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Dentre os riscos suportados pela empresa aérea e pelos passageiros, os 
que causam maiores transtornos são atrasos e cancelamentos de voos 
ocasionados por condições meteorológicas adversas. 
 

As condições meteorológicas adversas listadas abaixo podem influenciar 
no tempo e no conforto da sua viagem, antes e durante o voo. 
 
ANTES DO VOO: PODEM OCASIONAR ATRASOS E CANCELAMENTOS 
 
a) Nevoeiro: Fenômeno meteorológico ocasionado pelo excesso de gotículas 
d’água suspensas no ar. 
 
Efeito para o voo: Acarretam problemas às operações de pouso e decolagem, 
em função da redução drástica na visibilidade dos aeroportos. E m alguns 
aeroportos em que não há instrumentos tão precisos para auxiliar o piloto, essa 
condição pode gerar interrupção das operações de pouso e decolagem. 
Nesses casos, é necessário aguardar dissipação do nevoeiro, para que as 
aeronaves possam decolar e pousar em total segurança. 
  

b) Chuva forte: No inverno, estão associadas a frentes frias. No verão, 
ocorrem ao final dos dias de muito calor. 
 
Efeito para o voo: Pode ocasionar interrupção das operações de pouso e 
decolagem no aeroporto, pois a chuva forte causa redução de visibilidade e 
formação de poças de água na pista, o que a torna escorregadia. 
 
DURANTE O VOO: PODEM OCASIONAR DESCONFORTO E AUMENTO DO 
TEMPO DE VIAGEM 
 
a) Turbulência: Movimento irregular do fluxo de ar. 
 
Efeito para o voo: A aeronave sofre intensa mudança de velocidade, 
proporcionando "solavancos". Causa desconforto à tripulação e muitas vezes 
abalo psicológico. 
 
b) Ventos cruzados e Cortantes de vento: variações verticais ou horizontais 
do vento na velocidade e na direção numa pequena distância. 
 
Efeito para o voo: Altera a trajetória de aterrissagem. Em alguns casos, o piloto 
é obrigado a arremeter. 
 
c) Chuva forte: N o inverno, estão associadas a frentes frias. No verão, 
ocorrem ao final dos dias de muito calor.  
 



Efeito para o voo: Atrapalha a aterrissagem da aeronave, devido à redução de 
visibilidade e formação de poças de água na pista, o que a torna escorregadia. 
Em alguns casos, o piloto é obrigado a desviar a rota e pousar a aeronave em 
outro aeroporto. 
 
d) Trovoadas: Fortes correntes ascendentes, geralmente associadas a frentes 
frias. Podem ocasionar ventos fortes, turbulência, raios, chuva forte e formação 
de gelo. 
 
Efeito para o voo: A aeronave muitas vezes é obrigada a desviar da 
tempestade, mudando de nível de voo ou alterando a sua rota, o que pode 
gerar aumento do tempo de viagem. 


