragem depende absolutamente deles.
COMPOSIÇÃO QUÍMICA DO AR
De uma forma muito geral, o ar é uma mistura gasosa, basicamente formada por 4/5 de azoto e 1/5
de oxigénio. Mais em pormenor, temos 78% de azoto, 21% de oxigénio e 1% de outros gases.
O azoto é um gás inerte, mas o oxigénio embora em pequenas proporções no ar, é absolutamente
necessário à vida humana, vegetal, e à combustão de todos os produtos.
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À medida que vamos subindo em altitude, estes gases vão rareando, e o oxigénio faltando,
contudo as proporções da mistura mantém-se.
Contudo o ar que nos rodeia não tem só azoto e oxigénio. Em valores muito reduzidos, contem
outros gases raros como Argon, Cripton e Xenon. Contem também dióxido de carbono, necessário
à vida vegetal, água, poeiras e gases poluentes.
MASSA VOLÚMICA DO AR ()
O ar tem como qualquer fluido o seu peso. Um metro cúbico de água pesa 1000 kg, e o mesmo
volume de ar 1,225 kg. Donde, a massa volúmica do ar, ser de 1,225 kg/m3. Daqui se pode
concluir que o ar é cerca de 816 vezes mais leve que a água.
Contudo, a massa volúmica do ar tem aquele valor, se estiver ao nível do mar. À medida que
vamos aumentando a altitude este valor vai diminuindo.
Para se ter uma ideia dos números, podemos referir que uma sala de 3x4 metros e um pé direito de
3 m, terá um volume de 36 m3 ou sejam 36x1,225 = 44 kg de ar se estiver ao nível do mar.
Portanto a Massa volúmica do ar é uma das suas característica fundamentais, e representada como
se segue:
=m/v e é expressa em quilos por unidade de volume, ou seja kg/m3
MASSA VOLÚMICA DE REFERÊNCIA ( o )
Dadas as condições que existem com a altitude, tomamos como referência os valores ao nível
(médio) do mar, e à temperatura de referência ( to ) igual a 15º C. Assim a massa volúmica de
referência será:
o = 1,225 kg/m3.
A sua variação com a altitude, é apresentada mais à frente num diagrama de “Atmosfera do tipo
Internacional”. Principie por ver na base do diagrama, ou seja ao nível do mar, os 1,225 kg/m 3, e
os 15ºC, e compreenderá a sua variação com a altitude, bem como a temperatura e outras
características.
DENSIDADE (  )
É em termos aeronáuticos um parâmetro fundamental. Trata-se da razão entre a “massa volúmica”
medida a qualquer altitude, e a “massa volúmica de referência o”.
 = /o
3
Ao nível do mar  = 1,225 kg/m tendo o exactamente o mesmo valor. Donde a densidade será
o = 1.
A 6740m de altitude já a densidade será de  = 0,5. Ver o diagrama anteriormente referido.
PRESSÃO
A pressão é medida por manómetros.
Por definição, uma pressão é o quociente entre uma força e a área em que ela se exerce É
representada por
P = F/S
Sendo F em Newtons, S em m2 acabando por vir P em N/m2 ou seja o Pascal (Pa). Esta unidade na
prática tem um valor muito reduzido. Qualquer pressão teria um número com muitos dígitos. Por
isso somos levados a usar os seus múltiplos, como por exemplo o milibar e o Hpa.
1 mb = 100 Pa
O Hpa foi tornada uma unidade oficial a partir de 1986/01/01.
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O PESO E A MASSA DE UM CORPO
O peso é a força que melhor conhecemos, e que se rege pela lei da atracção universal.
Não devemos confundir “PESO” com a “MASSA” do corpo.
A Massa é uma característica própria do corpo, intimamente relacionada com a quantidade de
matéria que ele encerra, e independente da substância de que é feito. O Peso é a força com que
essa massa é atraída para o centro da Terra. Sendo peso definido como se segue:
P = mg

Sendo m a massa e g = 9,8 m/s2

A INÉRCIA DO AR
Se já se provou que o ar tem massa, então terá inércia, que se poderá apresentar das duas formas
seguintes:
INÉRCIA DE REPOUSO
Um ar que se encontra parado, como é o caso do ar contido num compartimento, vai tender a
permanecer parado, se não houver qualquer força ou desequilíbrio térmico, que o obrigue a entrar
em movimento. A isto dá-se o nome de “Inércia de Repouso”.
INÉRCIA DE MOVIMENTO
O ar que é atravessado por um avião, um hélice ou qualquer outro corpo, entra em movimento, e
tende a permanecer em movimento, mesmo quando o causador do efeito já passou.
A isto chama-se “Inércia de Movimento”.
Um outro exemplo deste tipo de inércia, poderá ser dado por uma bola que nos seja atirada.
Quando a recebemos traz uma certa inércia, produzindo uma certa força a que temos que resistir.
VISCOSIDADE
As moléculas de ar ao deslocarem-se livremente, interagem umas com as outras, sendo o seu livre
movimento afectado pelas forças de atrito interno deste fluido.
Trata-se de um efeito semelhante ao atrito entre sólidos.
Estas forças de atrito entre moléculas, devidas à viscosidade, é que vão fazer com que um ar
perturbado pela passagem de um objecto no seu seio, volte a ficar parado.
COMPRESSIBILIDADE
Admite-se que os líquidos são incompressíveis.
Efectivamente os líquidos são praticamente incompressíveis, conservando a sua massa volúmica
a qualquer profundidade.
Os gases pelo contrário são absolutamente compressíveis, variando a sua massa volúmica com a
pressão a que estejam sujeitos. Na Atmosfera variam com a altitude.
PRESSÃO ATMOSFÉRICA
Por definição , uma pressão é o quociente entre uma força e a área em que ela se exerce.
É representada por P=F/S
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A pressão exercida por um fluido, transmite-se em todas as direcções, e sempre
perpendicularmente às paredes em que está contido.
Uma depressão não é nada mais nem menos, duque uma pressão de baixo valor.
Como já sabemos que o ar tem peso, facilmente se pode concluir, que o peso de uma coluna de ar,
exerce uma certa pressão sobre a superfície em que assenta.
Em linguagem aeronáutica é ainda usado o PSI (pound per square inch), ou em milibares.
1 PSI = 69 mb
O valor médio da Pressão ao nível do mar, é de 101,3 kilopascais (101,3 kpa), o que é o mesmo
que dizer 101,3 kN/m2 ou sejam 1013,3 mbar. Este valor decresce com a altitude
Esta pressão ao nível do mar, faz subir a coluna de um manómetro de mercúrio aos 760 mm e é
designada também por UMA ATMOSFERA.

EFEITOS DA ALTITUDE
DIMINUIÇÃO DA PRESSÃO COM A ALTITUDE
À medida que vamos subindo em altitude, a coluna de ar sobre nós, não só vai diminuindo como o
ar se torna mais rarefeito, tornando-se mais leve, obrigando a que a pressão atmosférica, vá
diminuindo. À medida que vamos descendo, dá-se a inversão do fenómeno.
Esta diminuição é mais sensível nas camadas mais baixas da atmosfera, diminuindo
consideravelmente à medida que a altitude aumenta.
Ao nível do mar, nota-se uma diminuição de 1 mbar por cada 8,5 m que nos elevamos.
Nos 10.000 m a mesma variação já necessita de 30 m.
A medição da altitude é feita através dos “Altímetros”. Estes instrumentos no fundo não são nada
mais nem nada menos do que Barómetros de cápsula, calibrados em metros ou em pés.
DIMINUIÇÃO DA TEMPERATURA COM A ALTITUDE
A queda constante da temperatura à medida que vamos subindo, é um fenómeno facilmente
observável nas camadas baixas da atmosfera.
Esta queda progressiva da temperatura produz-se, porque o calor irradiado pelo Sol, atravessa a
atmosfera sem alterar a temperatura do ar, de modo apreciável. O solo devido ao calor do Sol
aquece, e aquece o ar em contacto com ele. Este ar vai subindo, expandindo-se e perdendo
temperatura, entre outras razões, também devido ao aquecimento das camadas contíguas. Pode
dizer-se que com ar calmo, a temperatura decresce em altitude 3º C por cada 500 m subidos.
O ritmo da queda da temperatura, é praticamente constante até aos 11.000 m de altitude. Daí para
cima, a temperatura permanece praticamente constante e igual a –56º C, até aos 19.500 m.
Desta altura para cima, dá-se um pequeno aquecimento, passando a –52º C a 25.000 m de altitude.
TROPOSFERA
Chama-se troposfera à camada mais baixa da atmosfera. Nela se verificam as maiores variações da
temperatura, ventos, concentração do vapor de água, núcleos de condensação, nuvens e impurezas
da atmosfera.
Uma das características importantes, é o contínuo decréscimo da temperatura com o aumento da
altitude.
A Troposfera vai até cerca dos 11.000 m de altitude nos polos e 17.000 no equador. A sua altitude
depende pois do ponto do globo que estiver em consideração, e é neste espaço que todas as
variações climáticas se dão e são por nós sentidas.
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ESTRATOSFERA
É imediatamente acima da Troposfera (11.000 a 17000 m), dependo do local a analizar.
É caracterizada nas suas camadas mais baixas, por uma temperatura relativamente constante, com
o aumento da altitude. Pode dizer-se que as suas camadas mais baixas são isotérmicas em relação
à altitude.
È uma zona já isostática, porque não tem ventos, e onde existe a camada do ozono, que nos
protege do sol.
TROPOPAUSA
É a fronteira entre a Troposfera e a Estratosfera. A sua altitude varia um pouco com a posição do
lugar analisado na Terra e as estações do ano.
A sua variação deve-se às “mudanças de temperatura da atmosfera” e da posição da superfície
terrestre.
Num determinado local é mais alta no verão e mais baixa no inverno.
A Tropopausa fica sempre mais baixa junto aos pólos do que no equador.
No equador admite-se que o aquecimento da Terra e da atmosfera é praticamente constante, ao
longo de todo o ano, mantendo-se também constante a altitude da Tropopausa.

TEMPERATURAS ABSOLUTAS
Existem diversas escalas de temperaturas, como sejam a Fahrenheit, a Celcius, e a Absoluta.
Não vamos falar da Fahrenheit, mas podemos dizer que existe uma equação que a relaciona com a
escala centígrada, que tão bem conhecemos.
A escala de temperaturas absolutas (ou Termodinâmica) é igual à centígrada, tendo o seu zero a
menos 273ºC.
Isto deve-se a que se tivermos um certo volume de gás a 0ºC. ao decrescermos 1ºC, o seu volume
decresce também de 1/273 em volume.
Podemos admitir que a –273ºC o volume cairia a zero.
Esta nova escala do “Zero Absoluto” passou a chamar-se “ESCALA KELVIN”, e a designar-se
por (K). Assim a temperatura em graus K é igual a:
t (ºK) = 273 ºK + t (ºC)
A temperatura padrão ao nível do mar será de 15º C, ou sejam 273ºK+15ºC=288ºK
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LEI DE CHARLES E GAY-LUSSAC
Os dois químicos Franceses, Jacques Alexander Charles em 1787 e Joseph Louis Gay-Lussac em
1802, mais ou menos independentemente descobriram que:
Se uma determinada quantidade de gás é mantida a volume constante, a pressão é
directamente proporcional à temperatura Absoluta
Por outras palavras, se tivermos uma dada quantidade de gás mantida a uma pressão constante, o
seu volume decresce regularmente com o decréscimo da temperatura.
De outro modo, se tivermos uma quantidade de gás mantida a volume constante, então com o
decréscimo de cada grau centígrado, a pressão do gás decresce regulamente de 1/273,15.
Esta descoberta levou à necessidade do aparecimento da escala KELVIN, e á conclusão de que os
–273ºC era a mais baixa temperatura possível, e daí se chamar a “Zero Absoluto”.
Formula para se relacionar a pressão com a Temperatura Absoluta ................... P1/P2 = T1/T2
Formula para relacionar o volume com a temperatura Absoluta.......................
V1/V2 = T1/T2
Formula para relacionar a pressão, volume e temperatura Absoluta dum gás. P1V1/P2V2=T1/T2
Aproveitamos para referir que os gases são infinitamente expansíveis, ocupando sempre todo o
espaço disponível.

LEI DOS GASES PERFEITOS
É já possível termos uma ideia que de algum modo, a pressão, a massa volúmica e a temperatura
dos gases estão interligadas.
O físico Irlandês Robert Boyle (1662) e o francês Edme Mariotte (1676) chegaram à conclusão,
que para uma dada massa de gás, que P.V = Constante
Daqui se concluir que P.V/T =
Constante
E que Po.Vo/To = P1.V1/T1= Constante
Em que T é a temperatura absoluta em graus Kelvin
(K), ou sejam mais 273,15º C do que qualquer temperatura medida em graus centígrados
(Célcius).
As unidades terão que ser de acordo com o exemplo que veremos seguidamente.
Recordamos que zero graus centígrados são 273,15 K, e que as condições Po, Vo e To, são as
condições normais, isto é, medidas ao nível do mar, e as P1, V1 e T1, serão os valores
correspondentes de pressão volume e temperatura da mesma massa de ar a uma determinada
altitude.
Admita 1 m3 de ar ao nível do mar, a uma temperatura de 15º C e a uma pressão de 1013,3 mbar.
Qual será o volume que ocupará este ar a 6.000 m de altitude, em que a temperatura é de –24º C e
a pressão de 47,2 kPa, e qual a sua massa volúmica?
Recordemos que a massa volúmica do ar ao nível do mar é de 1,225 kg/m3, que 15º C são 15+273
= 288 K, e que os 101,3 kPa são 1013,3 mbar. Condições estas que são consideradas as normais.
Po = 1013,3 mbar.
P1 = 47,2 kPa = 472 mbar
1013,3x1 = 472xV1
Vo = 1 m3
V1 = ?
288
249
To = 288 K
T1 = -24 + 273 = 249 K
donde V1 = 1,86 m3
Teremos assim uma perfeita noção da expansão que 1 m3 de ar teve a esta altitude.
A sua massa volúmica passará agora a ser:
Por uma regra de três simples
1,86 m3-------1,225 kg
1,00 m3------- X
donde X = 0,66 kg/m3
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Daqui se pode concluir, que a 6.000 m de altitude 1 m3 de ar ao nível do mar, passará
praticamente a metade a sua massa volúmica.

ATMOSFERA DO TIPO INTERNACIONAL
Com o que observámos anteriormente, em relação às três condições pressão, volume e
temperatura, referimo-nos sempre ao mesmo local da Terra. Contudo, analisando em zonas muito
distantes e diversas, podem haver pequenas alterações que nos levam a termos dificuldades de
harmonizar características aerodinâmicas de aviões, por exemplo.
Assim e para se criar um termo de referência, foi criado o conceito de ATMOSFERA DO TIPO
INTERNACIONAL, cujas características se apresentam seguidamente.
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Notas fora do âmbito da matéria, mas aproveitando a tabela:
Por esta tabela se pode ver, que a massa volúmica do ar ao nível do mar é de 1,225 kg/m 3, e a
10000 m passa para 0,414 kg/m3. Devida a esta menor quantidade de ar por m3, um avião de
passageiros a jacto, necessita de absorver maior volume de ar, para a alimentação dos seus
motores, e de velocidade para se sustentar. Mas por outro lado, tem menor resistência ao avanço, e
logo o consumo será menor.
Se fosse um avião e hélice, já não poderia voar a esta altitude, porque o rendimento do hélice
diminuiria muito. Por isso cada tipo de avião terá a sua altitude adequada de voo.

PRINCÍPIO DE ARQUIMEDES
Este princípio já recentemente adaptado diz o seguinte:
Todo o corpo mergulhado num fluído, recebe da parte deste, uma força vertical de baixo
para cima, cuja intensidade é igual ao peso do volume do fluído deslocado.
É com base nesta lei, que entendemos porque é que os “balões” os “dirigíveis” e os barcos, podem
flutuar.
Vejamos o seguinte exemplo:
Para um balão de gás ou ar quente, estacionado numa praia, qual será a carga máxima à
descolagem, sabendo que tem um volume de 500 m3.
Como o ar ao nível do mar tem uma massa volúmica de 1,225 kg/m3, então teremos:
500 m3 x 1,225 kg/m3 = 612,5 kg.
A força impulsora para cima, será de 612,5 kg. Contudo com a altitude, a massa volúmica do ar
que envolve o balão, vai decrescendo, e embora o volume do balão aumente um pouco, chega a
uma altitude estável em que não sobe mais.

FORMAS DE CONDUÇÃO DO CALOR
Existem três formas fundamentais de condução do calor:
1- CONDUÇÃO (Transmissão do calor molécula a molécula por contacto).
2- CONVECÇÃO ( Transmissão do calor por movimento das camadas de ar).
3- RADIAÇÃO (Transmissão do calor por ondas radiantes).
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MECANISMO DE AQUECIMENTO DOS GASES
Os gases são formados por moléculas, que se movimentam livremente entre si, ao contrário dos
sólidos em que se encontram perfeitamente justapostas, e sem possibilidades de se deslocarem,
sem a intervenção de forças exteriores.
Nos gases, quando as moléculas entram em contacto com uma superfície quente, absorvem calor,
dilatam-se, e flutuam no meio das outras, que se encontram mais frias.
Neste seu movimento desordenado, vão cedendo calor às outras, até por fricção, devido à sua
própria viscosidade.
Infelizmente o que se passa maioritariamente com os gases, não é possível de se observar à vista,
mas somente constatar os seus efeitos.
Contudo temos um exemplo que vale a pena referir.
Quando no verão pomos uma ventoinha a trabalhar para agitar o ar, o aumento de caudal de ar
sobre nós, vai-nos levando o calor do corpo, o que nos dá a sensação de fresco.
Mas se colocarmos a ventoinha numa sala fechada e sem ninguém, e colocarmos um termómetro
no seu interior, ao fim de um certo tempo, verificamos que o ar aqueceu.
Isto deveu-se principalmente à fricção das moléculas do ar.

AQUECIMENTO DO AR JUNTO AO SOLO
Os fotões imitidos pelo Sol, atravessam o espaço e a atmosfera, vindo chocar com a superfície
terrestre, degradando parte da sua energia cinética em calor.
Muito pouca energia na forma de calor, cedem ao ar quando atravessam a atmosfera.
A degradação da energia vai aquecendo a Terra, e tudo o que a constitui, e esta por sua vez vai
aquecendo por convexão o ar que a envolve.
O ar assim aquecido, dilata-se, perde massa volúmica, e segundo o Princípio de Arquimedes,
principia a flutuar nas camadas de ar mais frias (mais densas e logicamente com maior massa
volúmica).
Consoante a natureza dos solos ou dos objectos com que chocam, assim se degrada mais ou menos
energia cinética, aquecendo o ar de forma diferente.
Uma casa pintada de branco reflecte mais o calor que o asfalto de uma estrada. Assim a estrada
aquece mais, e simultaneamente também vai aquecendo mais o ar que a envolve.
O ar aquecido ao subir na atmosfera, vai perdendo temperatura, entre outras razões por ceder calor
às camadas contíguas, tornando-se mais frio, e voltando seguidamente a descer.
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Infelizmente estes movimentos do ar não são visíveis. Contudo não podemos deixar de referir o
seguinte exemplo:
Quando em dias quentes nos deslocamos numa grande recta, decerto já observámos que ao nível
do asfalto, e olhando para o fim da recta, os objectos que estão parados, nos transmitem uma
imagem que permanentemente se vai distorcendo.
Essa tremulação deve-se ao facto, causado pelas refracções ópticas das diferentes camadas de ar,
umas quentes em expansão e a subir, e outras frias a descer.
Embora o que estamos a ver tenhamos o ar pelo meio, a refrangência entre o ar mais quente e o
mais frio, porque são meios ópticos diferentes, leva à distorção das imagens.
Esta é uma das poucas maneiras, de se ter uma percepção visual do efeito do calor no ar.
Se numa carta ou mapa, juntarmos através de uma linha todos os pontos que estão à mesma
temperatura, chamamos a essas linhas umas “ISOTERMICAS”.

O VENTO
O vento é o ar em movimento horizontal, e caracteriza-se basicamente pelas sua “Direcção” e
“Intensidade ou Velocidade”.

DIRECÇÃO
Tem a ver com a orientação de onde ele provem, em relação aos Norte magnético.
Quando se diz que temos um vento Norte, quer dizer que o vento vem do Norte para o Sul.
Geralmente em linguagem aeronáutica define-se em graus. Por exemplo, quando se diz que o
vento está a 180º, deve entender-se que é proveniente do Sul, e a 090º que é de Este. O mesmo
acontecendo para os pontos intermédios.

INTENSIDADE
A intensidade do vento, em linguagem aeronáutica, é medida em “ Nos” (Kts), ou mais
recentemente em km/h ou m/s.
A leitura da sua velocidade é feita através dos “Anemómetros”.
A título informativo aqui ficam as seguintes relações entre estas unidades.
Em números exactos 1 Kt = 1,8532 km/h
Para simplificar os raciocínios rápidos, o que vulgarmente se admite é:
Porque 2Kt = 2x1,8532= 3,7064 km/h ou sejam 4 km/h
4 km/h =4000 m/ 3600 s = 1,11 m/s .
Portanto com uma relativa aproximação admite-se:
2 Kts = 4km/h =1m/s
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ORIGEM DOS VENTOS
ZONAS DE ALTAS E DE BAIXAS PRESSÕES

ZONAS DE BAIXAS PRESSÕES

A superfície do globo terrestre, tem zonas que aquecem mais do que outras.
Por exemplo nos desertos, embora a cor clara das areias possam reflectir bem o calor, mas a
quantidade de calor é tanta, que a temperatura destas se torna bastante alta, aquecendo o meio
ambiente o seja o ar que as envolve.
Mudando agora para zonas mais pequenas e perto de nós, o mesmo se passa em áreas de
povoações, ou em terras secas de cultivo de ceriais, como é o caso do Alentejo.
Tal como já tem sido dito, o ar ao aquecer dilata-se, reduzindo a sua massa volúmica. Ao
expandir-se cria uma zona de “BAIXA PRESSÃO”, designada por “BAIXA”, e representada
nas “cartas” por (B). Também por vezes é designada por “DEPRESSÃO” e representada por (D).
Ao centro de “BAIXAS PRESSÕES” chamamos “CENTRO CICLÓNICO”, e é aqui que
geralmente se dão as grandes tempestades.

ZONAS DE ALTAS PRESSÕES

Numa grande extensão como seja um mar ou oceano, ou numa escala muito mais reduzida, como
seja uma zona de terras húmidas, a energia degradada pelos fotões imitidos pelo Sol ao chocarem
com essas superfícies, é absorvida pela água para a sua evaporação, não aquecendo muito o ar que
lhe é contíguo.
Nos oceanos, que são zonas consideradas frias, o ar comprime-se aumentando a sua massa
volúmica e a pressão, formando uma “ZONA DE ALTA PRESSÃO”, vulgarmente designada por
“ALTA” e referenciada nas cartas por ( A ).
Ao “CENTRO DE ALTAS PRESSÕES”, dá-se vulgarmente o nome de “CENTRO
ANTICICLÓNICO”. A origem entre Altas e Baixas tem a ver com as temperaturas.
Poderemos, por exemplo ver, frequentemente nos boletins meteorológicos da televisão,
representado o anticiclone dos Açores, porque estas ilhas estão bem situadas no centro do
Atlântico Norte, e são um ponto quente.

CARTAS
Observe-se a figura seguinte, em que estão representados uma ALTA à esquerda e uma BAIXA à
direita , tanto em planta como em alçado.
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Cada linha desenhada, representa a união de todos os pontos que se encontram à mesma pressão.
Nas plantas onde são geralmente representadas, estas medidas são feitas ao nível do solo ou do
mar. Permite-nos assim saber e à escala, o que se passa em cada ponto, mesmo entre as linhas, e
portanto compreender a situação climatérica da zona que pretendemos analisar. Tudo isto é a visão
do momento (hora) em que foram desenhadas.
São por isso designadas por “ISOBÁRICAS”.
À distância medida nas “plantas” (Horizontal) entre dois pontos contíguos de duas isobáricas
diferentes, chama-se “GRADIENTE HORIZONTAL DE PRESSÃO”
Quando as isobáricas estão muito perto umas das outras, é sinal que estamos perante uma grande
variação de pressão em pouca distância, e a possibilidade de muito vento na zona. Se a distância
entre elas é grande, é sinal de pouco vento.
Em “alçado” temos a possibilidade de observar o “GRADIENTE VERTICAL DE
PRESSÕES”.
As setas indicam os sentidos de deslocação dos ventos, que são sempre das ALTAS para as
BAIXAS pressões, e subindo em altura no centro das Baixas.
Poderemos também agora referir que o ar ao deslocar-se também leva consigo as nuvens, e todos
sabemos que quando a pressão desce, haverá tendência para chover.
DESLOCAÇÃO DOS VENTOS - (deslocamentos horizontais do ar)
Os movimentos dos ventos não são perfeitamente rectilíneos.
Inicialmente deslocam-se do centro para a periferia das “Altas” convergindo para o centro das
“Baixas”, onde ganham altura.
Mas quando a distância entre a Alta e a Baixa é grande, acaba por ser afectada a trajectória do
vento, dependendo do hemisfério, (norte ou sul) em que o fenómeno se passar.
PARA O HEMISFÉRIO NORTE
A ALTA ou ANTICICLONE é designada por (A), dando origem a bom tempo, a BAIXA ou
CENTRO CICLÓNICO é designado por (B), e também por vezes chamada DEPRESSÃO e
representado por (D), dando origem a tempestades.
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Verifica-se neste hemisfério, devido à rotação da Terra, um desvio do vento no sentido dos
ponteiros do relógio para a Alta e em sentido contrário para a Baixa.
De acordo com a lei de BUY-BALLOT, se nos colocarmos de costas para o vento, ficamos com a
“Alta” à direita e a “Baixa” à esquerda, neste hemisfério.
PARA O HEMISFÉRIO SUL
A situação é ao contrário.

Ficamos com (A) à esquerda e a (B) à direita.
CARTAS METEOROLÓGICAS
Da observação destas cartas, poderemos concluir da situação climática de uma determinada zona
da Terra. Com uma sucessão de cartas a diferentes horas, poderemos mesmo ter uma ideia, da
evolução do clima para as horas seguintes.
AS CAUSAS DO CLIMA
Como já temos vindo a observar, dependem basicamente das alterações num número reduzido de
características, como sendo a temperatura, o calor contido, a pressão e a humidade, e da interacção
entre elas.
ORIGEM DAS ASCENDENTES - (deslocação vertical do ar).
As deslocações verticais do ar denominam-se “Ascendentes” ou “Descendentes” conforme o
sentido em que se dão.
Podem ser de origem térmica, dinâmica ou mistas.
As ascendentes de origem térmica, são vulgarmente designadas por TÉRMICAS.
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As de origem dinâmicas, têm a ver fundamentalmente com a forma dos terrenos em que o ar se
desloca, sendo vulgarmente designadas por OROGRÁFICAS.
As mistas são exactamente o que o nome indica, devendo-se à acção conjunta das duas
anteriormente referidas. Podem dever-se também às chamadas “Frontais”.
ASCENDENTES
Já anteriormente nos temos vindo a referir, que o ar aquecido devido ao contacto com a Terra, em
superfícies escuras e de pouca humidade, se dilata, tornando-se mais leve, e flutuando nas
camadas de ar mais frias. Internamente o calor recebido na sua parte inferior, vai pela acção das
correntes de convexão transmitindo-se às camadas superiores.
Vai-se assim formando uma bolha de ar aquecido que vai crescendo e tendendo a afastar-se do
chão, desde que vença a “pressão” das camadas superiores e a tenção superficial do contacto com
o terreno.
Com a sua ascensão, dá origem a uma depressão na sua parte inferior, tangente aos terrenos,
puxando as camadas de ar mais frias que lhe estão contíguas, que vão ocupando o espaço deixado
pela bolha, e que serão seguidamente aquecidas nas mesmas condições da bolha anterior.
A esta bolha dá origem à TÉRMICA.
Vai subindo, e devido ao movimento de rotação da Terra, tomando também um movimento de
rotação seguindo um caminho espiralado.

SITUAÇÃO DE DIA SEM VENTO
Vamos representar esquematicamente a formação das bolhas. Seguidamente representam-se
quatro passos do enchimento dela, e a sua partida do solo. Representa-se também a chegada do ar
frio, que é descendente, para ocupar o espaço por ela deixado junto ao chão.

Se a quantidade de calor cedida nessa zona do terreno for muita, esta bolha será seguida por
outras, dando origem a uma espécie de conduta espiralada de ar quente, que se move
ascensionalmente no interior do ar mais frio. O sentido de rotação da espiral, depende como já foi
dito do hemisfério.
A velocidade de subida depende da diferença de temperaturas entre a da bolha e o ar circundante,
a qualquer altitude. Igualando-se as temperaturas igualam-se as densidades, e termina a
ascendente. Dá-se uma situação ISOTÉRMICA.
Em altitude, perde-se cerca de 3ºC por cada 500 m que se sobe. Mais em pormenor, 0,6 a 0,7ºC
por cada 100 m no Verão, e 0,4º no inverno.
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VELOCIDADE NO INTERIOR DA TÉRMICA
As velocidades ascensionais no seu interior, atingem o máximo ao centro, decrescendo para a
periferia. Isto é devido, à acção das mais fortes correntes de convecção existirem no centro da
térmica, e à perda de velocidade para o exterior, devido à viscosidade do ar, no contacto com as
camadas mais frias que a envolvem.
Ao centro, a velocidade ascensional pode ser superior a 5 m/s, arrastando consigo os planadores,
que são preferencialmente os aviões que mais necessitam deste tipo de voo (o térmico).
À medida que a térmica sobe, a pressão diminui, o ar expande-se aumentando o diâmetro da
térmica, e a temperatura decresce, até se tornar igual à do ar que a envolve, anulando-se a sua
capacidade de impulsão, pela igualização das massas volúmicas em presença.
Este mecanismo é o principal responsável, pelas trocas térmicas nas mais baixas camadas da
atmosfera.
Muito do que se tem vindo a apresentar, se tornará mais compreensível através dos desenhos que
se seguem.

Numa manhã bonita de verão, sem nuvens e junto ao mar, facilmente se pode constatar que o calor
do Sol aquece mais rapidamente a terra que o mar.
Com o nascer do Sol, principia lenta e progressivamente a “actividade térmica” em terra. O ar em
terra eleva-se causando uma depressão, e dando lugar à “Brisa Fresca Marítima”, que vai ocupar o
lugar deixado pelas correntes ascendentes de ar já aquecido.
Ao final da tarde, o gradiente térmico de temperaturas tende a anular-se, dá-se uma tendência para
a igualização de temperaturas, havendo lugar a uma queda da velocidade dos ventos.
À noite pelo contrário, a terra perde mais rapidamente temperatura que o mar, a pressão sobe
dando lugar à chamada “Brisa de terra”.
DESCENDENTES
Sempre que existe uma ascendente, surgem sempre correntes descendentes que a envolvem.
Numa zona de montes e vales, e sempre que a temperatura e o vento o permitam, leva a que o ar
mais frio em altitude, desça ao longo das encostas dos montes para os vales, ajudando o ar mais
quente, aquecido pelo chão a subir.
A ÁGUA NA ATMOSFERA
A água pode apresentar-se na atmosfera nos seus três estados característicos:
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Na forma de vapor de água, tratando-se de um gás invisível.
Na forma líquida, quando por exemplo está a chover.
Na forma sólida, tanto quando cai na forma de neve como na de gelo.

O ar só pode conter uma certa quantidade de vapor de água no seu seio, pois tal como todas as
outras soluções químicas, também atinge a sua saturação, não admitindo assim mais vapor de
água. Diz-se que se encontra saturado.
Consoante a temperatura, a percentagem de vapor de água no ar varia.
Não cabe no âmbito do presente trabalho as explicações de tal situação, bem conhecida dos
técnicos de Termodinâmica, e dos projectistas de ar condicionado.
Não complicando muito a exposição presente, poderemos dizer, que o ar dentro de certos limites,
com o aumento da temperatura, permite mais quantidade de vapor de água. É o caso do que se
passa nas florestas tropicais em que a humidade é muita.
Se baixar a temperatura, a água que estiver em excesso no seu seio a essa temperatura, condensase porque atinge o seu “PONTO DE ORVALHO”.
Como exemplo, poderemos referir o que se passa nos dias frios de Inverno, quando a superfície
interior dos vidros das janelas aparecem todas molhadas. Neste caso, a humidade do ar no interior
da casa, ao contactar com a superfície fria dos vidros, passa da sua fase gasosa para a líquida,
condensando-se nos vidros.
FORMAÇÃO DE UMA NUVEM
Os ventos transportam a humidade que se evaporou dos oceanos, mares, terras húmidas, e também
libertada pelos corpos dos animais e pela sua respiração.
Se devido ao calor da terra ou ao perfil do terreno, se formarem correntes ascendentes de ar, estas
vão fazendo com que o vapor de água contido nesse ar vá subindo também.
À medida que a temperatura desce com o aumento da altitude, o vapor de água pode atingir o seu
“ponto de condensação ”, e estaciona a essa altitude, dando origem a uma nuvem, que é sempre
um ponto frio da atmosfera.
No caso das nuvens de baixa altitude como é o caso dos chamados “CÚMULOS”, a sua base
quando se está a formar é praticamente plana, devido à pressão causada pela térmica.
Para os pilotos de planadores, quando verificam que a base dos Cúmulos já não é plana, é sinal
que a térmica que lhe deu origem já terminou. Já não vale a pena ir voar por baixo dela, para
aproveitar ganhar alguma altitude à conta dela
A condensação da água para formar uma nuvem, leva à libertação de calor, e à formação de
enormes ascendentes dentro das nuvens.
As ascendentes a este nível, causam muita turbulência, não sendo muito conveniente efectuaremse voos junto da base da nuvem nem dentro dela. Deve contornar-se a nuvem, para se evitar a
turbulência e os esforços dinâmicos causados por elas à estrutura do avião.
Se as térmicas se formarem em terras sem humidade, não transportarão água, não formarão
nuvens, chamando-se “Térmicas secas”.
No nosso caso particular da serra de Sintra, bem conhecido dos nossos pilotos, dado que está
situada muito perto do mar, a Brisa Marítima escoa ao longo das suas encostas, formando em
altitude as nuvens a que geralmente chamamos o “Capacete” de Sintra.
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SITUAÇÃO DE DIA COM VENTO.
Tudo o que já foi dito em relação ao dia sem vento se mantém, contudo agora vai dar-se o arrasto
da térmica devido ao vento.

Como se pode ver, a resultante do sistema de forças formado pela velocidade do vento, e pelo
vector representante da velocidade ascensional, vai dar-nos o ângulo de subida da térmica, e a
posição da nuvem por ela formada.
Quem pretende voar um modelo planador, deverá observar a posição do vento e a das nuvens, para
assim poder entender onde poderá estar a térmica. Nesta sua análise, deverá também procurar
entender onde fica o ponto quente, que dá origem à térmica.
O mesmo procuram os pilotos dos verdadeiros planadores.
Não nos podemos esquecer, que sempre que à uma ascendente, temos à sua volta a descendente.
ASCENDENTES OROGRÁFICAS
Este tipo de ascendência, deve-se à “orografia ou forma do terreno” em que o vento se desloca.
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Sempre que o vento sopra horizontalmente, numa encosta de terreno regular e sem protuberâncias
que causem turbulência, o ar acaba por se escoar sem turbulência na face do “monte”, virada ao
vento. Nesta face do “monte”, criam-se as forças ascensionais mais fortes nas camadas em
contacto com o solo. Temos assim as VELOCIDADES ASCENCIONAIS OROGRÁFICAS
representadas na decomposição que se segue, em que se poderá compreender, que a velocidade do
vento junto ao terreno (Va1) é superior à velocidade em altura (Va3)
Torna-se assim mais fácil descolar um planador nestas situações.

É evidente que esta representação está feita num ponto específico do terreno, onde é favorável ver
o “vento de encosta”, e dispondo-se de um bom local de lançamento e voo.
Admitindo que as envolventes laterais deste “monte”, são também a subir desde a planície, ver
figura seguinte.

Nestas zonas o ar já escoa nas encostas laterais, arredondando-se e surgindo como “vento lateral”,
tornando nestes momentos, estas zonas “locais não indicados” para a prática de voo. Serão
contudo usáveis quando o vento rodar, e fique de frente para eles.
PONTO DE LANÇAMENTO
O local para o lançamento dum planador de encosta, deve ser um ponto tal do monte, em que a
velocidade ascensional do ar seja máxima, e o ar tenha um perfil perfeitamente desenvolvido tanto
para a frente como para trás, do ponto de lançamento.
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Como o vento está a subir a encosta, o modelo voa mais “picado” que em planície, pois depende
do ângulo de ataque do vento. O planador é nesta situação enganado no seu voo horizontal.
Admite-se que o perfil do vento, já OROGRÁFICO está bem desenvolvido a 2/3 a contar da base
da encosta, e que o 1/3 restante é instável, se o topo do monte tiver uma forma desfavorável como
a que se segue.

Nesta situação, já se deve evitar voar nesta encosta.
A turbulência criada depois do topo do monte, já destabiliza o 1/3 final do escoamento do ar,
criando-se uma má situação de voo no caso de um modelo ir parar a um voo alto.
OROGRÁFICA COM TÉRMICA
Em determinados momentos nas zonas orográficas, podem formar-se térmicas na planície, ou na
encosta do monte, em momentos em que o sol, por exemplo seja forte.
Chegamos assim a um sistema misto, OROGRÁFICO/TÉRMICO, que se representa
seguidamente.

FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE AEROMODELISMO - J. PEREIRA DA COSTA

19

Desenho

ANÁLISE DA VELOCIDADE DO VENTO AO LONGO DA ENCOSTA
E DAS FORÇAS EM PRESENÇA
DO VENTO AO LONGO DA ENCOSTA
As forças que actuam sobre o modelo, devem-se à velocidade do vento ao deslocar-se ao longo de
uma encosta, e são representadas como se segue:

A velocidade de escoamento do vento, segue as linhas
ascensionais indicadas nos desenhos anteriores.
Sendo designadas por:
Velocidade de escoamento do vento por (Vev).
Velocidade ascensional do vento por (Vav).
Velocidade horizontal do vento por (Vhv).
O QUE SE PASSA NUM MODELO
Para representação vamos admitir um planador.
As condições do local de voo, e as suas características
físicas definem-lhe a sua velocidade de voo.
A velocidade do planador será designada por (Vp).
A velocidade de descida do planador por (Vdp).
A velocidade horizontal do planador por (Vhp).
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SOBREPOSIÇÃO DE DIAGRAMAS
Duas situações se podem passar.
Ou o modelo se desloca para a frente, ou é arrastado para cima e simultaneamente para trás, pela
orográfica.
Se o modelo se desloca para a frente, a velocidade do planador (Vp), será superior à do
escoamento do vento (Vev).

Aproveita-se agora para representar as
resultantes
quer
verticais
quer
horizontais deste sistema de forças.

Compondo-se as duas resultantes da velocidade ascensional do vento (Vav), e horizontal do
planador(Vhp), podemos concluir, que a resultante deste sistema agora representado em termos de
velocidades, e que poderia ter sido representado em forças, dará a resultante do sistema de forças
em que se pode concluir que a sustentação que vai actuar no modelo, é perpendicular à linha de
escoamento do fluxo de ar que sobe a encosta, e que o modelo é obrigado a voar numa falsa
horizontal, voando picado.

RELEVO QUE NÃO FORMA ASCENDENTES OROGRÁFICAS
Para qualquer tipo de modelo, a motor ou planador, devemos ter presente as condições ambientais
em que vamos efectuar o voo. Já deu para se concluir que os ventos e as encostas são importantes.
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As encostas em que se deve procurar voar, são aquelas em que a turbulência não crie más
condições de voo. Devem evitar-se as seguintes zonas:
ARRIBAS COM FRENTE PARA O MAR
Em Portugal e durante grande parte do ano, o vento é Norte. Como prova disso, a orientação das
pistas das Bases de Sintra, do Aeroporto de Lisboa, bem como de todas as outras Bases e
Aeródromos, são praticamente alinhadas ao Norte.
Vamos agora admitir uma zona com arriba
marítima, ao longo da costa Portuguesa, e
vento oeste, ou seja do lado do mar.
Numa primeira fase de uma rajada de
vento, se passará o que está representado
nesta figura.
Aqui se pode concluir que junto à parede
da arriba, se deverá evitar de voar, por ser
uma zona de grande turbulência. A
orográfica do escoamento não está
representada, mas somente a zona da
maior instabilidade.

ENCOSTAS TÉRREAS MUITO ACENTUADAS
Nestas situações, o problema é o mesmo anteriormente exposto para as arribas.
É necessário saber-se aproveitar a encosta, e não deixar que o modelo entre na zona de turbulência.
Deve voar-se nas zonas em que o vento já está bem desenvolvido e estável. Ver a orográfica.
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OBSTÁCULOS DO TERRENO
Existem encostas que devido à sua forma, ou porque foram criadas pelo homem situações
que causam turbulência, que devem ser evitadas, como a que seguidamente se representa, numa
fase inicial do aumento do vento, ou seja de uma rajada.

AR FRIO DO VALE
Esta situação depende da hora do dia em que é analisada, verificando-se principalmente cedo pela
manhã.
Nesta situação orográfica, os vales acabam por conter em si, o ar mais frio e mais denso.
O ar aquecido pelo sol escoa sobre o vale, não se formando as ascendentes orográficas, e levando
algum tempo a retirar o ar frio do vale.

OROGRÁFICA NATURAL
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CHEGADA DE UMA FRENTE FRIA

Se tivermos uma massa de ar frio e húmido, vindo do mar pela manhã sedo, e encontre uma
camada de ar frio proveniente da noite, em Terra, pode conduzir ao aparecimento de nevoeiros ou
mesmo chuva.
Se já for mais tarde, e o ar de Terra estiver mais quente, até pode surgir um bom tempo.
Nesta situação, o ar frio e mais denso acaba por se introduzir sob o de Terra, na forma de cunha. A
camada de ar quente é obrigada a subir, surgindo assim uma “falsa orográfica”, aproveitável
cautelosamente para o voo de planadores, e sem a subida causada por uma montanha.
No ponto de contacto entre as duas massas de ar, a ascensão do ar quente arrasta com sigo a
humidade, podendo levar à formação de nuvens do tipo Cúmulos. Se a ascensão for muito grande
e a temperatura o permitir, podem formar-se Cumulo-nimbos, que são de grande desenvolvimento
vertical, e como anteriormente exposto, de grande ascendência interna.
Para o aeromodelismo deve evitar-se voar nestas frentes, com formação deste tipo de nuvens.
CHEGADA DE UMA FRENTE QUENTE
Como já é fácil de entender pelo anteriormente exposto, o ar quente deslizará sobre o ar frio, em
forma de uma cunha, havendo as ascendentes de menor dimensão junto ao chão.
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