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ABREVIATURAS
No âmbito deste RACSTP, as seguintes abreviaturas têm os seguintes significados:
ACC - Centro de controlo de área;
AFTN - Rede de telecomunicações fixas aeronáuticas;
AIP - Publicação de informação aeronáutica;
AIRAC - Regulamentação e controlo da informação aeronáutica;
ATIS – Serviço automático de informação de terminal;
ATS – Serviços de tráfego aéreo;
BCO. OPMET - Bancos de dados meteorológicos operativos;
CMA - Centro meteorológico de aeródromo;
D-VOLMET - Data ligação-VOLMET;
FIC - Centro de informação de voo;
FIR - Região de informação de voo;
IAVW - Vigilância dos vulcões nos corredores internacionais;
CBS - Centro de busca e salvamento;
METAR – Comunicado de rotina de informação meteorológica aeronáutica;
MET REPORT – Comunicado meteorológico (comunicado meteorológico local de rotina);
MID – Meio de pista;
NOTAM – Aviso à navegação aérea;
OACI - Organização da Aviação Civil Internacional;
OMM – Organização Meteorológica Mundial;
RVR – Alcance visual de pista;
SPECI - Comunicados meteorológicos especiais de aeródromo;
TAF – Previsão meteorológica de aeródromo;
TCAC – Centro consultivo de ciclones tropicais;
TDZ – Zona de contacto;
TWR – Torre de controlo;
VAAC - Centro de avisos de cinzas vulcânicas;
VOLMET – Informação meteorológica para aeronaves em voo;
WAFC - Centro mundial de previsão de área.

23/11/2020

6

Edição 1

RACSTP PARTE 425 SERVIÇO DE METEOROLOGOA AERONÁUTICA

CAPITULO 1. DISPOSIÇÕES GERAIS

REGRAS BÁSICAS

Objecto
Este RACSTP determina:
Os requisitos para o serviço de meteorologia aeronáutica, os requisitos para a elaboração e
fornecimento de produtos meteorológicos, e os privilégios e limitações concedidos ao serviço de
meteorologia aeronáutica.

Aplicabilidade
O presente RACSTP é aplicável:
Ao prestador de serviço de meteorologia aeronáutica e as pessoas e organizações envolvidas
no fornecimento de produtos elaborados e fornecidos pelos serviços de meteorologia
aeronáutica em conformidade com o presente RACSTP.

425.1.1 DEFINIÇÕES
Nota. - Nas definições abaixo, a abreviatura RR indica que a definição é retirada do
Regulamento de Radiocomunicações da União Internacional de Telecomunicações (UIT) (ver o
Manual para Espectro de rádio da aviação civil - declarações aprovadas da política da OACI
[Doc 9718]).
Para efeitos do disposto no presente RACSTP entende-se por:
Acordo regional de navegação aérea. acordo aprovado pelo Conselho da OACI
(Organização da Aviação Civil Internacional), normalmente por recomendação duma reunião
regional de navegação aérea;
Aeródromo área delimitada de terra ou de água, incluindo as suas edificações e instalações
e os seus equipamentos, destinada, total ou parcialmente, à chegada, ao movimento e à
partida de aeronaves;
Aeródromo alternante. aeródromo no qual poderia dirigir-se uma aeronave quando não for
possível ou aconselhável dirigir-se ao aeródromo de aterragem previsto ou aterrar no mesmo.
Existem os seguintes tipos de aeródromos alternantes:
a) alternante de Partida - aeródromo ao qual uma aeronave se dirige logo após a
descolagem caso não seja já possível utilizar o aeródromo de partida;
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b) alternante em Rota - aeródromo no qual uma aeronave pode aterrar caso
experimente condições anormais ou de emergência em rota;
c) alternante de Destino - aeródromo ao qual uma aeronave pode dirigir-se caso seja
impossível ou não seja aconselhável aterrar no aeródromo de destino;
Nota: O aeródromo de partida também pode ser o alternante em rota ou de destino para um
determinado voo.
Aeronave Qualquer máquina que consiga uma sustentação na atmosfera devido às reacções do
ar, e excluindo as originadas pela interacção com a superfície terrestre;
Aero-notificacão. Relatório de uma aeronave em voo preparado em conformidade com os
requisitos de informação de posição e de informação operacional ou meteorológica;
Nota.— O detalhe do formulário AIREP está contido no PANS-ATM (Doc 4444).
Aeroporto. Aeródromo público internacional que se destina a operações de aeronaves
vindas de ou com destino ao exterior, dotado de serviços de alfândega, sanidade, imigração e
procedimentos semelhantes;
Reporte Aéreo (Air-report). Reporte proveniente duma aeronave em voo elaborado em
conformidade com os requisitos aplicáveis a elaboração de reportes de posição, e reportes
operacionais e / ou meteorológicos;
Nota: Os detalhes da forma de código air-report encontram-se no RACSTP Parte 422.1 (PANSATM).
Alcance visual depista. Distância até o qual o piloto de uma aeronave que se
encontra sobre o eixo de uma pista pode ver os sinais da superfície da pista ou as luzes que a
delimitam ou que identificam o seu eixo;
Altitude. Distância vertical entre um nível, ponto ou objecto considerado como ponto, e o nível
médio do mar (MSL)
Altitude mínima de sector. A altitude mais baixa que pode usar-se e que permite conservar
uma margem vertical mínima de 300 m (1000 ft), sobre todos os obstáculos situados numa área
compreendida dentro de um sector circular de 46 km (25 MN) de raio, com o centro numa
radio−ajuda para a navegação;
Altura. Distância vertical entre um nível, ponto ou objecto considerado como ponto, e uma
referência especificada;
Área de controlo. Espaço aéreo controlado que se expande, na vertical, a partir de um limite
especificado na superfície terrestre;
Bancos de dados meteorológicos operativos. Departamento do prestador de serviços de
meteorologia aeronáutica, encarregado de recolher, validar, armazenar, difundir ou responder as
solicitações de informação meteorológica aeronáutica operativa através do AFTN;
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Boletim meteorológico Texto que contém informação
cabeçalho adequado;

meteorológica

precedida de

um

Carta de previsão. Previsão da ocorrência de um elemento meteorológico específico, para
uma hora ou período específico respeitante a determinada área ou porção do espaço aéreo,
representada graficamente numa carta;
Centro de avisos de cinzas vulcânicas. Centro meteorológico designado em virtude de um
acordo regional de navegação aérea para proporcionar aos serviços de vigilância
meteorológica, centros de controlo de área, centros de informação de voo, centros mundiais
de previsão de área, centros regionais de previsão de área pertinentes e BCO.OPMET,
informação consultiva sobre a extensão lateral e vertical e o movimento de previsão das cinzas
vulcânicas na atmosfera depois das erupções vulcânicas;
Centro de controlo de aproximação. Centro estabelecido para fornecer serviço de controlo
de tráfego aéreo a voos controlados que cheguem ou partam de um ou mais aeródromos;
Centro de controlo de área (ACC). Unidade estabelecida para facilitar serviço de controlo de
trafego aéreo aos voos controlados nas áreas de controlo da sua jurisdição;
Centro de informação de voo (FIC). Unidade estabelecida para prover serviço de
informação de voo e o serviço de alerta;
Centro meteorológico, centro designado para fornecer serviço meteorológico para a navegação
aérea internacional;
Centro meteorológico de aeródromo, centro designado para fornecer num aeródromo
serviço meteorológico para a navegação aérea;
Centro mundial de previsão de área, centro meteorológico designado para preparar e
proporcionar previsões do tempo significativo em altitude de forma digital ou gráfica à
escala mundial aos centros meteorológicos dos distintos países utilizando os serviços tendo como
base a Internet;
Ciclone tropical, termo genérico referente a uma depressão à escala sinóptica e não frontal,
que se forma sobre águas tropicais ou subtropicais, com convecção organizada e circulação
ciclónica definida do vento à superfície;
Consulta, discussão com um meteorologista ou com outra pessoa qualificada sobre as
condições meteorológicas existentes ou previstas relativas às operações de voo, sendo que a
discussão inclui respostas e perguntas;
Controlo de qualidade, parte da gestão da qualidade direccionada ao preenchimento dos
requisitos de qualidade (ISO 9000);
Nota: Séries da Norma ISO 9000 - Sistemas de gestão da qualidade - Princípios Fundamentais e
Vocabulário.
Controlo de operações, o exercício da autoridade sobre o início, continuação, desvio ou fim dum
voo, no interesse da segurança da aeronave, e da regularidade e eficiência do voo;
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Comunicado meteorológico, declaração das condições meteorológicas observadas em
relação a uma hora e lugar determinados;
Dados em grelha na forma digital, dados meteorológicos processados informaticamente,
correspondentes a um conjunto de pontos numa carta, para a sua transmissão dum sistema
informático meteorológico para outro, codificados adequadamente código para uso em
sistemas automáticos;
Nota: Na maioria dos casos estes dados transmitem-se por canais de telecomunicações de
média e alta velocidade.
Data ligação-VOLMET (D-VOLMET), fornecimento de METAR actuais e SPECI, TAF,
SIGMET, Air-report especial não coberto por um SIGMET e, onde disponível, AIRMET via uma
ligação apropriada (data ligação);
Difusão VOLMET, fornecimento, se adequado, do METAR actual, SPECI, TAF e SIGMET
através de difusão por voz contínua e repetitiva.
Documentação de voo, documentos escritos ou impressos, incluindo mapas ou formulários,
que contem informação meteorológica para um voo;
Elevação, distância vertical entre um nível, ponto ou objecto considerado como ponto, um
nível da superfície da terra, ou unido a ela, e o nível médio do mar (MSL);
Elevação do aeródromo, a elevação do ponto mais alto da área de aterragem;
Especificação de navegação, conjunto de requisitos para as aeronaves e tripulação
necessários ao apoio das operações de navegação baseada na performance dentro de um
espaço aéreo definido. Existem dois tipos de especificações de navegação:
a) especificação para performance de navegação requerida – especificação de navegação
com base numa área de navegação que inclui o requisito para a monitorização e
alerta da performance, designado pelo prefixo RNP, designadamente, RNP 4, RNP
APCH;
b) especificação para navegação de área – especificação de navegação com base numa
área de navegação que não inclui o requisito para a monitorização e alerta da
performance, designado pelo prefixo RNAV, designadamente, RNAV 5, RNAV 1;
Nota 1: O manual da OACI sobre a navegação baseada na performance (PBN) contém
orientação detalhada sobre especificações de navegação: Doc. 9613, Volume II.
Nota 2: O termo RNP, anteriormente definido como “uma indicação da performance de
navegação, necessário para as operações dentro de um espaço aéreo definido”, foi removido do
Anexo 3 à Convenção, dado que o conceito de RNP foi ultrapassado pelo conceito de PBN. No
Anexo 3 à Convenção o termo RNP é agora utilizado apenas no contexto das especificações de
navegação que requerem monitorização e alerta da performance. Por exemplo, RNP 4 refere-se
à aeronave e aos requisitos operacionais, incluindo uma performance lateral de 4 NM com a
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monitorização a bordo e alerta da performance que se encontram detalhados no Manual PBN
(Doc. 9613).
Estação
de
telecomunicações
telecomunicações aeronáuticas;

aeronáuticas,

uma

estação

no

serviço

de

Estação meteorológica aeronáutica, estação designada para fazer observações e relatórios
meteorológicos para uso na navegação aérea nacional e internacional;
Exposição oral (briefing), comentário verbal sobre as condições meteorológicas existentes
ou previstas, respaldado pela respectiva documentação de voo;
Garantia de qualidade, parte da gestão de qualidade focada na prestação de confiança de
que os requisitos da qualidade (ISO 9000) são cumpridos;
Gestão da qualidade, actividades coordenadas para dirigir e controlar a qualidade (ISO 9000)
numa organização;
Hectopascal (hPa), medida internacional de pressão atmosférica equivalente a 1000 dinas/cm2
(um hPa equivale a um milibar);
Informação AIRMET, informação emitida por um centro de vigilância meteorológica relativa à
ocorrência ou à previsão de ocorrência de fenómenos meteorológicos específicos em rota,
que possam afectar a segurança das operações de voo das aeronaves a níveis baixos
(abaixo FL150) e que não foram ainda incluídas nas previsões emitidas para voos a níveis
baixos na região de informação de voo (FIR) respectiva ou numa sub-área;
Informação meteorológica, relatório meteorológico, análise, previsão e qualquer outra
declaração relativa a condições meteorológicas existentes ou previstas;
Informação meteorológica operativa, informação meteorológica utilizada na planificação
de voos ou como apoio à navegação aérea;
Informação SIGMET, informação expedida por um serviço de vigilância meteorológica,
relativa à existência real ou prevista de determinados fenómenos meteorológicos em rotas, e
de outros fenómenos na atmosfera que podem afectar a segurança das operações de
aeronaves;
Mapa de altitude, mapa relativo a uma superfície em altitude ou capa determinada da
atmosfera, no qual contenha informação de variáveis meteorológicos;
Mapa de tempo significativo, representação gráfica da previsão de fenómenos que podem
afectar a navegação aérea, tais como turbulências, engelamento, nebulosidade e outras (este
tipo de mapas realiza-se em três níveis: baixo, médio e alto);
Mapa previsto, previsão de um elemento ou elementos meteorológicos especificados,
para uma hora ou período especificado e a respeito a certas superfícies ou porção do espaço
aéreo, representada graficamente em um mapa;
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Membro da tripulação de voo, membro da tripulação, titular da correspondente licença, a
quem se atribui funções essenciais para a operação de uma aeronave durante o período de
serviço do voo;
Navegação baseada na performance (PBN), área de navegação com base nos requisitos de
performance para aeronaves a operar ao longo de uma rota ATS, com um procedimento de
aproximação por instrumentos ou num espaço aéreo designado;
Nota: Os requisitos de performance são expressos em especificações de navegação
(especificação RNAV e especificação RNP) em termos de precisão, integridade, continuidade,
disponibilidade e funcionalidade necessárias à operação proposta no contexto de um conceito
particular de espaço aéreo.
Navegação de área (RNAV), um método de navegação que permite a operação de
aeronaves em rota desejada dentro de uma área coberta por ajudas à navegação com base no
solo ou no espaço ou nos limites da capacidade de ajudas automáticas (self-contained aids), ou
uma combinação destas duas;
Nota: A navegação de área inclui navegação baseada na performance, bem como outras
operações que não se enquadrem na definição de navegação baseada na performance.
Nível, termo genérico relativo à posição vertical de uma aeronave em voo que designa,
conforme o caso, a altura, a altitude ou o nível de voo;
Nível de cruzeiro, nível mantido durante uma parte considerável do voo;
Níveis de voo, superfície de pressão atmosférica constante relacionada com uma determinada
referência de pressão, 1013,2 hectopascais (hPa), e que está separada de outras superfícies
análogas por determinados intervalos de pressão;
Nota 1: Um altímetro do tipo pressão, calibrado de acordo com a Atmosfera Padrão: (a) quando
ajustado ao acerto altimétrico do QNH, indica a altitude; (b) quando ajustado ao acerto altimétrico
do QFE, indica a altura acima do QFE de referência; (c) quando ajustado para uma pressão de
1013.2 hPa, pode ser usado para indicar níveis de voo.
Nota 2: Os termos “altura” e “altitude”, usados na Nota 1, indicam altimétricas, mais propriamente
do que, alturas e altitudes geométricas.
Nuvem de importância para as operações, uma nuvem em que a altura da base é inferior a 1
500 m (5 000 ft) ou inferior à altitude mínima de sector mais alta, o valor que seja mais elevado
dos dois;
Observação de aeronave, avaliação de um ou mais elementos meteorológicos efectuada a
bordo de uma aeronave em voo;
Observação meteorológica, a avaliação de um ou mais elementos meteorológicos;
Observatório vulcanográfico do estado, observatório vulcanológico designado em virtude de
um acordo regional de navegação aérea para vigiar vulcões activos no país e proporcionar, aos
seus correspondentes centros de controlo de área/centros de informação de voo, serviços de
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vigilância meteorológica e centros de avisos de cinzas vulcânicas, informação sobre a actividade
vulcânica.
Operação de rango estendido. Qualquer voo de um avião com dois motores de turbina, onde o
tempo de voo na velocidade de cruzeiro com um motor inoperante (em ISA e condições de ar
calmo), de um ponto na rota para um aeródromo alternativo adequado, é maior do que o tempo
limite aprovado pelo Estado do operador.
Operador, pessoa, organismo ou empresa que se dedica, ou propõe a dedicar-se, a exploração
de aeronaves;
Órgãos de serviço de trafego aéreo, expressão que se aplica a uma unidade de controlo de
trafego aéreo, o u a um centro de informação de voo.
Piloto comandante, piloto designado pelo operador, ou no caso da aviação geral, o
proprietário, que se encontra no comando e é responsável pela operação e segurança da
aeronave durante o tempo de voo;
Pista, área rectangular definida num aeródromo terrestre preparada para a aterragem e a
descolagem das aeronaves;
Planeamento operacional, planeamento das operações de voo por um operador;
Plano operacional de voo, plano do operador para a realização segura do voo, baseado e
considerando a performance da aeronave, em outras limitações de utilização e em
condições meteorológicas previstas na rota que há de seguir-se e nos aeródromos
concernentes;
Ponto de notificação, lugar geográfico específico em relação ao qual a posição de uma
aeronave pode ser comunicada;
Ponto de referência de aeródromo, localização geográfica dum aeródromo;
Previsão, declaração das condições meteorológicas previstas para uma hora ou período
especificado e relativo a uma certa área ou parte do espaço aéreo;
Previsão de área GAMET, previsão para uma área feita em linguagem clara e abreviada,
para voos a baixa altitude numa região de informação de voo ou sub-área dessa, preparado
pelo centro meteorológico designado pela respectiva autoridade meteorológica e trocado com
os centros meteorológicos de regiões de informação de voo adjacentes, conforme acordo
estabelecido entre as respectivas autoridades meteorológicas;
Princípios de factores humanos, princípios que se aplicam ao projecto, certificação, formação,
operações e manutenção aeronáutica e que procuram uma interface segura entre pessoas e
componentes do sistema, tendo em atenção o desempenho humano;
Rede de telecomunicações fixas aeronáuticas (AFTN), sistema completo e mundial de
circuitos fixos aeronáuticos dispostos como parte do serviço fixo aeronáutico, para o
intercâmbio de mensagens ou de dados alfanuméricos entre estações fixas aeronáuticas
que possuem características de comunicação idêntica ou compatível;
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Região de informação de voo (FIR), espaço aéreo de dimensões definidas, dentro do qual se
prestam os serviços de informação de voo e de alerta;
Satélite meteorológico, satélite artificial que realiza observações meteorológicas e as transmite à
terra;
Serviço fixo aeronáutico (AFS), serviço de telecomunicações entre determinados pontos fixos,
destinado essencialmente à segurança da navegação de aérea, e à operação regular, eficiente
e económica dos serviços aéreos;
Serviço móvel aeronáutico (RR S1.32), serviço móvel entre estações aeronáuticas e estações
em aeronaves, ou entre estações em aeronaves, onde também podem participar as estações
em embarcações ou o dispositivo de salvamento, podendo também ser incluídas neste
serviço as estações de localização de sinistros que operam nas frequências de socorro e de
urgência;
Sistema mundial de previsão de área, sistema mundial em que os centros mundiais e
regionais de previsão de área fornecem previsões meteorológicas aeronáuticas em rota com
uma apresentação uniforme e normalizada;
Soleira, o começo da parte da pista utilizável para a aterragem;
Sumários climatológico de aeródromo, resumo conciso de elementos meteorológicos especificados
dum aeródromo, baseado em dados estatísticos;
Superfície isobárica tipo, superfície isobárica utilizada com carácter mundial para representar
e analisar as condições na atmosfera;
Tabela climatológica de aeródromo, tabela que proporciona dados sobre a presença
observada de um ou mais elementos meteorológicos em um aeródromo;
Torre de controlo de aeródromo, unidade estabelecida para fornecer serviço de controlo de
tráfego aéreo ao tráfego de aeródromo;
Vigilância automática dependente – contrato (ADS-C), meio que permite o sistema de terra e
a aeronave estabelecer, mediante ligações de dados, as condições de um acordo ADS-C, no
qual indicam-se as condições em devem iniciar os reportes ADS-C, assim como os dados que
devem figurar nos mesmos. O término abreviado “contrato ADS” se utiliza para referir-se a
contrato ADS relacionado com um sucedido, contrato de solicitação ADS, contrato ADS
periódico ou modo de emergência.
Vigilância dos vulcões nos corredores internacionais, programa de acordos
internacionais concertados com o objectivo de vigiar e proporcionar às aeronaves avisos de
cinzas vulcânicas na atmosfera;
Nota: O IAVW é baseado na cooperação de entidades operacionais da aviação ou não e que
usa informação proveniente de fontes e redes de observação que são fornecidas pelos Estados.
A vigilância é coordenada pela OACI com a cooperação de outras organizações internacionais
interessadas.
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Vigilância meteorológica, acção de notificar oportunamente
meteorológica adversa que possa afectar as operações de voo;

qualquer

condição

Visibilidade, em sentido aeronáutico é o valor mais elevado entre os seguintes:
a) a distância máxima que se possa ver e reconhecer um objecto de cor negra de
dimensões convenientes, situado perto do solo, ao ser observado de entre um fundo
brilhante;
b) a distância máxima que se possa ver e identificar as luzes de aproximadamente 1000
velas de entre um fundo não iluminado;
Nota: As duas distâncias têm valores diferentes em ar com um dado coeficiente de extinção, e a
última distância (ii) varia com a iluminação de fundo. A primeira distância (i) é representada pelo
alcance óptico meteorológico (MOR).
Visibilidade prevalecente, o valor da visibilidade, observado em conformidade com a definição
de “visibilidade”, ao que chega ou excede dentro de um círculo que cobre pelo menos a
metade do horizonte ou pelo menos a metade da superfície do aeródromo, sendo que estas
áreas podem compreender sectores contínuos ou não contínuos;
Nota: Este valor pode ser avaliado através da observação humana ou sistemas instrumentais.
Quando estão instalados instrumentos, estes são utilizados para se obter a melhor estimativa da
visibilidade prevalecente.
VOLMET, informação meteorológica para aeronaves em voo;
Zona de contacto, parte da pista, situada despois da soleira, destinada a os aviões que aterram
façam o primeiro contacto com a pista;

425.1.1 Restrições aplicáveis ao emprego de certos termos
As expressões seguintes utilizam-se com o significado restrito:
a) Serviço meteorológico, este termo pode significar, uma entidade administrativa que
presta serviços meteorológicos ou o serviço (documentação de voo, exposição oral e
outra informação) que é fornecido a membros da tripulação de voo, operadores e ATS.
b) Fornecer, usa-se unicamente em relação com o fornecimento de serviços;
c) Expedir, usa-se unicamente em relação aos casos
especificamente significa o envio da informação a um usuário;

em

que

a

obrigação

d) Colocar a disposição, usa-se unicamente em relação aos casos em que a obrigação se
limita a que a informação esteja acessível para o usuário;
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e) Proporcionar, usa-se unicamente em relação aos casos em que tenham aplicação os
parágrafos (c) e (d).

CAPITULO 2. GENERALIDADES
Nota introdutória nº 1.- É reconhecido que as disposições deste anexo relativas às informações
meteorológicas
implicam que a obrigação do Estado Contratante é fornecer informações meteorológicas, nos
termos do Artigo 28 da Convenção sobre Aviação Civil Internacional, e que a responsabilidade
pelo uso feito dessas informações é do usuário.
Nota introdutória nº 2.— A Convenção prescreve funções que o Estado de registro tem,
conforme o caso, o direito ou o dever de desempenhar. A Assembleia reconheceu, no entanto,
na sua Resolução A23-13, que o Estado de Registo pode não ser capaz de cumprir
adequadamente as suas responsabilidades no caso de uma aeronave ser alugada, fretada ou
não marcada, especialmente não tripulada, por um operador de outro Estado. Na mesma
resolução, também reconheceu que até a entrada em vigor do artigo 83 bis, a Convenção não
poderá especificar de forma adequada os direitos e obrigações do Estado do Operador em tais
casos. Consequentemente, o Conselho instou que se, em tal situação, não for capaz de
desempenhar adequadamente suas funções nos termos da Convenção, o Estado de Registro
delegará ao Estado do Operador, por acordo com esse Estado, as funções que lhe incumbem
em seu capacidade como Estado de registro, mas que o Estado do operador pode desempenhar
melhor do que ele. Ficou entendido que, até a entrada em vigor do artigo 83 bis da Convenção,
tal medida teria apenas um objeto prático e não modificaria nem as disposições da Convenção
que prescrevem as obrigações do Estado de registro, nem os direitos ou obrigações de terceiros
Estados. Tendo o Artigo 83 bis entrado em vigor em 20 de junho de 1997, as disposições de
transferência entrarão em vigor em relação aos Estados Contratantes que tenham ratificado o
Protocolo correspondente (Doc 9318) quando as condições estabelecidas no Artigo 83 bis
tenham sido cumpridas.
Nota introdutória n.º 3.— No caso de voos internacionais realizados conjuntamente em aviões
nem todos registados no mesmo Estado Contratante, nada neste Anexo impedirá os Estados
interessados de celebrarem um acordo relativo ao exercício conjunto do funções conferidas ao
Estado de registro pelas disposições deste Anexo.
425.2.1 Objetivos, determinação e fornecimento de serviço meteorológico
425.2.1.1 O objetivo do serviço de meteorologia aeronáutica é o de contribuir para
segurança, regularidade e eficiência da navegação aérea internacional.

a

425.2.1.2 O objetivo mencionado no parágrafo anterior, é concretizado através do fornecimento
de serviço aos seguintes utilizadores: operadores, membros de tripulação de voo, orgãos dos
ATS, centro de busca e salvamento, gestores de aeródromos; e outros interessados na
condução ou desenvolvimento da navegação aérea internacional, com a informação
meteorológica necessária para o cumprimento das respetivas funções.
425.2.1.3 São Tomé e Príncipe determinou a assistência meteorológica que deve fornecer para
atender às necessidades da navegação aérea internacional. Esta determinação é deve ser feita
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em conformidade com as disposições deste regulamento e acordos regionais de navegação
aérea; e deve incluir a determinação da assistência meteorológica prestada à navegação aérea
internacional em águas internacionais e outras regiões fora do território Santomense.
425.2.1.4 O prestador do serviço de meteorologia aeronáutica designado deve prestar
assistência meteorológica à navegação aérea por forma a abrangir todo o território nacional,
bem como aquele sobre águas internacionais definidas pelos limites da TMA de São Tomé. A
informação sobre a administração meteorológica designada, de acordo com as indicações do
RACSTP PARTE 15, capítulo 5 deve constar da publicação de informação aeronáutica do
Gabão.
Nota.- As especificações detalhadas relativas à apresentação e ao conteúdo da publicação de
informações aeronáuticas são fornecidos nos Procedimentos para Serviços de Navegação Aérea
- Gestão de Informação Aeronáutica (RACSTP PARTE 423.1 PANS-AIM), Apêndice 2.
425.2.1.5 A Autoridade de Aviação Civil garantirá que o prestador do serviço de meteorologia
aeronáutica designada siga os requisitos da Organização Meteorológica Mundial (OMM) em
relação às qualificações, competencias; e formação de pessoal que presta assistência
meteorológica à navegação aérea internacional.
Nota: Os requisitos relativos a qualificações e as formações do pessoal meteorológico em
matéria de meteorologia aeronáutica se apresentam na publicação OMM N.º 49 – Technical
Regulations, Volume I – General Meteorological Standards and Recommended Practices,
Chapter B.4 – Education and Training.

425.2.2 Fornecimento, utilização, gestão e interpretação da qualidade de informação
meteorológica
425.2.2.1 Deve ser mantida uma estreita ligação entre aqueles que oferecem e os que usam as
informações meteorológicas, em relação a tudo o que afecta a prestação de serviço
meteorológico para a navegação internacional.
425.2.2.2 O prestador do serviço de meteorologia aeronáutica deve estabelecer e implementar
um sistema de qualidade devidamente organizado, compreendendo procedimentos, processos e
recursos necessários para fornecer a gestão da qualidade das informações meteorológicas a
serem fornecidas aos usuários listados em 425.2.1.2.
425.2.2.3 O prestador do serviço de meteorologia aeronáutica deve estabelecer um sistema de
gestão de qualidade de acordo com os requisitos da ISO (International Organization for
Standardization), série 9000, de gestão de qualidade. A prestação do serviço de meteorologia
aeronáutica deve ser objecto de certificação pela autoridade aeronáutica, nos termos definidos
em regulamento próprio.
Nota.- A série de normas de garantia de qualidade ISO 9000 fornece um quadro básico para o
desenvolvimento de uma qualidade programa de garantia. Os pormenores de um programa bem
sucedido devem ser formulados por cada Estado e, na maioria dos casos, são exclusiva da
organização do Estado. A orientação sobre o estabelecimento e implementação de um sistema de

23/11/2020

17

Edição 1

RACSTP PARTE 425 SERVIÇO DE METEOROLOGOA AERONÁUTICA

qualidade é dada no Manual sobre o Sistema de Gestão da Qualidade para a Prestação de
Serviços Meteorológicos para a Navegação Aérea Internacional(Doc 9873
425.2.2.4 O sistema de gestão de qualidade deve garantir aos utilizadores que a informação
meteorológica fornecida está de acordo com os requisitos estabelecidos em termos de cobertura
geográfica e espacial, formato e conteúdo, tempo e frequência de emissão e período de
validade, bem como garantir o rigor dos parâmetros medidos, observações e previsões. Sempre
que o sistema de gestão de qualidade indique que a informação meteorológica fornecida aos
usuários não cumpre com os requisitos estabelecidos e que os procedimentos de correção
automática de erros não são apropriados, tal informação não deve ser fornecida aos usuários, a
menos que seja validada pelo emissor.
Nota: Os requisitos estabelecidos em termos de cobertura geográfica e espacial, formato e
conteúdo, tempo e frequência de emissão e período de validade estão estabelecidos nos
capítulos 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, e Apêndices 2, 3, 5, 6, 7, 8 e 9 do presente regulamento. O rigor
dos parâmetros medidos e da observação meteorológica estão indicados nos Anexos A e B
respectivamente do presente regulamento.
425.2.2.5 Quanto à troca de informações meteorológicas para fins operacionais, devem ser
incluídos no sistema de gestão de qualidade os procedimentos de verificação e de validação
e os recursos para supervisionar o cumprimento dos horários de transmissão previstas para
mensagens individuais e os boletins que são necessários partilhar, e as horas da sua
apresentação a serem transmitidas. O sistema de gestão de qualidade deve ser capaz de
detetar tempos excessivos de transmissão de mensagens e boletins recebidos.
Nota: Os requisitos respeitantes à troca de informação meteorológica operacional são indicados
no capitulo 11 e A pendece 10 do presente regulamento.
425.2.2.6 A demonstração de que o sistema de gestão de qualidade utilizado cumpre com os
requisitos do presente regulamento, é feita através de auditorias internas e externas e os respetivos
relatórios são submetidos à autoridade aeronáutica. Caso se verifique uma desconformidade do
sistema, deve ser indicado medidas para determinar e corrigir a causa. Numa auditoria devem
ser apresentadas provas e documentos adequados de todas as observações feitas.
425.2.2.7 Devido à variabilidade dos elementos meteorológicos no espaço e no tempo, às
limitações das técnicas de observações e as limitações causadas pelas definições de alguns
elementos, o receptor da informação entenderá que o valor específico de alguns elementos
dados numa informação representa a melhor aproximação das condições reais no momento de
observação.
Nota.- No Anexo A é dada orientação sobre a precisão operacionalmente desejável da medição ou
observação.
425.2.2.8 Devido a variabilidade dos elementos meteorológicos no espaço e no tempo, as
limitações das técnicas básicas de predição e as limitações impostas pelas definições de alguns
elementos, o receptor da informação entenderá que o valor especificado de qualquer dos
elementos dados numa previsão representa o valor mais possível que possa ter esse elemento
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durante o período de previsão. Similarmente, quando numa previsão se dá a hora em que ocorre
ou muda um elemento, esta hora se entenderá como o mais provável.
Nota.- No Anexo B é dada orientação sobre a precisão operacionalmente desejável no caso de
previsão.
425.2.2.9 As informações meteorológicas fornecidas aos usuários listados em 425.2.1.2 devem ser
consistentes com os Fatores Humanos princípios e devem estar em formas que requeiram um
mínimo de interpretação por parte desses usuários.
Nota. - O material de orientação sobre a aplicação dos princípios de Fatores Humanos pode ser
encontrado no Manual de Formação de Fatores Humanos (Doc 9683).

425.2.3 Notificações exigidas aos operadores
425.2.3.1 O operador que necessita de serviço meteorológico, ou mudanças no serviço
existente, deve o solicitar ao prestador dos serviços de meteorologia aeronáutica ou ao centro
meteorológico de aeródromo interessado com suficiente antecedência. A antecipação mínima
deve ser acordada entre o prestador dos serviços de meteorologia
aeronáutica ou o
centro meteorológico de aeródromo respetivo e o operador.
425.2.3.2 O operador que necessita de serviço meteorológico deve notificar ao prestador dos
serviços de meteorologia aeronáutica respectiva, quando:
a) são planeadas pelo operador, novas rotas ou novos tipos de operação.
b) são feitas mudanças nas operações regulares, com carácter duradouro.
c) forem planeadas outras alterações, que afetem o fornecimento regular do serviço
meteorológico.
A notificação referida no parágrafo anterior deve conter todos os detalhes necessários para que
o prestador de serviço de meteorologia planifique e coordene as modificações correspondentes.
425.2.3.3 O operador ou um membro de tripulação de voo deve assegurar que, quando exigido,
o prestador de serviço de meteorologia aeronáutica, em consulta com os usuários, notifica o
centro meteorológico de aeródromo correspondente:
a) os horários de voos programados;
b) quando tenha que realizar voos não regulares; e
c) quando houver atrasos, antecipação ou cancelamentos de voos.
425.2.3.4 A notificação de voos individuais ao centro meteorológico do aeródromo deve conter
as seguintes informações, exceto que, no caso de voos regulares, a exigência de algumas ou
todas essas informações podem ser dispensada conforme acordado entre o centro
meteorológico do aeródromo e o operador em questão:
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a) aeródromo de partida e hora prevista de partida;
b) destino e hora estimada de chegada;
c) rota designada e hora prevista de chegada a e de saída de qualquer aeródromo
intermediário;
d) aeródromos alternantes necessários para completar o plano de voo operacional, conforme a
lista em causa, contidas no plano de navegação aérea regional;
e) nível de cruzeiro;
f)

tipo de voo, seja por regras de voo visual ou de voo por instrumentos;

g) tipo de informação meteorológica solicitado por um membro da tripulação de voo, seja a
documentação de voo, exposição oral ou consulta; e
h) tempo necessário para que seja facultada documentação de voo, exposição oral ou
consulta.
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CAPÍTULO 3. SISTEMAS GLOBAIS, CENTROS DE APOIO
E CENTROS METEOROLÓGICOS

Nota.- As especificações técnicas e os critérios detalhados relacionados com este capítulo são
apresentados no Apêndice 2.
425.3.1 Sistema de previsão da área mundial
425.3.1.1 O sistema de previsão de área tem como objectivo fornecer ao prestador dos serviços
de meteorologia aeronáutica e a outros utilizadores previsões meteorológicas
aeronáuticas em rotas mundiais em formato digital. O objectivo referido no paragrafo anterior,
deve ser alcançado através de um sistema global abrangente, integrado e, na medida do
possível, uniforme e rentável, aproveitando ao máximo as novas tecnologias.

425.3.2 (RESERVADO)
425.3.3 Centros meteorológicos do aeródromo
425.3.3.1 A fim de cumprir com os requisitos de segurança, eficiência e regularidade da
navegação aérea internacional no território Santomense e na TMA de São Tomé e Príncipe, são
designados os seguintes centros meteorológicos aeronáuticos situados respeitivamente no
Aeroporto Internacional de São Tomé – FPST e Aeródromo do Príncipe – FPPR. O centro
meteorológico responsável pela preparação e emissão das previsões de aeródromo é o centro
meteorológico aeronáutico do São Tomé.
425.3.3.2 Cada centro meteorológico de aeródromo deve assegurar todas ou parte das seguintes
funções, em na medida necessária para atender às necessidades das operações de voo no
aeródromo:
a) estabelecer e/ou coletar previsões e outras informações relevantes sobre os voos dos da
sua responsabilidade. A extensão de suas responsabilidades com relação à previsão deve
ser com base na documentação que recebe de outros centros em termos de previsões de
rotas e aeródromo e seu uso;
b) estabelecer e/ou coletar previsões das condições meteorológicas locais;
c) supervisionar continuamente as condições meteorológicas nos aeródromos para os quais
é responsável de estabelecer previsões;
d) fornecer instruções, consulta e documentação de voo aos membros da tripulação
condutor e/ou outro pessoal de operação de voo;
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e) fornecer outras informações meteorológicas aos usuários da aviação;
f)

exibir informações meteorológicas disponíveis;

g) trocar informações meteorológicas com outros centros meteorológicos de aeródromos;
h) fornecer informações recebidas sobre a atividade vulcânica pré-erupção, erupção
vulcânica ou a presença de uma nuvem de cinzas vulcânicas para o corpo dos serviços
de tráfego aviação, a organização de serviços de informação aeronáutica e o centro de
observação meteorológica associado a ele, conforme acordado entre o provedor de
serviços meteorológica e a autoridade ATS concernente.
425.3.3.3 Aeródromos para os quais uma previsão de pouso é exigida devem ser determinado
por meio de um acordo regional de navegação aérea.
425.3.3.4 No caso de aeródromos onde não há centro meteorológico no local:
a) o provedor de serviço meteorológico em questão deve encarregar um ou mais centros
meteorológicos aeródromo para fornecer informações meteorológicas conforme
necessário;
b) os provedores de serviços meteorológicos competentes devem criar os meios para
fornecer estes informações nos aeródromos em questão.
425.3.4 Centro de vigilância meteorológica
425.3.4.1 O centro meteorológico responsável pela vigilância meteorológica na FIR
BRAZZA/ACCRA e pela emissão de SIGMET é o centro meteorológico aeronáutico de
Brazzaville e Accra.
425.3.4.2 O prestador do serviço de meteorologia aeronáutica deve:
a) assegurar a vigilância contínua das condições meteorológicas que afetem as operações
de voo dentro da sua área de responsabilidade;
b) preparar informação
responsabilidade;

SIGMET

e

outra

informação

relativa

à

sua

área

de

c) fornecer informação SIGMET e, quando solicitado, outra informação meteorológica aos
órgãos dos ATS que lhe estão associados;
d) disseminar informação SIGMET;
e) quando estabelecido por acordo regional de navegação aérea, em conformidade com os
parágrafos (a) e (b) da subsecção 425.7.2.1:
1) preparar informação AIRMET relativa à sua área de responsabilidade;
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2) fornecer informação AIRMET aos órgãos dos ATS que lhe estão associados; e
3) disseminar informação AIRMET;
f) fornecer informação recebida sobre a actividade vulcânica em pré-erupção, eruptiva e de
nuvens de cinzas vulcânicas para a qual não tenha sido emitido um SIGMET, ao ACC
associado, conforme acordo estabelecido entre o prestador de serviço de
meteorologia aeronáutica e ATS envolvidos, e ao seu VAAC associado conforme
determinado por acordo regional de navegação aérea;
g) fornecer informação recebida, respeitante à libertação de materiais radioativos para a
atmosfera, na área para a qual mantêm a vigilância ou áreas adjacentes, aos ACC e
seus associados, conforme acordo estabelecido entre o prestador de serviço de
meteorologia aeronáutica e ATS envolvidos, e aos órgãos do serviço de informação
aeronáutica, conforme acordo estabelecido com o prestador de serviço de
meteorologia aeronáutica. A informação fornecida deve conter o local, data e hora do
acidente e as trajetórias previstas dos materiais radioativos.
425.3.4.3 Os limites da região em que o relógio do tempo regional deve ser fornecido por um
MWO coincidam com os limites de um FIR ou CTA ou uma combinação de FIR e / ou CTA.
425.3.5 Centro Consultivo de Cinzas Vulcânicas (Reservado)
425.3.6 Observatórios de vulcões do País (Reservado)
425.3.7 Centro consultivo de ciclones tropicais (Reservado)
425.3.8 Centros meteorológicos espaciais (Reservado)
Nota: São Tome e Principe não é responsável para estes serviços. O centro responsável para
estes serviços aqui citado neste ponto é o BRAZAVIL
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CAPITULO 4. OBSERVAÇÕES METEOROLÓGICAS E MENSAGENS
Note.— Technical specifications and detailed criteria related to this chapter are given in Appendix 3.

425.4.1 Estações meteorológicas aeronáuticas e observações
425.4.1.1 O prestador de serviço de meteorologia aeronáutica deve instalar nos aeródromos as
estações meteorológicas aeronáuticas que no seu entender considera necessárias. Uma
estação meteorológica aeronáutica pode ser simultaneamente uma estação sinóptica.
Nota: Uma estação meteorológica aeronáutica pode incluir sensores instalados fora do
aeródromo, quando for considerado justificado pelo prestador de serviço de meteorologia
aeronáutica, de modo a poder ser assegurado o cumprimento dos serviços meteorológicos para
a navegação aérea, de acordo com as disposições do presente regulamento.
425.4.1.2 O prestador de serviço de meteorologia aeronáutica deve estabelecer, ou
providenciar o estabelecimento de estações meteorológicas aero-náuticas em estruturas de
plataformas ou em outros pontos de importância no apoio de operações de helicóptero a
estruturas plataforma, se exigido por acordo regional de navegação aérea.
425.4.1.3 As estações meteorológicas aeronáuticas devem fazer observações de rotina a
intervalos fixos. Nos aeródromos, as observações de rotina devem ser complementadas por
observações especiais sempre que ocorram alterações especificadas em relação ao vento de
superfície, visibilidade, alcance visual da pista, tempo presente, nuvens e/ou temperatura do ar.
425.4.1.4 A autoridade de aviação civil deve providenciar para que as estações meteorológicas
aeronáuticas sejam inspeccionadas a intervalos suficientemente frequentes para assegurar que
um elevado padrão de observação seja mantido, que os instrumentos e todos os seus
indicadores estejam a funcionar correctamente e que a exposição dos instrumentos não se
tenha alterado significativamente.
Nota.- As orientações sobre a inspecção de estações meteorológicas aeronáuticas incluindo a
frequência das inspecções são dadas no Manual sobre Sistemas de Observação Meteorológica
Automática em Aeródromos (Doc 9837).
425.4.1.5 Nos aeródromos com pistas destinadas a operações de aproximação e aterragem por
instrumentos de Categoria II e III, deve ser instalado equipamento automatizado para medição
ou avaliação, conforme o caso, e para monitorização e indicação remota do vento de superfície,
visibilidade, alcance visual da pista, altura da base das nuvens, temperaturas do ar e dos pontos
de orvalho e pressão atmosférica para apoiar as operações de aproximação e aterragem e
descolagem. Estes dispositivos devem ser sistemas automáticos integrados para aquisição,
processamento, disseminação e visualização em tempo real dos parâmetros meteorológicos que
afectam as operações de aterragem e de descolagem. A concepção de sistemas automáticos
integrados deve observar os princípios dos Factores Humanos e incluir procedimentos de apoio.
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Nota 1.- As categorias de operações de aproximação e aterragem de precisão são definidas no
Anexo 6, Parte I.
Nota 2.- Material de orientação sobre a aplicação dos princípios dos Factores Humanos pode
ser encontrado no Manual de Formação de Factores Humanos (Doc 9683).
425.4.1.6 Em aeródromos com pistas destinadas a operações de aproximação e aterragem de
instrumentos de Categoria I, equipamento automatizado para medição ou avaliação, conforme
apropriado, e para monitorização e indicação remota do vento de superfície, visibilidade, alcance
deve ser instalado para apoiar as operações de aproximação e aterragem e descolagem. Estes
dispositivos devem ser sistemas automáticos integrados para aquisição, processamento,
disseminação e exibição em tempo real dos parâmetros meteorológicos que afectam as
operações de aterragem e de descolagem. A concepção de sistemas automáticos integrados
deve observar os princípios dos Factores Humanos e incluir procedimentos de apoio.
425.4.1.7 Quando um sistema semi-automático integrado for utilizado para a
disseminação/exibição de informação meteorológica, deve ser capaz de aceitar a inserção
manual de dados que cubram os elementos meteorológicos que não possam ser observados por
meios automáticos.
425.4.1.8 As observações devem constituir a base para a elaboração de relatórios a serem
divulgados no aeródromo de origem e de relatórios a serem divulgados para além do aeródromo
de origem.

425.4.2 Cordenação entre autoridades meteorológicas aeronauticas e autoridades de
serviços de tráfego aéreo.
O prestador de serviço de meteorologia aeronáutica e os servços de trafego aérea devem
implementar um acordo ou elaborar uma coordenaçãovcom as seguintes cláusulas:
a) a prestação, nos ATS, de apresentações visuais relacionadas com os sistemas
automáticos integrados;
b) a calibração e a manutenção destas apresentações visuais e instrumentos;
c) o emprego que deve ser feito, das apresentações visuais e instrumentos, ao pessoal dos
ATS;
d) quando necessário, observações visuais complementares, designadamente de
fenómenos meteorológicos de importância operacional nas áreas de subida inicial e de
aproximação, nos casos que tenham sido efetuadas pelo pessoal dos ATS para
atualizar ou complementar a informação proporcionada pela estação meteorológica
aeronáutica;
e) a informação meteorológica obtida da aeronave
designadamente, sobre o cisalhamento de vento; e
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f) Se houver, a informação meteorológica obtida do radar meteorológico terrestre.
Nota: As linhas orientadoras da coordenação entre ATS e os serviços de meteorologia
aeronáutica são apresentadas no Doc. 9377 - Manual on Coordination between Air Traffic
Services, Aeronautical Information Services and Aeronautical Meteorological Services.

425.4.3 Observações e mensagens de rotina
425.4.3.1 Nos aeródromos abertos 24h, as observações de rotina devem ser efetuados
durante as 24 (vinte e quatro) horas de cada dia, excetuando-se as situações onde exista
acordo para tal, estabelecido entre o prestador de serviço de meteorologia aeronáutica, o
prestador de ATS e os operadores interessados. Essas observações devem ser efetuadas a
intervalos de uma hora ou, caso for decidido por via de acordo regional de navegação aerea, a
intervalos de meia hora. As outras estações meteorologicas aeronáuticas, as observações
devem ser efetuadas como determinado pel autoridade meteorologoca, de acordo com as
necessidades do organismo de serviço de trafego aérea e de operção de aeronaves.
425.4.3.2 As mensagens de observações de rotina devem ser emitidos como:
a) mensagem de rotina locais, apenas para divulgação no aeródromo de origem (destinados
a aeronaves à chegada e à partida); e
b) METAR para disseminação para além do aeródromo onde foram originados
(destinados sobretudo ao planeamento de voo, radiodifusão VOLMET e D-VOLMET).
Nota: A informação meteorológica contida no ATIS (Automatic Terminal Information Service)
(voice-ATIS e D-ATIS) é extraída dos comunicados locais de rotina, tal como indicado no
RACSTP PARTE 422, 422.4.3.6.1 g).
425.4.3.3 Nos aeródromos que não estão operacionais durante as 24 (vinte e quatro) horas do
dia, de acordo com o referido no parágrafo (a), o prestador de serviço de meteorologia
aeronáutica deve emitir um METAR antes do reinício das operações, conforme o acordo regional
de navegação aérea.

425.4.4 Observações e mensagens especiais
425.4.4.1 O prestador de serviços de meteorologia aeronáutica, em consulta com o prestador ATS,
operadores e outros interessados, deve estabelecer uma lista de critérios para
observações especiais.
425.4.4.2 As menssagens de observações especiais devem ser emitidas na forma de:
a) menssagens de observações especiais locais, para disseminação no aeródromo onde
foram originados (destinados a aeronaves a aterrar e a descolar); e
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b) SPECI para disseminação para além do aeródromo onde foram originados (destinados
sobretudo ao planeamento de voo, radiodifusão VOLMET e D-VOLMET) e na
circunstância de não estar a ocorrer disseminação de METAR a intervalos de meia
hora.
Nota: A informação meteorológica contida no ATIS (voice-ATIS e D-ATIS) é extraída dos
comunicados locais especiais, tal como indicado no RACSTP PARTE 422, 422.4.3.6.1 g).
425.4.4.3 Nos aeródromos que não estão operacionais durante as 24 (vinte e quatro) horas do
dia, de acordo com o referido no parágrafo 425.4.3.1, depois do reinício da emissão de
comunicados METAR, o prestador de serviço de meteorologia aeronáutica deve emitir SPECI,
quando tal se justificar.

425.4.5 Conteúdo das mensagens de observação
425.4.5.1 As menssagens de observações de rotina locais, as menssagens de observações
especiais locais assim como o METAR e SPECI, contêm a informação seguinte e pela ordem
indicada:
a) identificação do tipo de mensagem de observação;
b) indicador de lugar;
c) hora da observação;
d) identificação de comunicado automático ou mensagem não presente à hora da
disseminação, quando for aplicável;
e) direção e intensidade do vento à superfície;
f) visibilidade;
g) RVR, quando aplicável;
h) tempo presente;
i)

nublosidade, tipo de nuvens (usado somente para cumulonimbus e torres de cúmulos) e
altura da base das camadas de nuvens, ou, onde medida, a visibilidade vertical;

j)

temperaturas do ar e do ponto de orvalho;

k) QNH e, quando aplicável QFE (o QFE é somente incluído em mensagens locais de
rotina e especiais).
Nota: Os indicadores de lugar referidos no paragrafo (2) (a) e a sua interpretação são publicados
no Doc. 7910 - Location Indicators.
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425.4.5.2 Adicionalmente à informação listada no parágrafo 425.4.5.1, alínea a) á k), as
mensagens de observação locais de rotina, especiais, METAR e SPECI, podem conter
informação suplementar, a ser descrita após o elemento indicado na alínea k do parágrafo
anterior.
425.4.5.3 A informação opcional contida no grupo de informações suplementares é incluída no
METAR e SPECI de acordo com os requisitos do acordo regional de navegação aérea.

425.4.6 Observação e menssagem de observação de elementos meteorológicos
425.4.6.1 Vento à superfície
425.4.6.1.1 A direção e intensidade médias do vento à superfície, assim como as variações
significativas da direção e intensidade, devem ser reportadas respetivamente em graus
verdadeiros (geográficos) e metro por segundo (ou nós).
425.4.6.1.2 Nas mensagens locais de rotina e especiais usados para apoiar a operação de
aeronaves a descolar, as observações do vento à superfície para estes comunicados, devem
ser representativas das condições ao longo da pista. Nas mensagens locais de rotina e
especiais usados para apoiar a operação de aeronaves a aterrar, as observações do vento à
superfície para estas mensagens, devem ser representativas da zona de contacto.
425.4.6.1.3 No que se refere a mensagens METAR e SPECI, nos aeródromos onde exista
unicamente uma pista, as observações do vento à superfície devem ser representativas das
condições em toda a pista. Nos aeródromos em que exista mais do que uma pista, as
observações do vento à superfície devem ser representativas do complexo das pistas.

425.4.6.2 Visibilidade
425.4.6.2.1 A visibilidade, é medida ou observada, e reportada em metros ou quilómetros.
Nota: O Anexo D do Anexo 3 à Convenção, descreve as linhas orientadoras sobre conversão
das leituras dos instrumentos em valores de visibilidade.
425.4.6.2.2 Nas mensagens locais de rotina e especiais usados para apoiar a operação de
aeronaves a descolar, as observações da visibilidade para estas mensagens, devem ser
representativas das condições ao longo da pista. Nas mensagens locais de rotina e especiais
usados para apoiar a operação de aeronaves a aterrar, as observações da visibilidade para
estas mensagens, devem ser representativas da zona de contacto.
425.4.6.2.3 Nas mensagens METAR e SPECI, as observações da visibilidade devem ser
representativas do aeródromo.

425.4.6.3 Alcance visual da pista
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Nota.- A orientação sobre o tema do alcance visual da pista está contida no Manual de Práticas
de Observação e Comunicação do Alcance Visual da Pista (Doc 9328).
425.4.6.3.1 O RVR é determinado em todas as pistas destinadas a operações de aproximação
e aterragem por instrumentos de Categoria II e III.
425.4.6.3.2 O RVR deve ser determinado em todas as pistas destinadas a serem usadas em
períodos de visibilidade reduzida, inclusive:
a) em pistas de aproximação de precisão destinadas a operações de aproximação e
aterragem, de Categoria I; e
b) em pistas usadas para descolagem com luzes de berma ou de eixo de pista, de alta
intensidade.
Nota: A definição de pistas de aproximação de precisão encontra-se no Anexo 14 à Convenção,
Vol. I, Capítulo I, em Instrument Runway.
425.4.6.3.3 O RVR, determinado de acordo com o indicado nos parágrafos (a) e (b), é
reportado durante os períodos em que a visibilidade ou o alcance visual ao longo da pista são
inferiores a 1500 m. O RVR e a visibilidade são reportados em metros.
425.4.6.3.4 As avaliações do alcance visual da pista devem ser representativas:
a) a zona de aterragem da pista (TDZ) destinada a operações de aproximação e aterragem
por instrumentos de não precisão ou de Categoria I;
b) a zona de aterragem (TDZ) e o ponto médio da pista (MID) destinada às operações de
aproximação e aterragem por instrumentos de Categoria II; e
c) a zona de aterragem (TDZ), o ponto médio (MID) e o final de paragem da pista destinada
às operações de aproximação e aterragem de instrumentos de Categoria III.
425.4.6.3.5 Os CMA que fornecem o serviço de tráfego aéreo e serviço de informação
aeronáutica, são informados, de imediato, das alterações do estado de funcionamento do
equipamento automático usado na determinação do RVR.

425.4.6.4 Tempo presente
425.4.6.4.1 Tempo presente a ocorrer no aeródromo ou na sua vizinhança deve ser observado e
reportado sempre que seja necessário. Como mínimo, são identificados os seguintes fenómenos
de tempo presente: precipitação e precipitação com congelação (com inclusão da intensidade);
nevoeiro, nevoeiro gelado e trovoadas (incluindo trovoadas na vizinhança).
425.4.6.4.2 A informação de tempo presente dos comunicados locais de rotina e especiais deve
ser representativa das condições a ocorrer no aeródromo.
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425.4.6.4.3 A informação de tempo presente dos comunicados METAR e SPECI deve ser
representativa das condições a ocorrer no aeródromo e da sua vizinhança, no que respeita a
alguns fenómenos específicos de tempo presente.
425.4.6.5 Nuvens
425.4.6.5.1 A nublosidade, tipo de nuvens e altura da base de nuvens devem ser observadas e
comunicadas conforme necessário para descrever as nuvens de importância operacional.
Quando o céu está obscurecido, a visibilidade vertical deve ser observada e relatada, onde
medida, em vez da quantidade de nuvens, tipo de nuvem e altura da base da nuvem. A altura da
base das nuvens e a visibilidade vertical devem ser relatadas em metros (ou pés).
425.4.6.5.2 As observações da nuvem para a rotina local e mensagens especiais devem ser
representativas do(s) limiar(s) da pista em uso.
425.4.6.5.3 As observações em nuvem para METAR e SPECI devem ser representativas do
aeródromo e das suas imediações.
425.4.6.6 Temperatura do ar e do ponto de orvalho.
425.4.6.6.1 A temperatura do ar e a temperatura do ponto de orvalho devem ser medidas e
comunicadas em graus Celsius.
425.4.6.6.2 Observações da temperatura do ar e da temperatura do ponto de orvalho para
mensagens de rotina local, mensagens especiais locais, METAR e SPECI devem ser
representativas de todo o complexo da pista.
425.4.6.7 Pressão atmosférica
A pressão atmosférica é medida em hectopascal e os valores de QNH e QFE devem ser
calculados e reportados também em hectopascal.
425.4.6.8 Informação suplementar
As observações feitas nos aeródromos devem incluir a informação suplementar disponível sobre
as condições meteorológicas significativas, particularmente as das áreas de aproximação e de
escalada. Quando praticável, a informação deve identificar a localização da condição
meteorológica.
425.4.7 Comunicação de informação meteorológica
automática

de sistemas de observação

425.4.7.1 METAR e SPECI de sistemas de observação automática devem ser utilizados durante
as horas não operacionais do aeródromo, e durante as horas operacionais do aeródromo,
conforme determinado pela meteorológia em consulta com os utilizadores com base na
disponibilidade e utilização eficiente do pessoal.
425.4.7.2 A rotina dass mensagens especiais e MET REPORT dos sistemas de observação
automática devem ser utilizados durante as horas operacionais do aeródromo, conforme
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determinado pela serviço de meteorologia em consulta com os utilizadores, com base na
disponibilidade e utilização eficiente do pessoal.
425.4.7.3 Mensagem de rotina local, mensagens especiais locais, METAR e SPECI de sistemas de
observação automática devem ser identificados com a palavra "AUTO".
425.4.8 Observações e mensagens de atividade vulcânica
A ocorrência de actividade vulcânica pré-erupção, erupções vulcânicas e nuvem de cinzas
vulcânicas deve ser comunicada sem demora à unidade de serviços de tráfego aéreo associada,
à unidade de serviços de informação aeronáutica e ao centro de vigilância meteorológica. A
mensagem deve ser feito sob a forma de um relatório de actividade vulcânica compreendendo
as seguintes informações na ordem indicada:
a) tipo de mensagem, MENSAGEM DE OBESERVAÇÃO DE ACTIVIDADE VOLCÂNICA;
b) identificação da estação, indicador de lugar ou nome da estação;
c) data/hora da mensagem;
d) localização do vulcão e nome, se conhecido; e
e) descrição concisa do evento incluindo, conforme apropriado, o nível de intensidade da
atividade vulcânica, a ocorrência de uma erupção e a sua data e hora, e a existência de
uma nuvem de cinzas vulcânicas na área, juntamente com a direcção do movimento da
nuvem de cinzas e a altura.
Nota.- A atividade vulcânica pré-erupção neste contexto significa actividade vulcânica invulgar
e/ou crescente que pode pressagiar uma erupção vulcânica.
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CAPITULO 5. OBSERVAÇÕES E COMUNICADOS DE AERONAVES
Nota.- As especificações técnicas e os critérios detalhados relacionados com este capítulo são
apresentados no Apêndice 4.

425.5.1 Obrigações do serviço de meteorologia aeronáutica
As aeronaves de matriculadas em São Tomé e Príncepe e que voam nas rotas internacionais,
efectuaram e comuncaram em conformidade com as disposições desta secção, as observações
feitas por estas, assim como o registo e a notificação das ditas observações.

425.5.2 Tipos de observações de aeronaves
Devem ser feitas as seguintes observações de aeronaves:
a) observações aeronáuticas de rotina durante as fases de subida inicial e de cruzeiro do
voo; e
b) observações especiais e outras observações não rotineiras de aeronaves durante
qualquer fase do voo.

425.5.3 Observações rotinárias das aeronaves – designação
425.5.3.1 Quando é utilizada a ligação de dados ar-terra e a vigilância automática dependente contrato (ADS-C) ou radar de vigilância secundário (SSR) Modo S está a ser aplicado, devem
ser feitas observações automáticas de rotina a cada 15 minutos durante a fase em rota e a cada
30 segundos(30sec) durante a fase de escalada durante os primeiros 10 minutos do voo.
425.5.3.2 Para operações de helicópteros de e para aeródromos em estruturas de plataformas,
devem ser feitas observações de rotina dos helicópteros em pontos e horários acordados entre
as autoridades meteorológicas e os operadores de helicópteros em causa.
425.5.3.3 No caso de rotas aéreas com tráfego aéreo de alta densidade (por exemplo, pistas
organizadas), deve ser designada uma aeronave de entre as aeronaves que operam em cada
nível de voo, a intervalos de aproximadamente uma hora, para fazer observações de rotina de
acordo com 425.5.3.1. Os procedimentos de designação devem estar em conformidade com o
acordo regional de navegação aérea.
425.5.3.4 No caso da exigência de relatório durante a fase de subida, deve ser designada uma
aeronave, a intervalos de aproximadamente uma hora, em cada aeródromo para fazer
observações de rotina, de acordo com 425.5.3.1

425.5.4 Observações rotinárias de aeronaves – isenções
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As aeronaves que não estejam equipadas como ligações de dados ar-terra estão isentas de
efetuar observações de rotina de aeronaves.

425.5.5 Observações especiais de aeronaves
Todas as aeronaves devem fazer observações especiais quando encontrarem ou observarem
as seguintes condições:
a) turbulência moderada ou severa; ou
b) gelo moderado ou severo; ou
c) onda severa de montanha; ou
d) trovoadas, sem granizo, obscurecidas, encravadas, disseminadas ou em linhas de
borrasca; ou
e) trovoadas, com granizo, que são obscurecidas, incrustadas, espalhadas ou em linhas de
squall; ou
f) forte tempestade de pó ou forte tempestade de areia; ou
g) nuvem de cinzas vulcânicas; ou
h) atividade vulcânica pré-erupção ou uma erupção vulcânica; ou
Nota: Neste contexto atividade vulcânica percursora de erupção significa que tal atividade é
descontinuada ou aumentou de tal forma que poderia pressagiar uma erupção vulcânica.

425.5.6 Outras observações extraordinárias de aeronaves
Quando forem encontradas outras condições meteorológicas não listadas no ponto 425.5.5, por
exemplo, a cisalhamento do vento, e que, na opinião do piloto comandante, possam afectar a
segurança ou afectar significativamente a eficiência de outras operações aeronáuticas, o piloto
comandante deve avisar a unidade de serviços de tráfego aéreo(ATS) apropriada o mais cedo
possível.
Nota: O congelamento, a turbulência, em grande medida, wind shear, são elementos que no
momento podem não ser observados satisfatoriamente desde a terra e referente aos quais, na
maioria dos casos, as observações de aeronaves constituem a única evidência disponível.

425.5.7 Notificação das observações de aeronaves durante o voo
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425.5.7.1 As observações de aeronaves devem ser comunicadas por ligação de dados ar-terra.
Quando a ligação de dados ar-terra não estiver disponível ou não for apropriada, as
observações especiais e outras observações não rotineiras de aeronaves durante o voo devem
ser comunicadas por comunicações de voz.
425.5.7.2 As observações aeronáuticas devem ser comunicadas durante o voo, no momento da
observação ou logo que seja praticável.
425.5.7.3 As observações aeronáuticas devem ser comunicadas como relatórios em voo.

425.5.8 Retransmissão de aero-notificações pelos serviços de tráfego aéreo
O prestador de serviço de meteorológia aeronáutica em questão deve tomar providências com
a autoridade ATS apropriada para assegurar que, após a recepção pelas unidades dos serviços
de tráfego aéreo:
a) mensagens aéreos especiais por comunicações de voz, as unidades dos serviços de
tráfego aéreo os retransmitirão sem demora ao seu serviço de vigilância meteorológica
associado; e
b) relatórios aéreos de rotina e especiais através de comunicações por ligações de dados,
as unidades dos serviços de tráfego aéreo retransmitem-nos sem demora ao seu centro
meteorológico associado, aos WAFC e aos centros designados pelo acordo regional de
navegação aérea para a operação de serviços aeronáuticos fixos baseados na Internet.

425.5.9 Registo e notificações posteriores ao voo das observações de aeronaves
relativas a atividade vulcânica
Observações especiais de aeronaves de actividade vulcânica pré-erupção, uma erupção
vulcânica ou uma nuvem de cinzas vulcânicas devem ser registadas no formulário especial de
registo aéreo da actividade vulcânica. Uma cópia do formulário deve ser incluída na
documentação de voo fornecida aos voos que, na opinião da autoridade meteorológica em
causa, possam ser afectados por nuvens de cinzas vulcânicas.
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CAPITULO 6. PREVISÕES
Nota.- Especificações técnicas e critérios detalhados relacionados a este capítulo são fornecidos no
Apêndice 5.
425.6.1 Utilização de previsões
A emissão de uma nova previsão (TAF) por um centro meteorológico de aeródromo, tal como uma
previsão de aeródromo de rotina, deve ser entendida como cancelando automaticamente qualquer
previsão do mesmo tipo anteriormente emitida para o mesmo local e para o mesmo período de
validade ou parte dele.

425.6.2 Previsões de aeródromo
425.6.2.1 Uma previsão de aeródromo deve ser preparada, em conformidade com o acordo
regional de navegação aérea, pelo centro meteorológico do aeronáutica (CMA) designado pelo
serviço de meteorologia aeronáutica.
Nota.- Os aeródromos para os quais devem ser preparadas previsões de aeródromos e o período
de validade destas previsões estão listados no documento de implementação das instalações e
serviços relevantes (FASID).
425.6.2.2 Uma previsão de aeródromo deve ser emitida a uma hora especificada não antes de uma
hora antes do início do seu período de validade e consistir numa declaração concisa das condições
meteorológicas esperadas num aeródromo durante um período especificado.
425.6.2.3 As previsões de aeródromo e respectivas alterações devem ser emitidas como TAF e
incluirão as seguintes informações na ordem indicada:
a) Identificação do tipo de previsão;
b) Indicador de lugar;
c) hora da emissão da previsão;
d) identificação de uma previsão em falta, se aplicável;
e) data e período de validade da previsão;
f)

identificação de uma previsão cancelada, se aplicavél;

g) vento de superficie;
h) visibilidade;
i)

fenómenos meteorologicos;

j)

nuvem; e
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k) esperava alterações significativas a um ou mais destes elementos durante o período de
validade.
Os elementos opcionais devem ser incluídos no TAF, em conformidade com o acordo regional de
navegação aérea.
Nota.- A visibilidade incluída no TAF refere-se à visibilidade predominante prevista.
4256.2.4 O centro meteorológico aeronautico deve preparar a TAF para manter as previsões sob
revisão contínua e, quando necessário, devem emitir alterações prontamente. A extensão das
mensagens de previsão e o número de alterações indicado na previsão devem ser mantidos a um
nível mínimo.
Nota.- No Capítulo 3 do Manual de Práticas Meteorológicas Aeronáuticas (Doc 8896) são dadas
orientações sobre os métodos para manter o TAF sob revisão contínua.
425.6.2.5 O TAF que não possa ser mantido sob revisão contínua deve ser cancelado.
425.6.2.6 O período de validade de um TAF de rotina não deve ser inferior a 6 horas e não deve
ser superior a 30 horas; o período de validade deve ser determinado por acordo regional de
navegação aérea. TAF de rotina válido por um período inferior a 12 horas devem ser emitidas de 3
em 3 horas e as válidas de 12 a 30 horas devem ser emitidas de 6 em 6 horas.
425.6.2.7 Ao emitir TAF, os centros meteorológicos do aeródromo devem assegurar que não haja
mais do que um TAF válido num aeródromo em determinado momento.
425.6.3 Previsões de aterragem
425.6.3.1 Uma previsão de aterragem deve ser preparada pelo serviço meteorológico
aeronautico designado pela Instituto nacional de meteorologia, conforme determinado pelo
acordo regional de navegação aérea; tais previsões destinam-se a satisfazer as necessidades
dos utilizadores locais e das aeronaves no prazo de cerca de uma hora de voo a partir do
aeródromo.
425.6.3.2 As previsões de aterragem devem ser preparadas sob a forma de uma previsão de
tendências.
425.6.3.3 Uma previsão de tendências deve consistir numa declaração concisa das alterações
significativas esperadas nas condições meteorológicas desse aeródromo a anexar a uma
mensagem de rotina local, mensagem especial local, METAR ou SPECI. O período de validade
de uma previsão de tendência deve ser de 2 horas a partir da data do relatório que faz parte da
previsão de aterragem.

425.6.4 Previsões de descolagem
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425.6.4.1 Uma previsão de descolagem deve ser preparada pelo serviço meteorológico do
aeródromo designado pela autoridade meteorológica em questão, conforme acordado entre a
autoridade meteorológica e os operadores interessados.
425.6.4.2 Uma previsão para descolagem deve referir-se a um período de tempo especificado e
deve conter informações sobre as condições esperadas no complexo da pista no que diz respeito à
direcção e velocidade do vento de superfície e quaisquer variações do mesmo, temperatura,
pressão (QNH), e quaisquer outros elementos acordados localmente.
425.6.4.3 Deve ser fornecida uma previsão de descolagem aos operadores e membros da
tripulação de voo, a pedido, dentro das 3 horas antes da hora prevista de partida.
425.6.4.4 O centro meteorológico do aeródromo que preparam as previsões para a descolagem
devem manter as previsões sob revisão contínua e, quando necessário, devem emitir rapidamente
alterações.

425.6.5 Previsões de área para voos de baixa altitude (RESERVADO)
425.6.5.1 Quando a densidade de tráfego operando abaixo do nível de voo 100 (ou até ao nível
de voo 150 em zonas montanhosas, ou superior, se necessário) justificar a emissão e
divulgação de previsões de área para tais operações, a frequência de emissão, a forma e o
tempo ou período de validade fixos dessas previsões e os critérios de alteração das mesmas
devem ser determinados pela autoridade meteorológica em consulta com os utilizadores.
425.6.5.2 Quando a densidade de tráfego operando abaixo do nível de voo 100 justificar a
emissão de informações AIRMET em conformidade com 425.7.2.1, as previsões de área para
tais operações devem ser preparadas num formato acordado entre as autoridades
meteorológicas dos Estados em questão. Quando for utilizada uma linguagem simples
abreviada, a previsão deve ser preparada como uma previsão de área GAMET, utilizando
abreviaturas e valores numéricos aprovados pela OACI; quando for utilizada a forma de gráfico,
a previsão deve ser preparada como uma combinação de previsões de vento superior e
temperatura superior do ar, e de fenómenos SIGWX. As previsões de área devem ser emitidas
para cobrir a camada entre o solo e o nível de voo 100 (ou até ao nível de voo 150 em zonas
montanhosas, ou superior, se necessário) e devem conter informação sobre fenómenos
meteorológicos em rota perigosos para voos de baixo nível, em apoio à emissão de informação
AIRMET, e informação adicional exigida por voos de baixo nível.
425.6.5.3 As previsões de área para voos de baixo nível preparadas em apoio à emissão de
informações AIRMET devem ser emitidas a cada 6 horas durante um período de validade de 6
horas e transmitidas aos centros de observação meteorológica e/ou aos centros meteorológicos
do aeródromo em questão, o mais tardar uma hora antes do início do seu período de validade.
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CAPITULO 7. INFORMAÇÕES SIGMET E AIRMET, AVISOS DE AERÓDROMO E AVISOS E
ALERTAS DE CISALHAMENTO DE VENTO
Note.— Technical specifications and detailed criteria related to this chapter are given in
Appendix 6.

425.7.1 Informação SIGMET (RESERVADO)
425.7.1.1 As informações SIGMET devem ser emitidas por um centro de vigilância
meteorológica e devem dar uma descrição concisa em linguagem simples e abreviada
relativamente à ocorrência ou ocorrência esperada de fenómenos meteorológicos especificados
em rota e outros fenómenos na atmosfera que possam afectar a segurança das operações
aeronáuticas, e do desenvolvimento desses fenómenos no tempo e no espaço.
425.7.1.2 A informação SIGMET deve ser cancelada quando os fenómenos deixarem de ocorrer
ou já não se preveja que ocorram na área.
425.7.1.3 O período de validade de uma mensagem SIGMET não deve ser superior a 4 horas.
No caso especial das mensagens SIGMET para nuvens de cinzas vulcânicas e ciclones
tropicais, o período de validade deve ser prolongado até 6 horas.
425.7.1.4 - As mensagens SIGMET relativas à nuvem de cinzas vulcânicas e ciclones tropicais
devem basear-se em informação consultiva fornecida pelos VAACs e TCACs, respectivamente,
designados por acordo regional de navegação aérea.
425.7.1.5 Deve ser mantida uma estreita coordenação entre o centro de vigilância meteorológica
e o centro de controlo da área associada / centro de informação de voo para assegurar que a
informação sobre cinzas vulcânicas incluída nas mensagens SIGMET e NOTAM seja
consistente.
425.7.1.6 As mensagens SIGMET devem ser emitidas no máximo 4 horas antes do início do
período de validade. No caso especial das mensagens SIGMET para nuvens de cinzas
vulcânicas e ciclones tropicais, estas mensagens devem ser emitidas o mais cedo possível, mas
não mais de 12 horas antes do início do período de validade. As mensagens SIGMET para
cinzas vulcânicas e ciclones tropicais devem ser atualizadas pelo menos de 6 em 6 horas.

425.7.2 Informação AIRMET (RESERVADO)
425.7.2.1 A informação AIRMET, deve ser expedida por centro de vigilância meteorológica
aeronáutica e destina-se ao tráfego aéreo que opere a níveis baixos (abaixo do FL100 ou FL150
em zonas montanhosas, ou níveis de voo superiores se necessário) e a sua elaboração e
disseminação deve ser iniciada pelo prestador do serviço de meteorologia aeronáutica, após
decisão da autoridade aeronáutica, logo que o número de utilizadores o justifique. A informação
AIRMET
descreve
de
forma
sintética
em
linguagem
clara
e
concisa,
a
ocorrência ou a ocorrência prevista de fenómenos meteorológicos no espaço e no tempo, que não
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tenham sido incluídos nas previsões para voos de baixa altitude– Secção I do GAM–T - e que
possam afetar a sua segurança.
425.7.2.2 A informação AIRMET deve ser cancelada quando os fenómenos meteorológicos
deixarem de ocorrer ou quando já não se espere que venham a ocorrer na área.
425.7.2.3 O período de validade da informação AIRMET não pode ser superior a 4 (quatro)
horas.

425.7.3 Avisos de Aeródromo
425.7.3.1 Os avisos de aeródromo devem ser comunicados pelo centro meteorológico do
aeródromo designado pela autoridade meteorológica em causa e devem fornecer informações
concisas sobre as condições meteorológicas que podem afetar as aeronaves em solo, incluindo
aeronaves estacionadas, bem como as instalações e serviços do aeródromo.
425.7.3.2 Os avisos de aeródromo devem ser cancelados quando as condições deixarem de
ocorrer e/ou quando já não se espera que ocorram no aeródromo.
425.7.4 Avisos e alertas de cisalhamento de vento (wind shear)
Nota.- A orientação sobre o assunto está contida no Manual de Cisalhamento de Vento de Baixo
Nível (Doc 9817). Espera-se que os alertas de cisalhamento de vento complementem os avisos
de cisalhamento de vento e, em conjunto, destinam-se a aumentar a consciência situacional do
cisalhamento de vento.
425.7.4.1 Os avisos de cisalhamento de vento devem ser preparados pelo serviço meteorológico
do aeródromo designado pela autoridade meteorológica competente para os aeródromos em
que o cisalhamento de vento é considerado um fator, em conformidade com os acordos locais
com a unidade de serviços de tráfego aéreo apropriada e os operadores interessados. Os avisos
de cisalhamento de vento devem fornecer informações concisas sobre a existência observada
ou prevista de cisalhamento de vento que possa afetar negativamente as aeronaves na trajetória
de aproximação ou de descolagem ou durante a aproximação em círculo entre o nível da pista e
500 m (1 600 pés) acima desse nível e as aeronaves na pista durante a pista de aterragem ou a
corrida de descolagem. Sempre que a topografia local tenha demonstrado produzir cisalhas de
vento significativas a alturas superiores a 500 m (1 600 pés) acima do nível da pista, então 500
m (1 600 pés) não devem ser considerados restritivos.
425.7.4.2 Os avisos de cisalhamento do vento para aeronaves à chegada e/ou à partida devem
ser cancelados quando os relatórios das aeronaves indicarem que o cisalhamento do vento já
não existe ou, alternativamente, após um tempo acordado. Os critérios para o cancelamento de
um aviso de corte de vento devem ser definidos localmente para cada aeródromo, tal como
acordado entre a autoridade meteorológica, a autoridade ATS apropriada e os operadores
envolvidos.
425.7.4.3 Nos aeródromos onde a cisalhadura de vento é detetada através de equipamento
automatizado de detecção ou deteção remota de cisalhadura de vento com base no solo, devem
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ser emitidos alertas de cisalhamento de vento gerados por estes sistemas. Os alertas de
cisalhamento de vento devem fornecer informação concisa e atualizada relacionada com a
existência observada de cisalhamento de vento envolvendo uma mudança de vento de
proa/vento de cauda de 7,5 m/s (15 kt) ou mais que possa afetar negativamente as aeronaves
na trajetória final de aproximação ou na trajetória inicial de descolagem e as aeronaves na pista
durante o rolo de aterragem ou a corrida de descolagem.
425.7.4.4 Os alertas de cisalhamento do vento devem ser actualizados pelo menos a cada
minuto. O alerta de corte de vento deve ser cancelado assim que a mudança de vento de
proa/vento de cauda caia abaixo dos 7,5 m/s (15 kt).
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CAPITULO 8. INFORMAÇÃO CLIMATOLÓGICA AERONÁUTICA
Nota.- As especificações técnicas e critérios detalhados relativos a este capítulo são apresentados no
Apêndice 7
425.8.1 Generalidades
Nota.- Nos casos em que seja impraticável cumprir os requisitos de informação climatológica
aeronáutica numa base nacional, a recolha, processamento e armazenamento dos dados de
observação pode ser efectuada através de instalações informáticas disponíveis para utilização
internacional, e a responsabilidade pela preparação da informação climatológica aeronáutica
necessária pode ser delegada, conforme acordado entre as autoridades meteorológicas envolvidas.
425.8.1.1 A informação climatológica aeronáutica necessária para o planeamento de operações de
voo deve ser preparada sob a forma de tabelas climatológicas de aeródromos e resumos
climatológicos de aeródromos. Tais informações devem ser fornecidas aos utilizadores
aeronáuticos, conforme acordado entre a autoridade meteorológica e o utilizador em causa.
Nota.- Os dados climatológicos necessários para fins de planeamento de aeródromos são
apresentados no RACSTP PARTE 14.1, 14.1.3.1.4, suplemento A ponto 1.
425.8.1.2 A informação climatológica aeronáutica deve normalmente basear-se em observações
feitas durante um período de pelo menos cinco anos e o período deve ser indicado na informação
fornecida.
425.8.1.3 Dados climatológicos relacionados com locais para novos aeródromos e pistas adicionais
em aeródromos existentes devem ser recolhidos o mais cedo possível antes da entrada em
funcionamento desses aeródromos ou pistas.
425.8.2 Tabelas climatológicas de aeródromo
Prestador de serviço de meteorologia aeronáutica deve tomar providências para recolher e reter os
dados de observação necessários e ter capacidade para tal:
a) preparar tabelas climatológicas para cada aeródromo internacional regular e alternativo
dentro do seu território; e
b) disponibilizar essas tabelas climatológicas a um utilizador aeronáutico num período de tempo
acordado entre a autoridade meteorológica e o utilizador em questão.
425.8.3 Resumos climatológicos do aeródromo
Os resumos climatológicos dos aeródromos devem seguir os procedimentos prescritos pela
Organização Meteorológica Mundial (OMM). Sempre que existam instalações informáticas
disponíveis para armazenar, processar e recuperar a informação, os resumos devem ser publicados
ou disponibilizados aos utilizadores aeronáuticos, mediante pedido. Quando tais instalações
informáticas não estiverem disponíveis, os resumos devem ser preparados utilizando os modelos
especificados pela OMM e devem ser publicados e mantidos actualizados sempre que necessário.
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425..8.4 Cópias de dados de observações meteorológicas
Cada prestador de serviços de meteorologia aeronáutica, deve facilitar, mediante pedido e na
medida do possível, qualquer outro prestador de serviços de meteorologia aeronáutica,
operadores e outros interessados na aplicação da meteorologia para a navegação aérea
internacional, os dados das observações meteorológicas necessárias para fins de investigação de
acidentes ou outros tipos de investigação ou para análise operacional.

23/11/2020

42

Edição 1

RACSTP PARTE 425 SERVIÇO DE METEOROLOGOA AERONÁUTICA

CAPITULO 9. SERVIÇOS METEOROLÓGICOS PRESTADOS
AOS MEMBROS DA TRIPULAÇÃO E OPERADORES
Nota.- As especificações técnicas e os critérios detalhados relacionados com este capítulo são
apresentados no Apêndice 8.
425.9.1 Generalidades

425.9.1.1 As informações meteorológicas devem ser fornecidas aos operadores e aos membros da
tripulação de voo para:
a) planeamento pré-voo pelos operadores;
b) replaneamento em voo pelos operadores utilizando o controlo operacional centralizado das
operações de voo;
c) membros da tripulação de voo antes da partida; e
d) aeronaves em voo.
425.9.1.2 As informações meteorológicas fornecidas aos operadores e membros da tripulação de
voo devem abranger o voo no que diz respeito ao tempo, altitude e extensão geográfica.
Consequentemente, as informações devem referir-se a tempos fixos adequados, ou períodos de
tempo, e estender-se ao aeródromo de aterragem previsto, cobrindo também as condições
meteorológicas esperadas entre o aeródromo de aterragem previsto e os aeródromos alternativos
designados pelo operador.
425.9.1.3 As informações meteorológicas fornecidas aos operadores e tripulantes de voo devem ser
atualizadas e incluir as seguintes informações, conforme acordado entre a autoridade meteorológica
e os operadores em causa:
a) previsões de:
1) ventos superiores e temperatura superior do ar;
2) humidade atmosférica superior;
3) altitude geopotencial dos níveis de voo;
4) nível e temperatura de voo da tropopausa;
5) direcção, velocidade e nível de voo do vento máximo;
6) fenómenos SIGWX; e
7) nuvens de cumulonimbus, gelo e turbulência;
Nota 1.- As previsões de humidade aérea superior e altitude geopotencial dos níveis de voo são
utilizadas apenas no planeamento automático de voo e não precisam de ser exibidas.
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Nota 2.- Previsões de nuvens de cumulonimbus, gelo e turbulência destinam-se a ser processadas
e, se necessário, visualizadas de acordo com os limiares específicos relevantes para as operações
do utilizador.

b) METAR ou SPECI (incluindo previsões de tendências emitidas em conformidade com o
acordo regional de navegação aérea) para os aeródromos de partida e aterragem previstos, e
para os aeródromos alternativos de descolagem, em rota e de destino;
c) TAF ou TAF alterado para os aeródromos de partida e de aterragem prevista, e para os
aeródromos de descolagem, em rota e alternativos de destino;
d) previsões para a descolagem;
e) informações SIGMET e relatórios aéreos especiais apropriados, relevantes para toda a rota;
Nota.- Os relatórios aéreos especiais apropriados devem ser aqueles que ainda não foram utilizados
na preparação do SIGMET.
f) cinzas vulcânicas e informações consultivas sobre ciclones tropicais relevantes para toda a
rota;
g) tal como determinado pelo acordo regional de navegação aérea, previsões de área GAMET
e/ou previsões de área para voos de baixo nível em forma de cartas preparadas em apoio à
emissão de informações AIRMET, e informações AIRMET para voos de baixo nível
relevantes para toda a rota;
h) avisos de aeródromo para o aeródromo local;
i)

imagens meteorológicas de satélite;

j)

informações de radar meteorológicas em terra; e

k) informações meteorológicas espaciais consultivas relevantes para todo o percurso.
425.9.1.4 As previsões enumeradas em 425.9.1.3 a) devem ser geradas a partir das previsões
digitais fornecidas pelos WAFC sempre que estas previsões cubram a trajectória de voo prevista em
relação ao tempo, altitude e extensão geográfica, salvo acordo em contrário entre a autoridade
meteorológica e o operador em causa.
425.9.1.5 Quando as previsões forem identificadas como sendo originadas pelos WAFC, não devem
ser feitas quaisquer modificações ao seu conteúdo meteorológico.
425.9.1.6 Os gráficos gerados a partir das previsões digitais fornecidas pelos WAFC devem ser
disponibilizados, conforme exigido pelos operadores, para as áreas fixas de cobertura, conforme
indicado no Apêndice 8, Figuras A8-1, A8-2 e A8-3.
425.9.1.7 Quando as previsões de vento superior e temperatura superior do ar listadas em 425.9.1.3
a) 1) forem fornecidas sob a forma de gráficos, estes devem ser gráficos de previsão temporal fixa
para os níveis de voo, conforme especificado no Apêndice 2, 1.2.2 a). Quando as previsões dos
fenómenos SIGWX listados em 425.9.1.3 a) 6) forem fornecidas sob a forma de gráficos, devem ser
cartas de prognóstico de tempo fixo para uma camada atmosférica limitada pelos níveis de voo,
conforme especificado no Apêndice 2, 1.3.2 e Apêndice 5, 4.3.2.
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425.9.1.8 As previsões de vento e temperatura superior e de fenómenos SIGWX acima do nível de
voo 100 solicitadas pelo operador para planeamento antes do voo e replaneamento em voo devem
ser fornecidas assim que estiverem disponíveis, mas o mais tardar 3 horas antes da partida. Outras
informações meteorológicas solicitadas pelo operador para o planeamento antes do voo e
replaneamento em voo devem ser fornecidas logo que possível.
425.9.1.9 Quando necessário, a autoridade meteorológica do Estado que presta serviço aos
operadores e tripulantes de voo deve iniciar uma acção de coordenação com as autoridades
meteorológicas de outros Estados com vista a obter deles os relatórios e/ou previsões necessárias.
425.9.1.10 As informações meteorológicas devem ser fornecidas aos operadores e membros da
tripulação de voo no local a determinar pela autoridade meteorológica, após consulta dos
operadores em causa e na altura acordada entre o serviço meteorológico do aeródromo e o
operador em questão. O serviço de planeamento de pré-voo deve ser limitado a voos com origem no
território do Estado em questão. Num aeródromo sem um centro meteorológico no aeródromo, as
disposições para o fornecimento de informações meteorológicas devem ser as acordadas entre a
autoridade meteorológica e o operador em causa.

425.9.2 Briefing, consulta e exposição
Nota.— Os requisitos para o uso de sistemas automatizados de informação pré-voo no fornecimento de
briefing, consulta e exibição são dados em 425.9.4.
425.9.2.1 A pedido, devem ser fornecidas informações e/ou consultas aos membros da tripulação de
voo e/ou outro pessoal de operações de voo. O seu objectivo deve ser fornecer as últimas informações
disponíveis sobre as condições meteorológicas existentes e previstas ao longo da rota a voar, no
aeródromo da aterragem prevista, aeródromos alternativos e outros aeródromos, conforme relevante,
quer para explicar e ampliar a informação contida na documentação de voo, quer conforme acordado
entre a autoridade meteorológica e o operador em causa, em vez da documentação de voo.
425.9.2.2 A informação meteorológica utilizada para briefing, consulta e exibição deve incluir toda e
qualquer das informações listadas em 425.9.1.3.
425.9.2.3 Se o centro meteorológico do aeródromo exprimir uma opinião sobre o desenvolvimento das
condições meteorológicas num aeródromo que difere sensivelmente da previsão do aeródromo incluída
na documentação de voo, deve ser chamada a atenção dos membros da tripulação de voo para a
divergência. A parte do briefing que trata da divergência deve ser registada no momento do briefing e
esse registo deve ser colocado à disposição do operador.
425.9.2.4 O briefing, consulta, exibição e/ou documentação de voo necessária deve ser normalmente
fornecida pelo centro meteorológico do aeródromo associado ao aeródromo de partida. Num
aeródromo onde estes serviços não estejam disponíveis, as disposições para satisfazer os requisitos
dos membros da tripulação de voo devem ser as acordadas entre a autoridade meteorológica e o
operador em questão. Em circunstâncias excepcionais, tais como um atraso indevido, o centro
meteorológico do aeródromo associado ao aeródromo deve providenciar ou, se tal não for praticável,
providenciar o fornecimento de um novo briefing, consulta e/ou documentação de voo, conforme
necessário.
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425.9.2.5 O membro da tripulação de voo e/ou outro pessoal de operações de voo para o qual tenha
sido solicitada informação, consulta e/ou documentação de voo deve visitar o centro meteorológico do
aeródromo no momento acordado entre o centro meteorológico do aeródromo e o operador em causa.
Quando as circunstâncias locais de um aeródromo tornarem impraticável o briefing ou consulta
pessoal, o centro meteorológico do aeródromo deve prestar esses serviços por telefone ou outras
instalações de telecomunicações adequadas.
425.9.3 Documentação de voo
Nota.— Os requisitos para o uso de sistemas automatizados de informação pré-voo no fornecimento de
documentação de voo são dados em 425.9.4.
425.9.3.1 A documentação de voo a ser disponibilizada deve incluir as informações enumeradas em
425.9.1.3 a) 1) e 6), b), c), e), f) e, se apropriado, g) e k). Contudo, a documentação de voo para voos
de duração igual ou inferior a duas horas, após uma breve paragem ou viragem, deve limitar-se à
informação operacionalmente necessária, conforme acordado entre a autoridade meteorológica e o
operador em causa, mas em todos os casos deve, pelo menos, incluir informação sobre 425.9.1.3 b),
c), e), f) e, se apropriado, g) e k).
425.9.3.2 Sempre que se torne evidente que a informação meteorológica a ser incluída na
documentação de voo deve ser materialmente diferente da informação disponibilizada para o
planeamento antes do voo e no replaneamento do voo, o operador deve ser imediatamente avisado e,
se possível, receberá a informação revista conforme acordado entre o operador e o centro
meteorológico do aeródromo em questão.
425.9.3.3 Nos casos em que surja uma necessidade de alteração após o fornecimento da
documentação de voo, e antes da descolagem da aeronave, o centro meteorológico do aeródromo
deve, conforme acordado localmente, emitir a necessária alteração ou informação actualizada ao
operador ou à unidade local dos serviços de tráfego aéreo, para transmissão à aeronave.
425.9.3.4 A autoridade meteorológica deve reter as informações fornecidas aos membros da tripulação
de voo, quer na forma de cópias impressas, quer em ficheiros informáticos, durante um período de pelo
menos 30 dias a partir da data de emissão. Estas informações devem ser disponibilizadas, a pedido,
para inquéritos ou investigações e, para estes efeitos, devem ser retidas até que o inquérito ou
investigação esteja concluído.
425.9.4 Sistemas automatizados de informação pré-voo para briefing, consulta, planeamento de
voo e documentação de voo
425.9.4.1 Quando a autoridade meteorológica utilizar sistemas automatizados de informação pré-voo
para fornecer e exibir informação meteorológica aos operadores e membros da tripulação de voo para
fins de auto-briefing, planeamento de voo e documentação de voo, a informação fornecida e exibida
deve estar em conformidade com as disposições pertinentes das secções 425.9.1 a 425.9.3 inclusive.
425.9.4.2 Os sistemas de informação automatizados de pré-voo que prevêem um ponto de acesso
harmonizado e comum à informação meteorológica e aos serviços de informação aeronáutica pelos
operadores, membros da tripulação de voo e outro pessoal aeronáutico envolvido devem ser os
acordados entre a autoridade meteorológica e a autoridade da aviação civil ou a agência na qual foi
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delegada a autoridade para prestar o serviço, em conformidade com o RACSTP PARTE 423 ,
423.2.1.1 c).
Nota.- As informações relativas aos serviços de informação meteorológica e aeronáutica são
especificadas nos pontos 425.9.1 a 425.9.3 e no Apêndice 8 e nos Procedimentos para Serviços de
Navegação Aérea - Gestão de Informação Aeronáutica (RACSTP PARTE 423.1, PANS-AIM),
423.1.5.5, respectivamente.
425.9.4.3 Sempre que sejam utilizados sistemas automatizados de informação pré-voo para
proporcionar um ponto de acesso harmonizado e comum à informação meteorológica e aos serviços
de informação aeronáutica pelos operadores, tripulantes e outro pessoal aeronáutico envolvido, a
autoridade meteorológica em questão continuará a ser responsável pelo controlo e gestão da qualidade
da informação meteorológica fornecida através de tais sistemas, em conformidade com o Capítulo 2,
425.2.2.2.
Nota.- As responsabilidades relativas à informação dos serviços de informação aeronáutica e à garantia
da qualidade da informação são apresentadas no RACSTP PARTE 423, Capítulos 1, 2 e 3.
425.9.5 Informação para aeronaves em voo
425.9.5.1 As informações meteorológicas para utilização por aeronaves em voo devem ser
fornecidas por um centro de meteorologia de aeródromo ou centro de observação meteorológica à
sua unidade de serviços de tráfego aéreo associada e através de emissões D-VOLMET ou
VOLMET, conforme determinado pelo acordo regional de navegação aérea. As informações
meteorológicas para planeamento pelo operador para aeronaves em voo devem ser fornecidas a
pedido, conforme acordado entre a autoridade ou autoridades meteorológicas e o operador em
questão.
425.9.5.2 As informações meteorológicas para utilização pelas aeronaves em voo devem ser
fornecidas às unidades dos serviços de tráfego aéreo, em conformidade com as especificações do
Capítulo 10.
425.9.5.3 As informações meteorológicas devem ser fornecidas através das transmissões DVOLMET ou VOLMET, em conformidade com as especificações do Capítulo 11.
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CAPITULO 10. INFORMAÇÃO METEOROLÓGICA PARA OS SERVIÇOS DE TRÁFEGO
AÉREO, BUSCA E SALVAMENTO E INFORMAÇÃO AERONÁUTICA

Nota.- Especificações técnicas e critérios detalhados relacionados a este capítulo são fornecidos no
Apêndice 9.
425.10.1 Informação para os órgãos de tráfego aéreo
425.10.1.1 A autoridade meteorológica deve designar um centro meteorológico de aeródromo ou
centro de vigilância meteorológica a ser associado a cada unidade dos serviços de tráfego aéreo. O
centro meteorológico ou centro de vigilância meteorológica do aeródromo associado deve ser, após
coordenação com a unidade de serviços de tráfego aéreo, fornecer, ou providenciar o fornecimento
de informação meteorológica actualizada à unidade, conforme necessário para a realização das
suas funções.
425.10.1.2. Um centro de meteorologia de aeródromo deve ser associado a uma torre de controlo de
aeródromo ou unidade de controlo de aproximação para o fornecimento de informação
meteorológica.
425.10.1.3. Um centro de observação meteorológica deve ser associado a um centro de informação
de voo ou a um centro de controlo de área para o fornecimento de informação meteorológica.
425.10.1.4. Quando, devido a circunstâncias locais, for conveniente que as funções de um centro
meteorológico de aeródromo ou centro de vigilância meteorológica associado sejam partilhadas
entre dois ou mais centros meteorológicos de aeródromo ou centros de vigilância meteorológica, a
divisão de responsabilidade deve ser determinada pela autoridade meteorológica em consulta com a
autoridade ATS apropriada.
425.10.1.5. Qualquer informação meteorológica solicitada por uma unidade de serviços de tráfego
aéreo em ligação com uma emergência aeronáutica deve ser fornecida o mais rapidamente
possível.
425.10.2 Informação para unidades de serviços de busca e salvamento
Centro meteorológico do aeródromo (CMA), fornece à TWR em conformidade com o acordo
regional de navegação aérea fornece às unidades dos serviços de busca e salvamento as
informações meteorológicas de que estas necessitem, numa forma estabelecida de comum acordo.
Para esse efeito, o centro de meteorologia do aeródromo ou centro de vigilância meteorológica
designado deve manter a ligação com a unidade dos serviços de busca e salvamento durante toda
uma operação de busca e salvamento.
425.10.3 Informação para unidades de serviços de informação aeronáutica
Serviço de meteorológia, em coordenação com a autoridade competente da aviação civil, deve
providenciar o fornecimento de informação meteorológica actualizada às unidades de serviços de
informação aeronáutica relevantes, conforme necessário, para o desempenho das suas funções.
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CAPITULO 11 REQUISITOS DE COMUNICAÇÕES E SUA UTILIZAÇÃO
Nota 1.- As especificações técnicas e os critérios detalhados relacionados com este capítulo são
apresentados no Apêndice 10.

Nota 2.- Reconhece-se que cabe a cada Estado Contratante decidir sobre a sua própria organização
interna e a responsabilidade pela implementação das instalações de telecomunicações referidas
neste capítulo.

425.11.1 Requisitos de comunicações
425.11.1.1 Devem ser disponibilizadas instalações adequadas de telecomunicações para permitir ao
centro meteorológico de aeródromo e, se necessário, às estações meteorológicas aeronáuticas
fornecer as informações meteorológicas necessárias às unidades dos serviços de tráfego aéreo nos
aeródromos pelos quais esses centros e estações são responsáveis e, em particular, às torres de
controlo dos aeródromos, unidades de controlo de aproximação e às estações de telecomunicações
aeronáuticas que servem esses aeródromos.
425.11.1.2 Devem ser disponibilizadas instalações de telecomunicações adequadas que permitam
ao centro de observação meteorológica fornecer as informações meteorológicas necessárias aos
serviços de tráfego aéreo e às unidades dos serviços de busca e salvamento relativamente às
regiões de informação de voo, áreas de controlo e regiões de busca e salvamento pelas quais esses
centros são responsáveis e, em particular, aos centros de informação de voo, centros de controlo de
área e centros de coordenação de salvamento e às estações de telecomunicações aeronáuticas
associadas.
425.11.1.3. Devem ser disponibilizadas instalações de telecomunicações adequadas para permitir
aos centros de previsão da área mundial fornecer os produtos necessários do sistema de previsão
da área mundial aos centros meteorológicos do aeródromo, autoridades meteorológicas e outros
utilizadores.
425.11.1.4. As instalações de telecomunicações entre os centros meteorológicos do aeródromo e,
se necessário, as estações meteorológicas aeronáuticas e as torres de controlo do aeródromo ou
unidades de controlo de aproximação devem permitir comunicações por discurso directo, sendo a
velocidade com que as comunicações podem ser estabelecidas de modo a que os pontos
necessários possam normalmente ser contactados dentro de aproximadamente 15 segundos.
425.11.1.5 As instalações de telecomunicações entre centros meteorológicos de aeródromo ou
centros de observação meteorológica e centros de informação de voo, centros de controlo de área,
centros de coordenação de salvamento e estações de telecomunicações aeronáuticas devem
permitir:
a) comunicações por discurso directo, devendo a velocidade com que as comunicações podem
ser estabelecidas ser tal que os pontos necessários possam normalmente ser contactados
em cerca de 15 segundos; e
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b) comunicações impressas, quando é exigido um registo pelos destinatários; o tempo de
trânsito da mensagem não deve exceder 5 minutos.
Nota. - Em 425.11.1.4 e 425.11.1.5, "aproximadamente 15 segundos" refere-se a comunicações
telefónicas que envolvem o funcionamento de centrais telefónicas e "5 minutos" refere-se a
comunicações impressas que envolvem retransmissão.
425.11.1.6 As instalações de telecomunicações necessárias de acordo com 425.11.1.4 e 425.11.1.5
devem ser complementadas, se e quando necessário, por outras formas de comunicações visuais
ou áudio, por exemplo, em circuito fechado de televisão ou sistemas separados de processamento
de informação.
425.11.1.7 Conforme acordado entre a autoridade meteorológica e os operadores interessados,
devem ser tomadas disposições que permitam aos operadores estabelecer instalações de
telecomunicações adequadas para a obtenção de informações meteorológicas de centros
meteorológicos de aeródromos ou outras fontes apropriadas.
425.11.1.8. Devem ser disponibilizados meios de telecomunicações adequados para permitir aos
centros meteorológicos a troca de informações meteorológicas operacionais com outros centros
meteorológicos.
425.11.1.9 As instalações de telecomunicações utilizadas para o intercâmbio de informação
meteorológica operacional devem ser o serviço fixo aeronáutico ou, para o intercâmbio de
informação meteorológica operacional não crítica em termos de tempo, a Internet pública, sujeita a
disponibilidade, operação satisfatória e acordos bilaterais/multilaterais e/ou regionais de navegação
aérea.
Nota 1.- Os serviços fixos aeronáuticos baseados na Internet, operados pelos centros de previsão
da área mundial, que prevêem uma cobertura global, são utilizados para apoiar o intercâmbio global
de informações meteorológicas operacionais.
Nota 2.- O material de orientação sobre informação meteorológica operacional não crítica em termos
de tempo e aspectos relevantes da Internet pública é fornecido nas Guidelines on the Use of the
Public Internet for Aeronautical Applications (Doc 9855).
425.11.2 Utilização de comunicações de serviço fixo aeronáutico e a Internet Pública - Boletins
meteorológicos
Boletins meteorológicos contendo informação meteorológOACIperacional para ser transmitida por
via do serviço fixo aeronáutico ou da internet pública devem ser originados pelo CMA ou estações
meteorológicas aeronáuticas apropriadas.
Nota: Boletins meteorológicos contendo informação meteorológica operacional autorizada para a
transmissão pelo serviço fixo aeronáutico é descrito no Anexo 10 à Convenção, Volume II,
Capítulo 4, conjuntamente com as prioridades relevantes e indicadores prioritários.
425.11.3 Utilização de comunicações de serviço fixo aeronáutico - produtos do sistema de
previsão de área mundial
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Os produtos do sistema de previsão de área mundial em formato digital devem ser transmitidos
utilizando técnicas de comunicação de dados binários. O método e os canais utilizados para a
divulgação dos produtos devem ser os determinados pelo acordo regional de navegação aérea.
425.11.4 Utilização das comunicações do serviço móvel aeronáutico
O conteúdo e o formato da informação meteorológica transmitida às aeronaves e a que seja
transmitida por aeronaves devem estar em conformidade com as disposições do presente
regulamento.
425.11.5 Utilização do serviço de ligação de dados aeronáuticos - conteúdo do D-VOLMET
O serviço D-VOLMET deve conter METAR e SPECI actuais, junto com previsões do tipo
tendência (trend) se estiverem disponíveis, TAF e SIGMET, reportes de aeronaves especiais não
cobertas por um SIGMET e, se disponíveis, AIRMET.
Nota: O requisito de disponibilização de METAR e SPECI pode ser implementado mediante a
aplicação do serviço de informação de voo por ligação de dados (D-FIS) denominada “Ligação de
dados - serviço de informação de voo de rotina de aeródromo (D-METAR)”. O requisito de
disponibilização de TAF pode ser implementado mediante a aplicação do D-FIS denominada
“Ligação de dados - serviço de previsão de aeródromo (D-TAF)”. O requisito de disponibilização de
SIGMET e AIRMET pode ser implementado mediante a aplicação do serviço de informação de voo
por ligação de dados (D-FIS) intitulada “Ligação de dados - Serviço SIGMET (D-SIGMET)”. A
informação detalhada sobre estes tipos de serviços de ligação de dados pode ser encontrada no
Manual de Aplicação de ligação de dados para os ATS (Doc. 9649).
425.11.6 Utilização do serviço de rádio difusão aeronáutica – conteúdo das emissões
VOLMET
425.11.6.1 As emissões VOLMET contínuas, normalmente em frequências muito altas (VHF),
devem conter as actuais METAR e SPECI, juntamente com as previsões de tendências, quando
disponíveis.
425.11.6.2. As transmissões VOLMET programadas, normalmente em frequências altas (HF),
deverão conter as actuais METAR e SPECI, juntamente com previsões de tendências, qu ando
disponíveis e, quando assim determinado por acordo regional de navegação aérea, TAF e
SIGMET.
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APÊNDICES E ANEXOS

APÊNDICE 1. DOCUMENTAÇÃO DE VOO - MODELOS DE GRÁFICOS E FORMULÁRIOS
(Ver Capítulo 9 do presente regulamento).

MODELO A

Informação OPMET

MODELO IS

Gráfico de vento superior e temperatura superior do ar para superfície isobárica padrão.
Exemplo 1. Setas, penas e galhardetes (projecção de Mercator).
Exemplo 2. Setas, penas e galhardetes (projecção estereográfica polar)

MODELO SWH

Gráfico meteorológico significativo (nível elevado).
Exemplo. Projecção estereográfica polar (mostrando a extensão vertical do fluxo de

jacto).
MODELO SWM

Gráfico meteorológico significativo (nível médio)

MODELO SWL

Gráfico meteorológico significativo (nível baixo)
Exemplo 1
Exemplo 2

MODELO TCG

Informação consultiva sobre ciclones tropicais em formato gráfico

MODELO VAG

Informação consultiva sobre cinzas vulcânicas em formato gráfico

MODELO STC

SIGMET para ciclone tropical em formato gráfico

MODELO SVA

SIGMET para cinzas vulcânicas em formato gráfico

MODELO SGE
gráfico

SIGMET para outros fenómenos que não ciclones tropicais e cinzas vulcânicas em formato

MODELO SN
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Informação OPMET
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MDODELO IS – CARTA DE SUPERFÍCIE ISOBÁRICA PADRÃO - VENTOS EM ALTITUDE E TEMPERATURAS EM ALTITUDE

Exemplo 1. Setas, penas e bandeirolas (Mercator projeção)
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Exemplo 2. Setas, penas e bandeirolas (projeção estereográfica polar)
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MODELO SWH – CARTA METEOROLÓGICO SIGNIFICATIVO (ALTA ALTITUDE)

Exemplo. Projecção estereográfica polar (mostrando a extensão vertical do jacto)
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CARTA METEOROLÓGICO SIGNIFICATIVO (NÍVEL MEDIO)

CARTA METEOROLÓGICO SIGNIFICATIVO (NÍVEL BAIXO)
Exemplo1
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CARTA METEOROLÓGICO SIGNIFICATIVO (NÍVEL BAIXO)
Exemplo2
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INFORMAÇÃO CONSULTIVA SOBRE CICLONES TROPICAIS EM FORMATO GRÁFICO
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INFORMAÇÃO CONSULTIVA SOBRE CINZAS VULCÂNICAS EM FORMATO AL GRÁFICO
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SIGMET PARA CICLONE TROPICAL EM FORMATO GRAFICA
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SIGMET PARA FENOMENOS UM OUTRO MODELO DE CICLONE TROPICAL
E CINZA VULCÂNICA EM GRÁFICO PARA TAPETE
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FOLHA DE NOTAÇÕES USADO EM MODELO DE DOCUMENTAÇÃO DE VOO
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APÊNDICE 2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS RELACIONADAS COM SISTEMAS GLOBAIS,
CENTROS DE APOIO E CENTROS METEOROLÓGICOS

(Ver Capítulo 3 do presente regulamento).
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1. SISTEMA DE PREVISÃO DA ÁREA MUNDIAL
1.1 Formatos e códigos

Os centros de previsão da área mundial (WAFC) adoptam formatos e códigos uniformes para o
fornecimento de previsões.
1.2 Previsões de grelha aérea superior
1.2.1 As previsões de ventos superiores; temperatura superior do ar; e humidade; direcção,
velocidade e nível de voo do vento máximo; nível e temperatura de voo da tropopausa, áreas de
nuvens de cumulonimbus, gelo, turbulência de ar livre e em nuvens altas, e altitude geopotencial dos
níveis de voo devem ser preparadas quatro vezes por dia por um WAFC e devem ser válidas para
horas válidas fixas às 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33 e 36 horas após a hora (0000, 0600, 1200 e
1800 UTC) dos dados sinópticos em que as previsões foram baseadas. A divulgação de cada
previsão deve ser feita pela ordem acima referida e deve ser concluída logo que tecnicamente
viável, mas o mais tardar 6 horas após a hora normal de observação.
1.2.2 As previsões de lugares preparadas por um WAFC devem incluir:
a) dados de vento e temperatura para níveis de voo 50 (850 hPa), 80 (750 hPa), 100 (700 hPa), 140
(600 hPa),180 (500 hPa), 210 (450 hPa), 240 (400 hPa), 270 (350 hPa), 300 (300 hPa), 320 (275
hPa), 340 (250 hPa),360 (225 hPa), 390 (200 hPa), 410 (175 hPa), 450 (150 hPa), 480 (125 hPa) e
530 (100 hPa);
b) nível de voo e temperatura da tropopausa;
c) direcção, velocidade e nível de voo do vento máximo;
d) dados de humidade para os níveis de voo 50 (850 hPa), 80 (750 hPa), 100 (700 hPa), 140 (600
hPa) e 180 (500 hPa);
e) extensão horizontal e níveis de voo das nuvens de base e de topo de cumulonimbus;
f) cobertura para camadas centradas em níveis de voo 60 (800 hPa), 100 (700 hPa), 140 (600 hPa),
180 (500 hPa), 240 (400 hPa) e 300 (300 hPa);
g) turbulência de ar livre para camadas centradas a níveis de voo 240 (400 hPa), 270 (350 hPa), 300
(300 hPa), 340 (250 hPa), 390 (200 hPa) e 450 (150 hPa);

h) turbulência em nuvens para camadas centradas a níveis de voo 100 (700 hPa), 140 (600 hPa),
180 (500 hPa), 240 (400 hPa) e 300 (300 hPa); e
Nota 1.- As camadas centradas a um nível de voo referido em f) e h) têm uma profundidade de 100
hPa.
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Nota 2.- As camadas centradas a um nível de voo referido em g) têm uma profundidade de 50 hPa.
i) dados de altitude geopotencial para níveis de voo 50 (850 hPa), 80 (750 hPa), 100 (700 hPa), 140
(600 hPa), 180 (500 hPa), 210 (450 hPa), 240 (400 hPa), 270 (350 hPa), 300 (300 hPa), 320 (275
hPa), 340 (250 hPa), 360 (225 hPa), 390 (200 hPa), 410 (175 hPa), 450 (150 hPa), 480 (125 hPa) e
530 (100 hPa).
1.2.3 As previsões de locais acima referidas devem ser emitidas por um WAFC em forma de código
binário, usando o formulário de código GRIB prescrito pela Organização Meteorológica Mundial
(WMO).
Nota.- O formulário do código GRIB está contido no Manual de Códigos (WMO-No. 306), Volume I.2,
Parte B - Códigos Binários.
1.2.4 As previsões de pontos da grelha acima referidas devem ser preparadas por um WAFC numa
grelha regular com uma resolução horizontal de 1,25° de latitude e longitude.
1.3 Previsões meteorológicas significativas (SIGWX)
1.3.1 Disposições gerais
1.3.1.1 As previsões de fenómenos meteorológicos significativos em rota devem ser preparadas
como previsões SIGWX quatro vezes por dia por um WAFC e devem ser válidas para horas válidas
fixas 24 horas após a hora (0000, 0600, 1200 e 1800 UTC) dos dados sinópticos em que as
previsões se basearam. A divulgação de cada previsão deve ser concluída logo que tecnicamente
viável, mas o mais tardar 9 horas após a hora padrão de observação.
1.3.1.2 As previsões SIGWX devem ser emitidas sob forma de código binário usando o formulário de
código BUFR prescrito pela WMO.
Nota.- O formulário de código BUFR está contido no Manual de Códigos (WMO-No. 306), Volume
I.2, Parte B - Códigos Binários.

1.3.2 Tipos de previsões SIGWX
As previsões SIGWX devem ser emitidas como previsões SIGWX de alto nível para níveis de voo
entre 250 e 630.
Nota. - As previsões SIGWX de nível médio para níveis de voo entre 100 e 250 para áreas
geográficas limitadas continuarão a ser emitidas até que a documentação de voo a ser gerada a
partir das previsões de nuvens de cumulonimbus, gelo e turbulência satisfaça plenamente os
requisitos do utilizador.
1.3.3 Itens incluídos nas previsões SIGWX
As previsões SIGWX devem incluir os seguintes itens:
a) ciclone tropical desde que o máximo da velocidade média do vento de superfície de 10 minutos
seja previsto atingir ou exceder 17 m/s (34 kt);
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b) linhas de squall severas;
c) turbulência moderada ou severa (nas nuvens ou no ar livre);
d) gelo moderado ou severo;
e) tempestade de areia/tempestade de poeira generalizada;
f) nuvens de cumulonimbus associadas a trovoadas e com a) a e);
Nota. - As áreas de nuvens não concludentes associadas a turbulência moderada ou severa na
nuvem e/ou gelo moderado ou severo devem ser incluídas nas previsões SIGWX.
g) nível de voo da tropopausa;
h) corrente de jacto;
i) informação sobre a localização de erupções vulcânicas que estão a produzir nuvens de cinzas
significativas para as operações aeronáuticas, incluindo: símbolo de erupção vulcânica no local do
vulcão e, numa caixa de texto separada na carta, o símbolo de erupção vulcânica, o nome do vulcão
(se conhecido) e a latitude/longitude da erupção. Além disso, a legenda dos gráficos SIGWX deve
indicar “CHECK SIGMET, ADVISORIES FOR TC AND VA, AND ASHTAM AND NOTAM FOR VA”; e
j) informação sobre a localização de uma libertação de materiais radioactivos na atmosfera de
importância para as operações aéreas, incluindo: o símbolo dos materiais radioactivos na atmosfera no
local da libertação e, numa caixa de texto separada na carta, o símbolo dos materiais radioactivos na
atmosfera, a latitude/longitude do local da libertação, e (se conhecido) o nome do local da fonte
radioactiva. Além disso, a legenda dos gráficos SIGWX nos quais uma libertação de radiação é
indicada deve conter "CHECK SIGMET AND NOTAM FOR RDOACT CLD".
Nota 1.- As previsões SIGWX de nível médio incluem todos os itens acima.
Nota 2.- Os itens a serem incluídos nas previsões SIGWX de nível baixo (ou seja, níveis de voo abaixo
de 100) estão incluídos no Apêndice 5.

1.3.4 Critérios para incluir itens nas previsões SIGWX
Devem ser aplicados os seguintes critérios para as previsões SIGWX:
a) os itens a) a f) em 1.3.3 só devem ser incluídos se for previsível que ocorram entre os níveis inferior
e superior da previsão SIGWX;
b) a abreviatura "CB" só deve ser incluída quando se referir à ocorrência ou à ocorrência esperada de
nuvens de cumulonimbus:
1) afectando uma área com uma cobertura espacial máxima de 50 por cento ou mais da área em
causa;
2) ao longo de uma linha com pouco ou nenhum espaço entre as nuvens individuais; ou
3) incrustado em camadas de nuvens ou escondido por uma névoa;
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c) a inclusão de "CB" deve ser entendida como incluindo todos os fenómenos meteorológicos
normalmente associados às nuvens de cumulonimbus, ou seja, trovoada, gelo moderado ou severo,
turbulência moderada ou severa e granizo;
d) quando uma erupção vulcânica ou uma libertação de materiais radioativos na atmosfera justificar a
inclusão do símbolo de erupção vulcânica ou do símbolo de materiais radioativos na atmosfera nas
previsões SIGWX, os símbolos devem ser incluídos nas previsões SIGWX, independentemente da
altura a que a coluna de cinzas ou o material radioativo é relatado ou que se espera que atinja; e
e) em caso de coincidente ou de sobreposição parcial dos itens a), i) e j) em 1.3.3, deve ser dada a
maior prioridade ao item i), seguido dos itens j) e a). O elemento com maior prioridade deve ser
colocado no local do evento, e deve ser utilizada uma seta para ligar a localização do(s) outro(s)
elemento(s) ao seu símbolo ou caixa de texto associado.

2. CENTROS METEOROLÓGICOS DO AERÓDROMO
2.1 Utilização de produtos do sistema de previsão da área mundial (WAFS)
2.1.1 Os centros meteorológicos do aeródromo devem utilizar as previsões WAFS emitidas pelos
WAFC na preparação da documentação de voo, sempre que essas previsões cubram a trajectória
de voo pretendida em termos de tempo, altitude e extensão geográfica, salvo acordo em contrário
entre a autoridade meteorológica e o operador em causa.
2.1.2 A fim de assegurar a uniformidade e padronização da documentação de voo, os dados GRIB
e BUFR do WAFS recebidos devem ser descodificados em cartas WAFS padrão, em conformidade
com as disposições relevantes do presente regulamento, e o conteúdo meteorológico e a
identificação do originador das previsões WAFS não devem ser alterados.

2.2 Notificação do WAFC sobre discrepâncias significativas
Os centros de meteorologia de aeródromos que utilizam dados do WAFS BUFR notificarão
imediatamente o WAFC em questão se forem detectadas ou comunicadas discrepâncias
significativas em relação às previsões do WAFS SIGWX relativas a:

a) gelo, turbulência, nuvens de cumulonimbus que são obscurecidas, frequentes, incrustadas ou
que ocorrem numa linha de squall, e tempestades de areia/dores de poeira; e
b) erupções vulcânicas ou uma libertação de materiais radioactivos para a atmosfera, de
importância para as operações aeronáuticas.
O WAFC que receber a mensagem deve acusar a sua recepção ao autor, juntamente com um breve
comentário sobre o relatório e qualquer acção tomada, utilizando os mesmos meios de comunicação
utilizados pelo autor.
Nota. - O Manual de Práticas Meteorológicas Aeronáuticas (Doc 8896) fornece orientações sobre a
comunicação de discrepâncias significativas.
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3.CENTROS DE ACONSELHAMENTO SOBRE CINZAS VULCÂNICAS

3.1 Informação consultiva sobre cinzas vulcânicas
3.1.1 A informação consultiva sobre cinzas vulcânicas emitida em linguagem simples abreviada,
utilizando abreviaturas aprovadas da OACI e valores numéricos de natureza auto-explicativa, deve
estar em conformidade com o modelo apresentado no Quadro A2-1. Quando não estiverem
disponíveis abreviaturas OACI aprovadas, deve ser utilizado um texto em inglês em linguagem
simples, a ser reduzido ao mínimo.
3.1.2- Até 4 de Novembro de 2020, a informação consultiva sobre cinzas vulcânicas deve ser
divulgada sob a forma de IWXXM GML, para além da divulgação desta informação consultiva, de
acordo com 3.1.1.
3.1.2 A partir de 5 de Novembro de 2020, a informação consultiva sobre cinzas vulcânicas deve ser
divulgada no formulário IWXXM GML, para além da divulgação desta informação consultiva, em
conformidade com 3.1.1.
Nota.- As especificações técnicas para IWXXM estão contidas no Manual de Códigos (WMO-No.
306), Volume I.3, Parte D - Representação Derivada de Modelos de Dados. A orientação sobre a
implementação do IWXXM é fornecida no Manual sobre o Intercâmbio Digital de Informação
Meteorológica Aeronáutica (Doc 10003).
3.1.3 As informações consultivas sobre cinzas vulcânicas listadas na Tabela A2-1, quando
preparadas em formato gráfico, devem ser as especificadas no Apêndice 1 e emitidas utilizando o
formato de gráficos de rede portátil (PNG).

4.

OBSERVATÓRIOS DE VULCÕES DE ESTADO

4.1 Informação dos observatórios de vulcões do Estado
A informação necessária a ser enviada pelos observatórios estatais de vulcões para os seus centros
de controlo de área associados (ACC)/ centros de informação de voo (FIC), centro de observação
meteorológica (MWO) e VAAC deve incluir:
a) para uma actividade vulcânica pré-erupção significativa: a data/hora (UTC) do relatório; nome
e, se conhecido, número do vulcão; localização (latitude/longitude); e descrição da actividade
vulcânica; e
b) para erupção vulcânica: data/hora (UTC) do relatório e hora da erupção (UTC) se diferente
da hora do relatório; nome e, se conhecido, número do vulcão; localização
(latitude/longitude); e descrição da erupção incluindo se uma coluna de cinzas foi ejectada e,
em caso afirmativo, uma estimativa da altura da coluna de cinzas e a extensão de qualquer
nuvem de cinzas vulcânicas visíveis, durante e após uma erupção; e
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c) para a cessação da erupção vulcânica: a data/hora (UTC) do relatório e a hora da cessação
da erupção (UTC); nome e, se conhecido, número do vulcão; e localização
(latitude/longitude).
Nota 1.- Actividade vulcânica pré-erupção neste contexto significa actividade vulcânica invulgar e/ou
crescente que pode pressagiar uma erupção vulcânica.
Nota 2.- Os observatórios de vulcões do Estado podem utilizar o formato VONA (Volcano
Observatory Notice for Aviation) para enviar informações aos seus associados ACCs/FICs, MWO e
VAAC. O formato VONA está incluído no Manual do Observatório Internacional de Vulcões da
Aviação (IAVW) - Procedimentos Operacionais e Lista de Contactos (Doc 9766) que está disponível
no website da OACI.

6. CENTROS METEOROLÓGICOS ESPACIAIS
6.1 Informação meteorológica espacial
6.1.1 A informação consultiva sobre o tempo espacial deve ser emitida em linguagem simples e
abreviada, utilizando abreviaturas aprovadas pela OACI e valores numéricos de natureza autoexplicativa, e deve estar de acordo com o modelo apresentado no Quadro A2-3. Quando não
estiverem disponíveis abreviaturas OACI aprovadas, deve ser utilizado um texto em inglês em
linguagem simples, a ser reduzido ao mínimo.
6.1.2 A partir de 7 de Novembro de 2019 e até 4 de Novembro de 2020, a informação
meteorológica espacial consultiva deve ser divulgada em IWXXM GML para, além da divulgação de
informação meteorológica espacial consultiva em linguagem clara abreviada, de acordo com 6.1.1.
6.1.2 A partir de 5 de Novembro de 2020, as informações meteorológicas espaciais consultivas
devem ser disseminadas em forma de IWXXM GML, para além da disseminação destas
informações consultivas em linguagem clara abreviada, de acordo com 6.1.1.
Nota.- As especificações técnicas para IWXXM estão contidas no Manual de Códigos (WMO-No.
306), Volume I.3, Parte D - Representações derivadas de modelos de dados. A orientação sobre a
implementação do IWXXM é fornecida no Manual sobre o Intercâmbio Digital de Informação
Meteorológica Aeronáutica (Doc 10003).
6.1.3 Um ou mais dos seguintes efeitos meteorológicos espaciais devem ser incluídos na
informação meteorológica espacial, usando as suas respectivas abreviaturas, conforme indicado
abaixo:
Comunicações HF (propagação, absorção)

HF COM

comunicações via satélite (propagação, absorção)

SATCOM

GNSS navegação e vigilância (degradação)

GNSS

radiação aos níveis de voo (aumento da exposição)

RADIAÇÃO

6.1.4. As seguintes intensidades devem ser incluídas nas informações meteorológicas do espaço,
usando as suas respectivas abreviaturas, como indicado abaixo:
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Moderado

MOD

Severa

SEV

Nota.- A orientação sobre a utilização destas intensidades é fornecida no Manual sobre Informação
Meteorológica Espacial em Apoio à Navegação Aérea Internacional (Doc 10100).
6.1.5. Informações actualizadas de aconselhamento sobre fenómenos meteorológicos espaciais
devem ser emitidas conforme necessário, mas pelo menos de seis em seis horas até que os
fenómenos meteorológicos espaciais deixem de ser detectados e/ou deixem de se esperar que
tenham
impacto.
Quadro A2-1. Modelo de mensagem de aconselhamento para cinzas vulcânicas
Chave: M = inclusão obrigatória, parte de cada mensagem;
O = inclusão opcional;
C = inclusão condicional, incluída sempre que aplicável;
= = uma linha dupla indica que o texto que se segue deve ser colocado na linha seguinte.

Nota 1.- Os intervalos e resoluções para os elementos numéricos incluídos nas mensagens de aviso
para cinzas vulcânicas são mostrados no Apêndice 6, Tabela A6-4.
Nota 2.- As explicações para as abreviaturas podem ser encontradas nos Procedimentos para
Serviços de Navegação Aérea - OACI Abreviaturas e Códigos (PANS-ABC, Doc 8400).
Nota 3.- A inclusão de dois pontos após cada título de elemento é obrigatória.
Nota 4.- Os números de 1 a 19 são incluídos apenas para maior clareza e não fazem parte da
mensagem de aconselhamento, como se mostra nos exemplos.

1

Element
Identification of
the type of

2

message (M)
Status indicator
(C)1

Detailed content
Type of message

Indicator of test or
exercise
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3

Time of origin (M)

Year, month, day and

DTG:

nnnnnnnn/nnnnZ

DTG:

20080923/0130Z

4

Name of VAAC

time in UTC
Name of VAAC

VAAC:

nnnnnnnnnnnn

VAAC:

TOKYO

5

(M)
Name of volcano
(M)

Name and IAVCEI2
number of volcano

VOLCANO:

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn [nnnnnn]
or

VOLCANO:

KARYMSKY 1000-13

6

Location of
volcano (M)

Location of volcano in
degrees and minutes

PSN:

PSN:

UNNAMED
N5403 E15927

7

State or region
(M)

State, or region if ash
is not reported over a

AREA:

or UNKNOWN
nnnnnnnnnnnnnnnn

AREA:

UNKNOWN
RUSSIA

8

Summit elevation

State
Summit elevation in m

SUMMIT ELEV:

nnnnM (or nnnnnFT)

SUMMIT ELEV:

1536M

9

(M)
Advisory number
(M)

ADVISORY NR:

nnnn/[n][n][n]n

ADVISORY NR:

2008/4

INFO SOURCE:

Free text up to 32 characters

INFO SOURCE:

MTSAT-1R KVERT

AVIATION COLOUR
CODE:

RED or ORANGE or YELLOW or GREEN
or UNKNOWN or NOT GIVEN

AVIATION
COLOUR

ERUPTION DETAILS:

or NIL
Free text up to 64 characters
or

CODE:
ERUPTION
DETAILS:

(or ft)
Year in full and
message number
(separate sequence for

10 Information

each volcano)
Information source

source (M)
11 Colour code (O)

using free text
Aviation colour code

12 Eruption details
(M)

Eruption details
(including date/time of
eruption(s))

UNKNOWN or UNNAMED
Nnnnn or Snnnn
Wnnnnn or Ennnnn

UNKNOWN

KEMSD
RED

ERUPTION AT
20080923/0000Z FL300
REPORTED
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observation (or
estimation) of ash
(M)
14 Observed or
estimated ash
cloud (M)

of observation (or
estimation) of volcanic
ash
Horizontal (in degrees OBS VA CLD or
and minutes) and
EST VA CLD:
vertical extent at the
time of observation of
the observed or
estimated ash cloud or,
if the base is unknown,
the top of the observed
or estimated ash cloud;
Movement of the
observed or estimated
ash cloud

15 Forecast height
and position of the
ash clouds
(+6 HR) (M)

Day and time (in UTC) FCST VA CLD
(6 hours from the “Time +6 HR:
of observation (or
estimation) of ash”
given in Item13);
Forecast height and
position (in degrees
and minutes) for each
cloud mass for that
fixed valid time

16 Forecast height
and position of the
ash clouds
(+12 HR) (M)

Day and time (in UTC) FCST VA CLD
(12 hours from the
+12 HR:
“Time of observation (or
estimation) of ash”
given in Item13);
Forecast height and
position (in degrees
and minutes) for each
cloud mass for that
fixed valid time

TOP FLnnn or SFC/FLnnn or FLnnn/nnn
OBS VA CLD:
[nnKM WID LINE3 BTN (nnNM WID LINE BTN)]
Nnn[nn] or Snn[nn] Wnnn[nn] or Ennn[nn] –
Nnn[nn] or Snn[nn] Wnnn[nn] or Ennn[nn][ –
Nnn[nn] or Snn[nn] Wnnn[nn] or Ennn[nn] –
Nnn[nn] or Snn[nn] Wnnn[nn] or Ennn[nn] –
Nnn[nn] or Snn[nn] Wnnn[nn] or Ennn[nn]]
MOV N nnKMH (or KT) or
MOV NE nnKMH (or KT) or
MOV E nnKMH (or KT) or
MOV SE nnKMH (or KT) or
MOV S nnKMH (or KT) or
MOV SW nnKMH (or KT) or
MOV W nnKMH (or KT) or
MOV NW nnKMH (or KT)4
or
VA NOT IDENTIFIABLE FM
SATELLITE DATA
WIND FLnnn/nnn
nnn/nn[n]MPS (or KT)5 or
WIND FLnnn/nnn VRBnnMPS (or KT) or
WIND SFC/FLnnn nnn/nn[n]MPS (or KT) or
WIND SFC/FLnnn VRBnnMPS (or KT)
nn/nnnnZ
FCST VA CLD
SFC or FLnnn/[FL]nnn
+6 HR:
[nnKM WID LINE3 BTN (nnNM WID LINE BTN)]
Nnn[nn] or Snn[nn] Wnnn[nn] or Ennn[nn] –
Nnn[nn] or Snn[nn] Wnnn[nn] or Ennn[nn][ –
Nnn[nn] or Snn[nn] Wnnn[nn] or Ennn[nn] –
Nnn[nn] or Snn[nn] Wnnn[nn] or Ennn[nn] –
Nnn[nn] or Snn[nn] Wnnn[nn] or Ennn[nn]]4
or
NO VA EXP
or
NOT AVBL
or
NOT PROVIDED

nn/nnnnZ
FCST VA CLD
SFC or FLnnn/[FL]nnn
+12 HR:
[nnKM WID LINE3 BTN (nnNM WID LINE BTN)]
Nnn[nn] or Snn[nn] Wnnn[nn] or Ennn[nn] –
Nnn[nn] or Snn[nn] Wnnn[nn] or Ennn[nn][ –
Nnn[nn] or Snn[nn] Wnnn[nn] or Ennn[nn] –
Nnn[nn] or Snn[nn] Wnnn[nn] or Ennn[nn] –
Nnn[nn] or Snn[nn] Wnnn[nn] or Ennn[nn]]4
or
NO VA EXP
or
NOT AVBL
or

FL250/300
N5400 E15930 –
N5400 E16100 –
N5300 E15945
MOV SE 20KT
SFC/FL200
N5130 E16130 –
N5130 E16230 –
N5230 E16230 –
N5230 E16130
MOV SE 15KT
TOP FL240 MOV W
40KMH
VA NOT IDENTIFIABLE
FM SATELLITE DATA
WIND FL050/070
180/12MPS

23/0700Z
FL250/350
N5130 E16030
N5130 E16230
N5330 E16230
N5330 E16030
SFC/FL180
N4830 E16330
N4830 E16630
N5130 E16630
N5130 E16330

–
–
–
–
–
–

NO VA EXP
NOT AVBL
NOT PROVIDED
23/1300Z
SFC/FL270
N4830 E16130 –
N4830 E16600 –
N5300 E16600 –
N5300 E16130
NO VA EXP
NOT AVBL
NOT PROVIDED

NOT PROVIDED
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17 Forecast height
and position of the
ash clouds
(+18 HR) (M)

Day and time (in UTC) FCST VA CLD
(18 hours from the
+18 HR:
“Time of observation (or
estimation) of ash”
given in Item13);
Forecast height and
position (in degrees
and minutes) for each
cloud mass for that
fixed valid time

18 Remarks (M)

Remarks, as necessary RMK:

19 Next advisory (M)

Year, month, day and
time in UTC

NXT ADVISORY:

nn/nnnnZ
FCST VA CLD
SFC or FLnnn/[FL]nnn
+18 HR:
[nnKM WID LINE3 BTN (nnNM WID LINE BTN)]
Nnn[nn] or Snn[nn] Wnnn[nn] or Ennn[nn] –
Nnn[nn] or Snn[nn] Wnnn[nn] or Ennn[nn][ –
Nnn[nn] or Snn[nn] Wnnn[nn] or Ennn[nn] –
Nnn[nn] or Snn[nn] Wnnn[nn] or Ennn[nn] –
Nnn[nn] or Snn[nn] Wnnn[nn] or Ennn[nn]]4
or
NO VA EXP
or
NOT AVBL
or
NOT PROVIDED
Free text up to 256 characters
or
NIL

nnnnnnnn/nnnnZ
or
NO LATER THAN
nnnnnnnn/nnnnZ
or
NO FURTHER ADVISORIES
or
WILL BE ISSUED BY
nnnnnnnn/nnnnZ

RMK:

23/1900Z
NO VA EXP
NOT AVBL
NOT PROVIDED

LATEST REP FM KVERT
(0120Z) INDICATES
ERUPTION HAS
CEASED. TWO
DISPERSING VA CLD
ARE EVIDENT ON
SATELLITE IMAGERY

NIL
NXT ADVISORY: 20080923/0730Z
NO LATER THAN
nnnnnnnn/nnnnZ
NO FURTHER
ADVISORIES
WILL BE ISSUED BY
nnnnnnnn/nnnnZ

Notas.1.

Utilizado apenas quando a mensagem emitida para indicar que um teste ou um exercício está a ter lugar. Quando a palavra
"TESTE" ou a abreviatura "EXER" é incluída, a mensagem pode conter informação que não deve ser utilizada operacionalmente ou que
de outra forma terminará imediatamente após a palavra "TESTE". [Aplicável a 7 de Novembro de 2019].
2.

Associação Internacional de Vulcanologia e Química do Interior da Terra (IAVCEI).

3.
Uma linha recta entre dois pontos desenhada num mapa na projecção de Mercator ou uma linha recta entre dois pontos que
atravessa linhas de longitude num ângulo constante.
4.

Até 4 camadas seleccionadas.

5.

Se cinzas comunicadas (por exemplo, AIREP) mas não identificáveis a partir de dados de satélite.

Exemplo A2-2. Mensagem de aconselhamento para ciclones tropicais

TC ADVISORY
DTG:

23/11/2020

20040925/1900Z
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TCAC:
TC:
ADVISORY NR:
OBS PSN:
CB:
MOV:
C:
MAX WIND:
FCST PSN +6 HR:
FCST MAX WIND +6 HR:
FCST PSN +12 HR:
FCST MAX WIND +12 HR:
FCST PSN +18 HR:
FCST MAX WIND +18 HR:
FCST PSN +24 HR:
FCST MAX WIND +24 HR:
RMK:
NXT MSG:

YUFO*
GLORIA
2004/13
25/1800Z N2706 W07306
WI 250NM OF TC CENTRE TOP FL500
NW 20KMH
965HPA
22MPS
25/2200Z N2748 W07350
22MPS
26/0400Z N2830 W07430
22MPS
26/1000Z N2852 W07500
21MPS
26/1600Z N2912 W07530
20MPS
NIL
20040925/2000Z

*Ficticious location

Quadro A2-3.

Modelo de mensagem de aconselhamento para informação
meteorológica espacial
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Chave:
M = inclusão obrigatória, parte de cada mensagem;
C = inclusão condicional, incluída sempre que aplicável;
= = uma linha dupla indica que o texto que se segue deve ser colocado na linha seguinte.
Nota 1.- As explicações para as abreviaturas podem ser encontradas no PANS-ABC (Doc 8400).
Nota 2.- As rsoluções espaciais são apresentadas no Apêndice E.
Nota 3.- A inclusão de dois pontos após cada título de elemento é obrigatória.
Nota 4.- Os números 1 a 14 são incluídos apenas para maior clareza e não fazem parte da
mensagem de aviso, como se mostra nos exemplos.

Element
1 Identification of the
type of message

Detailed content
Type of message

Template(s)
SWX ADVISORY

Examples
SWX ADVISORY

(M)
2 Status indicator
(C)1

Indicator of test or
exercise

STATUS:

TEST or EXER

STATUS:

TEST

3 Time of origin (M)

Year, month, day and

DTG:

nnnnnnnn/nnnnZ

DTG:

EXER
20161108/0100Z

SWXC:

Nnnnnnnnnnnn

SWXC:

DONLON2

time in UTC
4 Name of SWXC (M) Name of SWXC

Apendice 2

5

Anexo 3 — Serviço Meteorologico para Navegação Aérea Internacional

Element
Advisory number
(M)

23/11/2020

Detailed content
Year in full and unique
message number

ADVISORY NR:

Template(s)
nnnn/[n][n][n]n
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6

Number of advisory Number of the previously NR RPLC:
being replaced (C) issued advisory being

7

Space weather
effect and intensity
(M)

8

Observed or
expected space
weather
phenomena (M)

replaced
Effect and intensity of
the space weather
phenomena

Day and time (n UTC) of OBS
observed phenomena
(or FCST) SWX:
(or forecast if
phenomena have yet to
occur);
Horizontal extent3
(latitude bands and
longitude in degrees)
and/or altitude of space
weather phenomena

9

Forecast of the
phenomena (+6
HR) (M)

Day and time (in UTC)
(6 hours from the time
given in Item 8, rounded
to the next full hour);
Forecast extent and/or
altitude of the space
weather phenomena for
that fixed valid time

10 Forecast of the
phenomena (+12
HR) (M)

SWX EFFECT:

Day and time (in UTC)
(12 hours from the time
given in Item 8, rounded
to the next full hour).
Forecast extent and/or
altitude of the space
weather phenomena for
that fixed valid time

nnnn/[n][n][n]n

NR RPLC:

2016/1

HF COM MOD or SEV or
SATCOM MOD or SEV or
GNSS MOD or SEV or
HF COM MOD or SEV AND
GNSS MOD or SEV or
RADIATION3 MOD or SEV

SWX EFFECT:

HF COM MOD

nn/nnnnZ
DAYLIGHT SIDE or
HNH and/or MNH and/or EQN and/or
EQS and/or MSH and/or HSH Wnnn(nn) or
Ennn(nn) – Wnnn(nn) or Ennn(nn)
and/or
ABV FLnnn or FLnnn – nnn or
Nnn[nn] or Snn[nn] Wnnn[nn] orEnnn[nn] –
Nnn[nn] or Snn[nn] Wnnn[nn] or Ennn[nn] –
Nnn[nn] or Snn[nn] Wnnn[nn] or Ennn[nn] –
[Nnn[nn] or Snn[nn] Wnnn[nn] or Ennn[nn] –
Nnn[nn] or Snn[nn] Wnnn[nn] or Ennn[nn]]
or

OBS SWX::

SATCOM SEV
GNSS SEV
HF COM MOD AND GNSS
MOD
RADIATION MOD
08/0100Z DAYLIGHT
SIDE
08/0100Z HNH HSH
E18000 – W18000
08/0100Z HNH HSH
W18000 – W09000 ABV
FL350

NO SWX EXP
FCST SWX +6 HR: nn/nnnnZ
FCST SWX +6 HR:
DAYLIGHT SIDE or
HNH and/or MNH and/or EQN and/or
EQS and/or MSH and/or HSH
Wnnn(nn) or Ennn(nn) – Wnnn(nn) or Ennn(nn)
and/or
ABV FLnnn or FLnnn – nnn or
Nnn[nn] or Snn[nn] Wnnn[nn] or Ennn[nn] –
Nnn[nn] or Snn[nn] Wnnn[nn] or Ennn[nn] –
Nnn[nn] or Snn[nn] Wnnn[nn] or Ennn[nn] –
[Nnn[nn] or Snn[nn] Wnnn[nn] or Ennn[nn] –
Nnn[nn] or Snn[nn] Wnnn[nn] or Ennn[nn]]
or
NO SWX EXP
or
NOT AVBL
FCST SWX +12 HR: nn/nnnnZ
FCST SWX +12 HR:
DAYLIGHT SIDE or
HNH and/or MNH and/or EQN and/or
EQS and/or MSH and/or HSH
Wnnn(nn) or Ennn(nn) – Wnnn(nn) or Ennn(nn)
and/or
ABV FLnnn or FLnnn – nnn or
Nnn[nn] or Snn[nn] Wnnn[nn] or Ennn[nn] –
Nnn[nn] or Snn[nn] Wnnn[nn] or Ennn[nn] –
Nnn[nn] or Snn[nn] Wnnn[nn] or Ennn[nn] –
[Nnn[nn] or Snn[nn] Wnnn[nn] or Ennn[nn] –
Nnn[nn] or Snn[nn] Wnnn[nn] or Ennn[nn]]
or
NO SWX EXP
or

08/0700Z DAYLIGHT
SIDE
08/0700Z HNH HSH
W18000 – W09000 ABV
FL350
08/0700Z HNH HSH
E18000 – W18000

08/1300Z DAYLIGHT
SIDE
08/1300Z HNH HSH
W18000 – W09000 ABV
FL350
08/1300Z HNH HSH
E18000 – W18000

NOT AVBL

Annex 3 — Meteorological Service for International Air Navigation

Appendix 2
Element
11 Forecast of the
phenomena (+18

23/11/2020

Detailed content
Day and time (in UTC)
(18 hours from the time

Template(s)
FCST SWX +18 HR: nn/nnnnZ
DAYLIGHT SIDE or
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Examples
FCST SWX +18 HR: 08/1900Z DAYLIGHT
SIDE
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HR) (M)

given in Item 8, rounded
to the next full hour).

HNH and/or MNH and/or EQN and/or
EQS and/or MSH and/or HSH
Wnnn(nn) or Ennn(nn) – Wnnn(nn) or Ennn(nn)
and/or
ABV FLnnn or FLnnn – nnn or
Nnn[nn] or Snn[nn] Wnnn[nn] or Ennn[nn] –
Nnn[nn] or Snn[nn] Wnnn[nn] or Ennn[nn] –
Nnn[nn] or Snn[nn] Wnnn[nn] or Ennn[nn] –
[Nnn[nn] or Snn[nn] Wnnn[nn] or Ennn[nn] –
Nnn[nn] or Snn[nn] Wnnn[nn] or Ennn[nn]]
or
NO SWX EXP
or

Forecast extent and/or
altitude of the space
weather phenomena for
that fixed valid time

12 Forecast of the
phenomena (+24
HR) (M)

14 Next advisory (M)

08/1900Z HNH HSH
E18000 – W18000

Forecast extent and/or
altitude of the space
weather phenomena for
that fixed valid time

NOT AVBL
FCST SWX +24 HR: nn/nnnnZ
FCST SWX +24 HR:
DAYLIGHT SIDE or
HNH and/or MNH and/or EQN and/or
EQS and/or MSH and/or HSH
Wnnn(nn) or Ennn(nn) – Wnnn(nn) or Ennn(nn)
and/or
ABV FLnnn or FLnnn – nnn or
Nnn[nn] or Snn[nn] Wnnn[nn] or Ennn[nn] –
Nnn[nn] or Snn[nn] Wnnn[nn] or Ennn[nn] –
Nnn[nn] or Snn[nn] Wnnn[nn] or Ennn[nn] –
[Nnn[nn] or Snn[nn] Wnnn[nn] or Ennn[nn] –
Nnn[nn] or Snn[nn] Wnnn[nn] or Ennn[nn]]
or
NO SWX EXP
or

Remarks, as necessary

RMK:

Day and time (in UTC)
(24 hours from the time
given in Item 8, rounded
to the next full hour).

13 Remarks (M)

08/1900Z HNH HSH
W18000 – W09000 ABV
FL350

Year, month, day and
time in UTC

NXT ADVISORY:

NOT AVBL
Free text up to 256 characters
or
NIL

nnnnnnnn/nnnnZ
or
NO FURTHER ADVISORIES
or

RMK:

09/0100Z DAYLIGHT
SIDE
09/0100Z HNH HSH
W18000 – W09000 ABV
FL350
09/0100Z HNH HSH
E18000 – W18000

SWX EVENT HAS
CEASED
WWW.SPACEWEATHER
PROVIDER.GOV

NXT ADVISORY:

NIL
20161108/0700Z
NO FURTHER
ADVISORIES

WILL BE ISSUED BY nnnnnnnn/nnnnZ

Notas.1. Utilizado apenas quando a mensagem emitida para indicar que um teste ou um exercício está a ter lugar. Quando a palavra "TEST E"
ou a abreviatura "EXER" é incluída, a mensagem pode conter informação que não deve ser utilizada operacionalmente ou que de outra
forma terminará imediatamente após a palavra "TESTE". [Aplicável a 7 de Novembro de 2019].
2. Localização fictícia.
3. Uma ou mais faixas de latitude devem ser incluídas na informação meteorológica espacial para "GNSS" e "RADIAÇÃO".

APÊNDICE 3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS RELACIONADAS COM
OBSERVAÇÕES E RELATÓRIOS METEOROLÓGICOS
(Ver Capítulo 4 do presente regulamento).

23/11/2020

78

Edição 1

RACSTP PARTE 425 SERVIÇO DE METEOROLOGOA AERONÁUTICA

1. DISPOSIÇÕES GERAIS RELACIONADAS COM AS
OBSERVAÇÕES METEOROLÓGICAS
1.1 Os instrumentos meteorológicos utilizados num aeródromo devem estar situados de
modo a fornecer dados representativos da área para a qual as medições são necessárias.
Nota. - As especificações relativas à localização do equipamento e instalações nas áreas
operacionais, destinadas a reduzir ao mínimo o perigo para as aeronaves, constam do Anexo
14, Volume I, Capítulo 9.
1.2 Os instrumentos meteorológicos nas estações meteorológicas aeronáuticas devem ser
expostos, operados e mantidos de acordo com as práticas, procedimentos e especificações
promulgadas pela Organização Meteorológica Mundial (OMM).
1.3 Os observadores num aeródromo devem ser localizados, na medida do possível, de
modo a fornecer dados representativos da área para a qual as observações são requeridas.
1.4 Quando o equipamento automatizado fizer parte de um sistema de observação semiautomático integrado, a exibição dos dados que são disponibilizados às unidades locais de
serviços de tráfego aéreo deve ser um subconjunto e exibido paralelamente aos disponíveis
na unidade local de serviços meteorológicos. Nesses expositores, cada elemento
meteorológico deve ser anotado para identificar, conforme o caso, os locais para os quais o
elemento é representativo.

2. CRITÉRIOS GERAIS RELACIONADOS COM AS MENSAGENS METEOROLÓGICAS

2.1 Formato das mensagens meteorológicas
2.1.1
Os relatórios locais de rotina e especiais devem ser emitidos em linguagem simples
abreviada, de acordo com o modelo apresentado no Quadro A3-1.
2.1.2 METAR e SPECI devem ser emitidos de acordo com o modelo apresentado no Quadro A3-2
e divulgados nos formulários de código METAR e SPECI prescritos pela OMM.
Nota - Os formulários de códigos METAR e SPECI estão contidos no Manual de Códigos (WMONo. 306), Volume I.1, Parte A - Códigos Alfanuméricos.
2.1.3
Até 4 de Novembro de 2020, METAR e SPECI devem ser disseminados no formulário
IWXXM GML, além da disseminação do METAR e SPECI, de acordo com 2.1.2.
2.1.3 A partir de 5 de novembro de 2020, METAR e SPECI devem ser disseminadas sob a forma
de IWXXM GML, além da disseminação do METAR e SPECI, de acordo com 2.1.2.
Note.— The technical specifications for IWXXM are contained in the Manual on Codes (WMO-No. 306),
Volume I.3, Part D — Representation Derived from Data Models. Guidance on the implementation of
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IWXXM is provided in the Manual on the Digital Exchange of Aeronautical Meteorological Information
(Doc 10003).

2.2 Utilização do CAVOK
Quando as seguintes condições ocorrem simultaneamente no momento da observação:
a) visibilidade, 10 km ou mais, e a visibilidade mais baixa não é relatada;
Nota 1. - Em relatórios de rotina local e especiais, a visibilidade refere-se ao(s) valor(es) a relatar de
acordo com 4.2.4.2 e 4.2.4.3; em METAR e SPECI, a visibilidade refere-se ao(s) valor(es) a relatar
de acordo com 4.2.4.4.
Nota 2. - A visibilidade mais baixa é reportada de acordo com 4.2.4.4.4 a).
b) nenhuma nuvem de significado operacional;
c) nenhum tempo significativo para a aviação, conforme indicado em 4.4.2.3, 4.4.2.5 e 4.4.2.6;
informação sobre visibilidade, alcance visual da pista, tempo presente e quantidade de nuvens, tipo
de nuvens e altura da base de nuvens deve ser substituída em todos os relatórios meteorológicos
pelo termo "CAVOK".

2.3 Critérios de emissão
de mensagens especiais locais e SPECI

2.3.1 A lista de critérios para a emissão de relatórios especiais locais deve incluir o seguinte:
a) os valores que mais se aproximam dos mínimos de operação dos operadores que utilizam o
aeródromo;
b) os valores que satisfazem outros requisitos locais das unidades de serviços de tráfego aéreo
e dos operadores;
c) um aumento da temperatura do ar igual ou superior a 2°C em relação à indicada no último
relatório, ou um valor limiar alternativo acordado entre a autoridade meteorológica, a
autoridade ATS apropriada e os operadores em causa;
d) a informação suplementar disponível relativa à ocorrência de condições meteorológicas
significativas nas zonas de aproximação e de escalada, tal como indicado no Quadro A3-1;
e) quando são aplicados procedimentos de redução do ruído em conformidade com o RACSTP
PARTE 422.1 (PANS-ATM) e a variação da velocidade média do vento de superfície
(rajadas) tiver mudado em 2,5 m/s (5 kt) ou mais em relação à verificada no momento do
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último relatório, sendo a velocidade média antes e/ou depois da mudança de 7,5 m/s (15 kt)
ou mais; e
f) os valores que constituem critérios para a SPECI.
2.3.2 Sempre que necessário em conformidade com o Capítulo 4, 4.4.2 b), a SPECI deve ser
emitida sempre que ocorram alterações de acordo com os seguintes critérios:
a) quando a direcção média do vento de superfície tiver mudado em 60° ou mais em relação à
indicada no último relatório, sendo a velocidade média antes e/ou depois da mudança de 5
m/s (10 kt) ou mais;
b) quando a velocidade média do vento de superfície tiver mudado em 5 m/s (10 kt) ou mais em
relação àquela indicada no último relatório;
c) quando a variação da velocidade média do vento de superfície (rajadas) tiver mudado em 5
m/s (10 kt) ou mais em relação à do momento do último relatório, sendo a velocidade média
antes e/ou depois da mudança de 7,5 m/s (15 kt) ou mais;
d) quando ocorrer o início, cessação ou alteração de intensidade de qualquer um dos seguintes
fenómenos meteorológicos:
- precipitação de congelação
- precipitação moderada ou forte (incluindo os seus aguaceiros)
- trovoada (com precipitação);
e) quando ocorre o início ou a cessação de qualquer um dos seguintes fenómenos
meteorológicos:
- nevoeiro gélido
- trovoada (sem precipitação);
f) quando a quantidade de uma camada de nuvens abaixo dos 450 m (1 500 pés) muda:
1) de SCT ou menos para BKN ou OVC; ou
2) de BKN ou OVC para SCT ou menos.
2.3.3 - Sempre que necessário de acordo com o Capítulo 4, 4.4.2 b), a SPECI deve ser emitida
sempre que ocorram alterações de acordo com os seguintes critérios:
a) quando o vento muda através de valores de importância operacional. Os valores limiares
devem ser estabelecidos pela autoridade meteorológica em consulta com a autoridade ATS
apropriada e os operadores interessados, tendo em conta as alterações do vento que se
verificariam:
1) exigir uma alteração na(s) pista(s) em uso; e
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2) indicam que os componentes de vento de cauda e vento cruzado da pista mudaram
através de valores que representam os principais limites de operação de aeronaves típicas
que operam no aeródromo;
b) quando a visibilidade está a melhorar e muda para ou passa por um ou mais dos seguintes
valores, ou quando a visibilidade está a deteriorar-se e passa por um ou mais dos seguintes
valores:

1) 800, 1 500 ou 3 000 m; e
2) 5 000 m, nos casos em que um número significativo de voos é operado de acordo com as
regras de voo visual;
Nota 1Em relatórios especiais locais, a visibilidade refere-se ao(s) valor(es) a comunicar de
acordo com 4.2.4.2 e 4.2.4.3; em SPECI, a visibilidade refere-se ao(s) valor(es) a comunicar de
acordo com 4.2.4.4.
Nota 2. - Visibilidade refere-se à "visibilidade prevalecente" excepto no caso em que apenas a
visibilidade mais baixa é reportada de acordo com 4.2.4.4 b).
c) quando o alcance visual da pista está a melhorar e muda para ou passa por um ou mais dos
seguintes valores, ou quando o alcance visual da pista está a deteriorar-se e passa por um
ou mais dos seguintes valores: 50, 175, 300, 550 ou 800 m;
d) quando ocorre o início, cessação ou alteração de intensidade de qualquer um dos seguintes
fenómenos meteorológicos:
- tempestade de pó
- tempestade de areia
- nuvem de funil (tornado ou tromba de água);
e) quando ocorre o início ou a cessação de qualquer um dos seguintes fenómenos
meteorológicos:
- poeira, areia ou neve baixa à deriva
- soprar pó, areia ou neve
- squall;
f) quando a altura da base da camada mais baixa de nuvens de extensão BKN ou OVC está a
subir e muda para ou passa por um ou mais dos seguintes valores, ou quando a altura da
base da camada mais baixa de nuvens de extensão BKN ou OVC está a baixar e passa por
um ou mais dos seguintes valores:
1) 30, 60, 150 ou 300 m (100, 200, 500 ou 1 000 pés); e
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2) 450 m (1 500 pés), nos casos em que um número significativo de voos é operado de
acordo com as regras de voo visual;
g) quando o céu está obscurecido e a visibilidade vertical está a melhorar e muda para ou
passa por um ou mais dos seguintes valores, ou quando a visibilidade vertical está a
deteriorar-se e passa por um ou mais dos seguintes valores: 30, 60, 150 ou 300 m (100, 200,
500 ou 1 000 pés); e
h) qualquer outro critério baseado em mínimos locais de operação do aeródromo, conforme
acordado entre a autoridade meteorológica e os operadores interessados.
Nota. - Outros critérios baseados em mínimos locais de operação de aeródromos devem ser
considerados em paralelo com critérios semelhantes para a inclusão de grupos de alteração e para
a alteração do TAF desenvolvidos em resposta ao Apêndice 5, 1.3.2 j).
2.3.4 Quando uma deterioração de um elemento climático for acompanhada de uma melhoria noutro
elemento, deve ser emitida uma única SPECI; esta deve ser então tratada como um relatório de
deterioração.

3. DISSIMINAÇÃO DE MENSAGENS METEOROLÓGICOS

3.1 METAR e SPECI
3.1.1 METAR e a SPECI devem ser divulgadas aos bancos de dados internacionais OPMET e aos
centros designados pelo acordo regional de navegação aérea para a exploração de serviços
aeronáuticos fixos baseados na Internet, em conformidade com o acordo regional de navegação
aérea.
3.1.2
METAR e a SPECI devem ser divulgadas a outros aeródromos, em conformidade com o
acordo regional de navegação aérea.
3.1.3 A SPECI que represente uma deterioração das condições deve ser divulgada imediatamente
após a observação. Uma SPECI que represente uma deterioração de um elemento climático e uma
melhoria noutro elemento deve ser divulgada imediatamente após a observação.
3.1.4 Uma SPECI que represente uma melhoria das condições só deve ser divulgada após a
melhoria ter sido mantida durante 10 minutos; deve ser alterada antes da divulgação, se necessário,
para indicar as condições prevalecentes no final desse período de 10 minutos.

3.2 Rotina local e mensagens especiais
3.2.1 As mensagens de rotina local devem ser transmitidas às unidades locais dos serviços de
tráfego aéreo e disponibilizados aos operadores e a outros utilizadores no aeródromo.
3.2.2 As mensagens especiais locais devem ser transmitidos às unidades locais de serviços de
tráfego aéreo assim que as condições especificadas ocorrerem. No entanto, conforme acordado
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entre a autoridade meteorológica e a autoridade ATS apropriada, não precisam de ser emitidos a
respeito dos mesmos:
a) qualquer elemento para o qual exista na unidade local dos serviços de tráfego aéreo um
mostrador correspondente ao da estação meteorológica, e onde estejam em vigor
disposições para a utilização deste mostrador para actualizar a informação incluída na rotina
local e nos relatórios especiais; e
b) o alcance visual da pista, quando todas as alterações de uma ou mais etapas da escala de
relatório em uso são comunicadas à unidade local dos serviços de tráfego aéreo por um
observador no aeródromo.
Mensagens especiais locais devem ser igualmente disponibilizados aos operadores e a outros
utilizadores no aeródromo.

4. OBSERVAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE ELEMENTOS METEOROLÓGICOS

Nota Introdutória - Os critérios seleccionados aplicáveis às informações meteorológicas referidas
nos pontos 4.1 a 4.8 para inclusão nos relatórios de aeródromo são apresentados em forma de
tabela
no
Apêndice
C.

4.1 Ventos superficiais

4.1.1.1 O vento de superfície deve ser observado a uma altura de 10 ± 1 m (30 ± 3 pés) acima do
solo.
4.1.1.2
Observações representativas do vento de superfície devem ser obtidas através da
utilização de sensores devidamente localizados. Os sensores para observações de vento de
superfície para a rotina local e relatórios especiais devem ser colocados de modo a dar a melhor
indicação possível das condições ao longo da pista e zonas de aterragem. Em aeródromos onde a
topografia ou condições meteorológicas prevalecentes causam diferenças significativas no vento de
superfície em várias secções da pista, devem ser fornecidos sensores adicionais.
Nota. - Uma vez que, na prática, o vento de superfície não pode ser medido directamente na pista,
espera-se que as observações do vento de superfície para descolagem e aterragem sejam a melhor
indicação praticável dos ventos que uma aeronave encontrará durante a descolagem e aterragem.

4.1.2 Visualização
4.1.2.1 Os ecrãs de vento de superfície relativos a cada sensor devem estar localizados na estação
meteorológica com os ecrãs correspondentes nas unidades apropriadas dos serviços de tráfego
aéreo.
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Os visores na estação meteorológica e nas unidades dos serviços de tráfego aéreo devem estar
relacionados com os mesmos sensores, e quando forem necessários sensores separados como
especificado em 4.1.1.2, os visores devem estar claramente marcados para identificar a pista e
secção da pista monitorizada por cada sensor.
4.1.2.2. Os valores médios e variações significativas da direcção e velocidade do vento de
superfície para cada sensor devem ser derivados e exibidos por equipamento automatizado.

4.1.3 Cálculo da média
4.1.3.1 O período médio para observações de vento de superfície deve ser
a) 2 minutos para relatórios locais de rotina e especiais e para a afixação do vento em unidades
de serviços de tráfego aéreo; e
b) 10 minutos para METAR e SPECI, excepto quando o período de 10 minutos incluir uma
descontinuidade acentuada na direcção e/ou velocidade do vento, só os dados que ocorram
após a descontinuidade devem ser utilizados para obter valores médios; por conseguinte, o
intervalo de tempo nestas circunstâncias deve ser reduzido de forma correspondente.
Nota.- Uma descontinuidade acentuada ocorre quando há uma mudança abrupta e sustentada na
direcção do vento de 30° ou mais, com uma velocidade do vento de 5 m/s (10 kt) antes ou depois da
mudança, ou uma mudança na velocidade do vento de 5 m/s (10 kt) ou mais, com duração mínima
de 2 minutos.
4.1.3.2
O período médio de medição das variações da velocidade média do vento (rajadas)
comunicadas de acordo com 4.1.5.2 c) deve ser de 3 segundos para relatórios de rotina local,
relatórios especiais locais, METAR, SPECI e mostradores de vento utilizados para representar as
variações da velocidade média do vento (rajadas) em unidades de serviços de tráfego aéreo.
4.1.4 Precisão da medição
A direcção e velocidade relatadas do vento médio de superfície, bem como as variações em relação
ao vento médio de superfície, devem satisfazer a precisão operacionalmente desejável da medição,
tal como indicado no Apêndice A.
4.1.5 Mensagem
4.1.5.1 Nas mensagens de rotina local, relatórios especiais locais, METAR e SPECI, a direcção e
velocidade do vento de superfície devem ser comunicadas em passos de 10 graus verdadeiro e 1
metro por segundo (ou 1 nó), respectivamente. Qualquer valor observado que não se ajuste à
escala de relatórios em uso deve ser arredondado para o passo mais próximo da escala.
4.1.5.2 Nas mensagens de rotina local, relatórios especiais locais, METAR e SPECI:
a) as unidades de medida utilizadas para a velocidade do vento devem ser indicadas;
b) as variações em relação à direcção média do vento durante os últimos 10 minutos devem ser
comunicadas da seguinte forma, se a variação total for de 60° ou mais:
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1) quando a variação total for igual ou superior a 60° e inferior a 180 e a velocidade do
vento for igual ou superior a 1,5 m/s (3 kt), tais variações direccionais devem ser
comunicadas como as duas direcções extremas entre as quais o vento de superfície
variou;
2) quando a variação total for igual ou superior a 60° e inferior a 180 e a velocidade do
vento for inferior a 1,5 m/s (3 kt), a direcção do vento deve ser comunicada como
variável sem direcção média do vento; ou
3) quando a variação total for igual ou superior a 180°, a direcção do vento deve ser
comunicada como variável sem direcção média do vento;
c) as variações em relação à velocidade média do vento (rajadas) durante os últimos 10
minutos devem ser reportadas quando a velocidade máxima do vento exceder a velocidade
média:
1) 2,5 m/s (5 kt) ou mais na rotina local e relatórios especiais quando são aplicados
procedimentos de redução de ruído de acordo com o RACSTP PARTE 422.1 (PANSATM); ou
2) 5 m/s (10 kt) ou mais de outra forma;
d) quando for comunicada uma velocidade do vento inferior a 0,5 m/s (1 kt), deve ser indicada
como calma;
e) quando for indicada uma velocidade do vento igual ou superior a 50 m/s (100 kt), deve ser
indicada como sendo superior a 49 m/s (99 kt); e
f) quando o período de 10 minutos inclui uma descontinuidade acentuada na direcção e/ou
velocidade do vento, só devem ser comunicadas variações em relação à direcção média do
vento e à velocidade média do vento que ocorre desde a descontinuidade.
Nota. - Ver nota no ponto 4.1.3.1.
4.1.5.3 Em relatórios de rotina local e especiais:
a) se o vento de superfície for observado a partir de mais de um local ao longo da pista, devem
ser indicados os locais para os quais estes valores são representativos;
b) quando houver mais de uma pista em uso e o vento de superfície relacionado com estas
pistas for observado, devem ser indicados os valores de vento disponíveis para cada pista, e
as pistas a que se referem os valores devem ser comunicadas;
c) quando forem comunicadas variações em relação à direcção média do vento, de acordo com
4.1.5.2 b) 2), devem ser comunicadas as duas direcções extremas entre as quais o vento de
superfície variou; e
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d) quando variações da velocidade média do vento (rajadas) são comunicadas de acordo com
4.1.5.2 c), devem ser comunicadas como os valores máximo e mínimo da velocidade do
vento atingida.
4.1.5.4 Em METAR e SPECI, quando as variações da velocidade média do vento (rajadas) são
relatadas de acordo com 4.1.5.2
Deve ser comunicado o valor máximo da velocidade do vento atingido.

4.2 Visibilidade
4.2.1.1 Quando são utilizados sistemas instrumentados para a medição da visibilidade, a visibilidade
deve ser medida a uma altura de aproximadamente 2,5 m (7,5 pés) acima da pista de aterragem.
4.2.1.2 Quando são utilizados sistemas instrumentados para a medição da visibilidade, as
observações representativas da visibilidade devem ser obtidas através da utilização de sensores
devidamente localizados. Os sensores para observações de visibilidade para a rotina local e
relatórios especiais devem ser localizados para dar as melhores indicações práticas de visibilidade
ao longo da pista e da zona de aterragem.

4.2.2 Visualização
Quando são utilizados sistemas instrumentados para a medição da visibilidade, os visores de
visibilidade relativos a cada sensor devem ser localizados na estação meteorológica com os visores
correspondentes nas unidades apropriadas dos serviços de tráfego aéreo. Os visores na estação
meteorológica e nas unidades dos serviços de tráfego aéreo devem estar relacionados com os
mesmos sensores, e quando forem necessários sensores separados como especificado em 4.2.1,
os visores devem ser claramente marcados para identificar a área, por exemplo, pista e secção da
pista, monitorizada por cada sensor.

4.2.3 Cálculo da média
Quando são utilizados sistemas instrumentados para a medição da visibilidade, os seus resultados
devem ser actualizados pelo menos a cada 60 segundos para permitir o fornecimento de valores
representativos actuais. O período de cálculo da média deve ser:
a) 1 minuto para relatórios locais de rotina e especiais e para a visualização da visibilidade em
unidades de serviços de tráfego aéreo; e
b) 10 minutos para METAR e SPECI, excepto quando o período de 10 minutos imediatamente
anterior à observação incluir uma descontinuidade marcada na visibilidade, apenas os
valores que ocorram após a descontinuidade devem ser utilizados para obter valores médios.
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Nota.- Uma descontinuidade acentuada ocorre quando há uma mudança abrupta e sustentada na
visibilidade, com a duração mínima de 2 minutos, que atinge ou passa pelos critérios para a emissão
de relatórios SPECI indicados em 2.3.

4.2.4 Mensagem
4.2.4.1 Nas mensagem de rotina local, relatórios especiais locais, METAR e SPECI, a visibilidade
deve ser relatada em escalões de 50 m quando for inferior a 800 m; em escalões de 100 m quando
for igual ou superior a 800 m mas inferior a 5 km; em escalões de quilómetros quando for igual ou
superior a 5 km mas inferior a 10 km; e como 10 km quando for igual ou superior a 10 km, excepto
quando se aplicarem as condições para a utilização do CAVOK. Qualquer valor observado que não
se enquadre na escala de notificação em uso deve ser arredondado para o degrau inferior mais
próximo na escala.
Nota. - As especificações relativas à utilização do CAVOK são dadas em 2.2.
4.2.4.2 Nas mensagens de rotina local e nas mensagens especiais, a visibilidade ao longo da(s)
pista(s) deve ser comunicada juntamente com as unidades de medida utilizadas para indicar a
visibilidade.
4.2.4.3 Nas mensagens locais de rotina e especiais, quando são utilizados sistemas instrumentados
para a medição da visibilidade:
a) se a visibilidade for observada a partir de mais de um local ao longo da pista, conforme
especificado no Capítulo 4, 4.6.2.2, os valores representativos da zona de aterragem devem
ser comunicados primeiro, seguidos, se necessário, dos valores representativos do ponto
médio e do fim da pista, e os locais para os quais estes valores são representativos devem
ser indicados; e
b) quando houver mais de uma pista em uso e a visibilidade for observada em relação a estas
pistas, os valores de visibilidade disponíveis para cada pista devem ser comunicados, e as
pistas às quais os valores se referem devem ser indicadas.
4.2.4.4 No METAR e SPECI, a visibilidade deve ser relatada como visibilidade prevalecente, tal
como definido no Capítulo 1. Quando a visibilidade não é a mesma em direcções diferentes e
a) quando a visibilidade mais baixa é diferente da visibilidade predominante, e 1) menos de 1
500 m ou 2) menos de 50% da visibilidade predominante e menos de 5 000 m; a visibilidade
mais baixa observada deve também ser relatada e, quando possível, a sua direcção geral em
relação ao ponto de referência do aeródromo indicado por referência a um dos oito pontos da
bússola. Se a visibilidade mais baixa for observada em mais do que uma direcção, então a
direcção mais significativa em termos operacionais deve ser comunicada; e
b) quando a visibilidade flutua rapidamente, e a visibilidade prevalecente não pode ser
determinada, apenas a visibilidade mais baixa deve ser relatada, sem qualquer indicação de
direcção.
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4.3 Alcance visual da pista de descolagem e aterragem
4.3.1.1 O alcance visual da pista deve ser avaliado a uma altura de aproximadamente 2,5 m (7,5
pés) acima da pista para sistemas instrumentados ou avaliado a uma altura de aproximadamente 5
m (15 pés) acima da pista por um observador humano.
4.3.1.2 O alcance visual da pista deve ser avaliado a uma distância lateral da linha central da pista
não superior a 120 m. O local de observação para ser representativo da zona de aterragem deve
estar situado a cerca de 300 m ao longo da pista a partir da soleira. O local para observações a ser
representativo do ponto médio e final da pista deve estar situado a uma distância de 1 000 a 1 500
m ao longo da pista a partir da soleira e a uma distância de cerca de 300 m da outra extremidade da
pista. A posição exacta destes locais e, se necessário, de locais adicionais deve ser decidida após
considerar factores aeronáuticos, meteorológicos e climatológicos, tais como longas pistas,
pântanos e outras áreas propensas ao nevoeiro.
4.3.2 Sistemas instrumentados
Nota. - Uma vez que a precisão pode variar de um projecto de instrumento para outro, as
características de desempenho devem ser verificadas antes de se seleccionar um instrumento para
avaliar o alcance visual da pista. A calibração de um medidor de dispersão progressiva tem de ser
rastreável e verificável até um padrão transmissométrico, cuja exactidão foi verificada ao longo da
gama operacional pretendida. A orientação sobre a utilização de transmissómetros e medidores de
dispersão progressiva em sistemas de alcance visual de pista instrumentados é dada no Manual de
Práticas de Observação e Relatórios de Alcance Visual de Pista (Doc 9328).
4.3.2.1 Os sistemas instrumentais baseados em transmissómetros ou medidores de dispersão
frontal devem ser utilizados para avaliar o alcance visual da pista em pistas destinadas a operações
de aproximação e aterragem de instrumentos de Categoria II e III.
4.3.2.2 Devem ser utilizados sistemas instrumentados baseados em transmissómetros ou medidores
de dispersão frontal para avaliar o alcance visual da pista em pistas destinadas a operações de
aproximação e aterragem de instrumentos de Categoria I.

4.3.3 Visualização
4.3.3.1 Quando o alcance visual da pista for determinado por sistemas instrumentais, um ou mais
mostradores, se necessário, devem ser localizados na estação meteorológica com os mostradores
correspondentes nas unidades apropriadas dos serviços de tráfego aéreo. Os visores na estação
meteorológica e nas unidades dos serviços de tráfego aéreo deverão estar relacionados com os
mesmos sensores, e quando forem necessários sensores separados, conforme especificado em
4.3.1.2, os visores deverão ser claramente marcados para identificar a pista e secção da pista
monitorizada por cada sensor.
4.3.3.2 Sempre que o alcance visual da pista for determinado por observadores humanos, o alcance
visual da pista deve ser comunicado às unidades locais adequadas dos serviços de tráfego aéreo,
sempre que se verifique uma alteração no valor a comunicar de acordo com a escala de
comunicação (excepto quando se aplicam as disposições de 3.2.2 a) ou b)). A transmissão de tais
relatórios deve normalmente ser concluída no prazo de 15 segundos após o término da observação.
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4.3.4 Cálculo da média
Quando são utilizados sistemas instrumentados para a avaliação do alcance visual da pista, os seus
resultados devem ser actualizados pelo menos de 60 em 60 segundos para permitir o fornecimento
de valores actuais e representativos. O período de cálculo da média dos valores do alcance visual
da pista deve ser:
a) 1 minuto para relatórios locais de rotina e especiais e para a visualização do alcance visual
da pista em unidades dos serviços de tráfego aéreo; e
b) 10 minutos para METAR e SPECI, excepto quando o período de 10 minutos imediatamente
anterior à observação incluir uma descontinuidade acentuada nos valores da gama visual da
pista, apenas os valores que ocorram após a descontinuidade devem ser utilizados para
obter valores médios.
Nota.- Uma descontinuidade acentuada ocorre quando há uma mudança abrupta e sustentada no
alcance visual da pista, com duração mínima de 2 minutos, que atinge ou passa através dos valores
800, 550, 300 e 175 m.

4.3.5 Intensidade da luz da pista
Quando são utilizados sistemas instrumentados para a avaliação do alcance visual da pista, os
cálculos devem ser feitos separadamente para cada pista disponível. Para a rotina local e relatórios
especiais, a intensidade luminosa a ser utilizada para o cálculo deve ser a intensidade da luz:
a) para uma pista com as luzes ligadas e uma intensidade luminosa superior a 3% da
intensidade luminosa máxima disponível, a intensidade luminosa efectivamente em uso
nessa pista;
b) para uma pista com as luzes ligadas e uma intensidade luminosa igual ou inferior a 3% da
intensidade luminosa máxima disponível, a intensidade luminosa óptima que seria adequada
para utilização operacional nas condições prevalecentes; e
c) para uma pista com as luzes apagadas (ou na configuração mais baixa até ao reinício das
operações), a intensidade luminosa óptima que seria adequada para a utilização operacional
nas condições prevalecentes.
Em METAR e SPECI, o alcance visual da pista deve ser baseado na intensidade luminosa máxima
disponível na pista.
Nota.- O Anexo D fornece orientações sobre a conversão das leituras instrumentais em alcance
visual da pista.

4.3.6 Mensagens
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4.3.6.1 Nas mensagens de rotina local, r mensagens elatórios especiais locais, METAR e SPECI, o
alcance visual da pista deve ser reportado em escalões de 25 m quando for inferior a 400 m; em
escalões de 50 m quando for entre 400 m e 800 m; e em escalões de 100 m quando for superior a 800
m. Qualquer valor observado que não se ajuste à escala de mensagen em uso deve ser arredondado
para baixo para o escalão inferior mais próximo da escala.
4.3.6.2 Cinquenta metros devem ser considerados o limite inferior e 2 000 metros o limite superior para
o alcance visual da pista. Fora destes limites, mensagens de rotina local, mensagens relatórios
especiais locais, METAR e SPECI devem apenas indicar que o alcance visual da pista é inferior a 50 m
ou superior a 2 000 m.
4.3.6.3 Nas mensagens de rotina local, mensagens especiais locais, METAR e SPECI:
a) quando o alcance visual da pista estiver acima do valor máximo que pode ser determinado pelo
sistema em uso, deve ser reportado usando a abreviatura "ABV" nas mensagens locais de
rotina e especiais e a abreviatura "P" em METAR e SPECI, seguida do valor máximo que pode
ser determinado pelo sistema; e
b) quando o alcance visual da pista estiver abaixo do valor mínimo que pode ser determinado pelo
sistema em uso, deve ser comunicado utilizando a abreviatura "BLW" em mensagens de rotina
local e especiais e a abreviatura "M" em METAR e SPECI, seguida do valor mínimo que pode
ser determinado pelo sistema.

4.3.6.4 Na rotina local e em mensagens especiais:
a) as unidades de medida utilizadas devem ser incluídas;
b) se o alcance visual da pista for observado a partir de apenas um local ao longo da pista, ou
seja, da zona de aterragem, deve ser incluído sem qualquer indicação de localização;
c) se o alcance visual da pista for observado a partir de mais de um local ao longo da pista, o
valor representativo da zona de aterragem deve ser comunicado primeiro, seguido dos
valores representativos do ponto médio e do ponto de paragem, devendo ser indicados os
locais para os quais estes valores são representativos; e
d) quando houver mais de uma pista em uso, devem ser comunicados os valores de alcance
visual disponíveis para cada pista e devem ser indicadas as pistas a que se referem os
valores.

4.3.6.5 Em METAR e SPECI:

a) apenas o valor representativo da zona de aterragem deve ser comunicado e não deve ser
incluída qualquer indicação de localização na pista; e
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b) quando houver mais do que uma pista disponível para aterragem, devem ser incluídos
valores de alcance visual para todas essas pistas, até um máximo de quatro, e as pistas a
que se referem os valores devem ser indicadas.
4.3.6.6 Em METAR e SPECI quando são utilizados sistemas instrumentais para a avaliação do
alcance visual da pista, as variações no alcance visual da pista durante o período de 10 minutos
imediatamente anterior à observação devem ser incluídas se os valores do alcance visual da pista
durante o período de 10 minutos tiverem mostrado uma tendência distinta, de tal modo que a média
durante os primeiros 5 minutos varie 100 m ou mais da média durante os segundos 5 minutos do
período. Quando a variação dos valores da amplitude visual da pista mostra uma tendência
ascendente ou descendente, esta deve ser indicada pela abreviatura "U" ou "D", respetivamente.
Em circunstâncias em que as flutuações reais durante o período de 10 minutos não mostrem uma
tendência distinta, isto deve ser indicado utilizando a abreviatura "N". Quando as indicações de
tendência não estiverem disponíveis, não devem ser incluídas abreviaturas.
4.4 Tempo presente
Quando são utilizados sistemas instrumentados para observar os fenómenos meteorológicos actuais
enumerados em 4.4.2.3 e 4.4.2.4, devem ser obtidas informações representativas através da
utilização de sensores devidamente localizados.
4.4.2 Mensagens
4.4.2.1 Nas mensagens de rotina local e especiais, os fenómenos meteorológicos actuais
observados devem ser comunicados em termos de tipo e características e qualificados no que diz
respeito à intensidade, conforme o caso.
4.4.2.2 Em METAR e SPECI, os fenómenos meteorológicos presentes observados devem ser
comunicados em termos de tipo e características e qualificados no que diz respeito à intensidade ou
proximidade do aeródromo, conforme apropriado.
4.4.2.3 Nas mensagens de rotina local, mensagens especiais locais, METAR e SPECI, devem ser
comunicados os seguintes tipos de fenómenos meteorológicos actuais, usando as suas respectivas
abreviaturas e critérios relevantes, conforme apropriado:
a) Precipitação
Drizzle

DZ

Chuva

RA

Neve

SN

Queda de neve

SG

Pequeno grão de gelo

PL

Granizo

GR

— Reportado quando o diâmetro das maiores pedras de granizo é de 5 mm ou mais..
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Pequeno granizo e/ou granizo de neve

GS

— Reportado quando o diâmetro das maiores pedras de granizo é inferior a 5 mm.

.

b) Obscurecimentos (hidrometeoros)
Nevoeiro (Fog)

FG

— R - Reportados quando a visibilidade é de pelo menos 1 000 m mas não superior a 5
000 m.
Reportados quando a visibilidade é inferior a 1 000 m, excepto quando qualificados por
“MI”, “BC”, “PR” or “VC” (see 4.4.2.6 and 4.4.2.8).
Névoa (Mist)

BR

— Reportados quando a visibilidade é de pelo menos 1 000 m mas não superior a 5 000 m..
c) Obscurecimentos (litometeoros)
— O seguinte só deve ser utilizado quando o obscurecimento consiste
predominantemente de litometeoros e a visibilidade é de 5 000 m ou menos excepto
"SA
quando qualificado por "DR" (ver 4.4.2.6) e cinzas vulcânicas.

Sand

SA

Dust (widespread)

DU

Haze

HZ

Smoke

FU

Volcanic ash

VA

d) Outros fenómenos
Poeiras/espirros (demónios do pó)

PO

Borrasca (Squall )

SQ

Nuvem de funil (tornado ou mancha de água)

FC

Duststorm

DS

Tempestade de areia

SS

Nas mensagens automáticos de rotina local, relatórios especiais locais, METAR e SPECI,
para além dos tipos de precipitação listados em 4.4.2.3 a), a abreviatura UP deve ser
utilizada para precipitação não identificada quando o tipo de precipitação não puder ser
identificado pelo sistema de observação automática.
4.4.2.5 Nos relatórios de rotina local, relatórios especiais locais, METAR e SPECI, as
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seguintes características dos fenómenos meteorológicos actuais, conforme necessário,
devem ser comunicadas, usando as suas respectivas abreviaturas e critérios relevantes,
conforme apropriado:
Trovoada

TS

Utilizado para reportar uma trovoada com precipitação de acordo com os modelos
apresentados nas Tabelas A3-1 e A3-2. Quando um trovão é ouvido ou um raio é detectado
no aeródromo durante o período de 10 minutos que precede o momento da observação
mas não se observa qualquer precipitação no aeródromo, a abreviatura "TS" deve ser
utilizada sem qualificação.
Nota.- Nos aeródromos com observadores humanos, o equipamento de detecção de
relâmpagos pode complementar as observações humanas. Para aeródromos com
sistemas de observação automática, a orientação sobre a utilização de equipamento de
detecção de raios destinado à comunicação de trovoadas é dada no Manual sobre
Sistemas de Observação Meteorológica Automática em Aeródromos (Doc 9837).
4.4.2.6 Nas mensagens de rotina local, relatórios especiais locais, METAR e SPECI, as
seguintes características dos fenómenos meteorológicos actuais, conforme necessário,
devem ser comunicadas, usando as suas respectivas abreviaturas e critérios relevantes,
conforme apropriado:
Aguaceiro

SH

Utilizado para reportar os aguaceiros de acordo com os modelos mostrados nas Tabelas
A3-1 e A3-2. Os chuveiros observados nas proximidades do aeródromo (ver 4.4.2.8)
devem ser reportado como "VCSH" sem qualificação quanto ao tipo ou intensidade de
precipitação.
4.4.2.7 - Em relatórios automatizados de rotina local, relatórios especiais locais, METAR e
SPECI, quando os chuveiros (SH) referidos em 4.4.2.6 não podem ser determinados com
base num método que tenha em conta a presença de nuvem convectiva, a precipitação
não deve ser caracterizada por SH.
4.4.2.8 .- Em relatórios de rotina local, relatórios especiais locais, METAR e SPECI, a
intensidade relevante ou, conforme apropriado, a proximidade ao aeródromo dos
fenómenos meteorológicos actuais relatados deve ser indicada como se segue:

Light (fraco)
Moderate
(moderado)
Heavy(muito forte)

(mensagem de routine e mensagem
special)

(METAR and
SPECI)

FBL

—

MOD
HVY

(sem sinal)
+

Utilizado com tipos de fenómenos meteorológicos actuais de acordo com os modelos
mostrados nas Tabelas A3-1 e A3-2. A intensidade da luz deve ser indicada apenas para
precipitação
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Vsinhaça

VC

Entre aproximadamente 8 e 16 km do ponto de referência do aeródromo e utilizado apenas em METAR
e SPECI com o tempo presente, de acordo com o modelo apresentado no Quadro A3-2, quando não
reportado sob 4.4.2.5 e 4.4.2.6.
4.4.2.9 - Em relatórios de rotina local, relatórios especiais locais, METAR e SPECI:
a) uma ou mais, até um máximo de três, das abreviaturas do tempo presente dadas em 4.4.2.3
e 4.4.2.4 devem ser utilizadas, conforme necessário, juntamente com uma indicação, quando
apropriado, das características dadas em 4.4.2.5 e 4.4.2.6 e intensidade ou proximidade do
aeródromo dada em 4.4.2.8, de modo a transmitir uma descrição completa do tempo
presente significativo para as operações de voo;
b) a indicação da intensidade ou da proximidade, conforme o caso, deve ser comunicada
primeiro, seguida respectivamente das características e do tipo de fenómenos
meteorológicos; e
c) quando são observados dois tipos diferentes de tempo, estes devem ser comunicados em
dois grupos separados, em que a intensidade ou o indicador de proximidade se refere ao
fenómeno meteorológico que segue o indicador. No entanto, os diferentes tipos de
precipitação que ocorrem no momento da observação devem ser comunicados como um
único grupo com o tipo de precipitação dominante comunicado primeiro e precedido por um
único qualificador de intensidade que se refere à intensidade da precipitação total.
4.4.2.10 Nas mensagens automáticos de rotina local, relatórios especiais locais, METAR e SPECI, o
tempo presente deve ser substituído por "//" quando o tempo presente não puder ser observado pelo
sistema de observação automática devido a uma falha temporária do sistema/sensor.

4.5

Nuvens

Quando são utilizados sistemas instrumentados para a medição da quantidade de nuvens e da
altura da base das mesmas, devem ser obtidas observações representativas através da utilização
de sensores localizados de forma apropriada. Para relatórios locais de rotina e especiais, no caso de
aeródromos com pistas de aproximação de precisão, os sensores para a quantidade de nuvens e a
altura da base da nuvem devem ser localizados de modo a dar as melhores indicações práticas da
quantidade de nuvens e da altura da base da nuvem no limiar da pista em uso. Para esse efeito,
deve ser instalado um sensor a uma distância inferior a 1 200 m (4 000 pés) antes do limiar de
aterragem.
4.5.2

Visualizar

Quando é utilizado equipamento automatizado para a medição da altura da base das nuvens, a altura
da(s) visualização(ões) da base das nuvens deve(m) ser localizada(s) na estação meteorológica com
a(s) visualização(ões) correspondente(s) nas unidades de serviços de tráfego aéreo apropriadas. Os
mostradores na estação meteorológica e nas unidades dos serviços de tráfego aéreo devem estar
relacionados com o mesmo sensor, e quando forem necessários sensores separados como
especificado em 4.5.1, os mostradores devem identificar claramente a área monitorizada por cada
sensor.
4.5.3 Nível de referência
A altura da base das nuvens deve ser comunicada acima da elevação do aeródromo. Quando estiver a
ser utilizada uma pista de aproximação de precisão com uma elevação de limiar de 15 m ou mais
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abaixo da elevação do aeródromo, devem ser feitos arranjos locais para que a altura das bases de
nuvens comunicada às aeronaves que chegam se refira à elevação do limiar. No caso de relatórios de
estruturas de plataformas, a altura da base das nuvens deve ser indicada acima do nível médio do mar.

4.5.4 Mensagem
4.5.4.1 Em relatórios de rotina local, relatórios especiais locais, METAR e SPECI, a altura da base
das nuvens deve ser relatada em passos de 30 m (100 pés) até 3 000 m (10 000 pés).
Nos aeródromos onde são estabelecidos procedimentos de baixa visibilidade para aproximação e
aterragem, conforme acordado entre a autoridade meteorológica e a autoridade ATS apropriada, em
relatórios de rotina local e especiais, a altura da base das nuvens deve ser relatada em passos de
15 m (50 pés) até 90 m (300 pés) inclusive e em passos de 30 m (100 pés) entre 90 m (300 pés) e 3
000 m (10 000 pés), e a visibilidade vertical em passos de 15 m (50 pés) até 90 m (300 pés)
inclusive e em passos de 30 m (100 pés) entre 90 m (300 pés) e 600 m (2 000 pés).
4.5.4.3 Em relatórios de rotina local, relatórios especiais locais, METAR e SPECI:
a) quantidade de nuvens deve ser relatada usando as abreviaturas "FEW" (1 a 2 oktas), "SCT"
(3 a 4 oktas), "BKN" (5 a 7 oktas) ou "OVC" (8 oktas);
b) cumulonimbus clouds e towering cumulus clouds devem ser indicados como "CB" e "TCU",
respectivamente;
c) a visibilidade vertical deve ser comunicada em passos de 30 m (100 pés) até 600 m (2 000
pés);
d) se não houver nuvens de significado operacional e não houver restrições à visibilidade
vertical e a abreviatura "CAVOK" não for apropriada, deve ser utilizada a abreviatura "NSC";
e) quando se observam várias camadas ou massas de nuvens de significado operacional, a sua
quantidade e altura de base de nuvens deve ser reportada por ordem crescente da altura da
base de nuvens, e de acordo com os seguintes critérios:
1) a camada ou massa mais baixa, independentemente da quantidade a ser comunicada
como FEW, SCT, BKN ou OVC, conforme o caso;
2) a camada ou massa seguinte, cobrindo mais de 2/8 a ser reportada como SCT, BKN
ou OVC, conforme o caso;
3) a camada ou massa superior seguinte, cobrindo mais de 4/8 a ser comunicada como
BKN ou OVC, conforme o caso; e
4) cumulonimbus e/ou nuvens de cúmulo em torre, sempre que observado e não
reportado em 1) a 3);
f) quando a base das nuvens é difusa ou esfarrapada ou flutua rapidamente, a altura mínima
da base das nuvens, ou fragmentos de nuvens, deve ser reportada; e
g) quando uma camada individual (massa) de nuvem é composta de cumulonimbus e nuvens
de cúmulo em torre com uma base comum de nuvens, o tipo de nuvem deve ser reportado
como cumulonimbus apenas.
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Nota. O cúmulo em torre indica cumulus congestus clouds de grande extensão vertical.
4.5.4.4 Qualquer valor observado nos pontos 4.5.4.1, 4.5.4.2 e 4.5.4.3 c) que não se enquadre na
escala de notificação em uso deve ser arredondado para baixo para o degrau inferior mais próximo
da escala.
4.5.4.5 Em relatórios de rotina local e especiais:
a) as unidades de medida utilizadas para a altura da base das nuvens e visibilidade vertical
devem ser indicadas; e
b) quando houver mais de uma pista em uso e as alturas das bases de nuvens forem
observadas por instrumentos para estas pistas, as alturas disponíveis das bases de nuvens
para cada pista devem ser comunicadas e as pistas a que os valores se referem devem ser
indicadas.
4.5.4.6 Em mensagem automatizadas de rotina local, relatórios especiais locais, METAR e SPECI:
a) quando o tipo de nuvem não puder ser observado pelo sistema de observação automática, o
tipo de nuvem em cada grupo de nuvens deve ser substituído por "///";
b) quando não forem detectadas nuvens pelo sistema de observação automática, deve ser
indicado utilizando a abreviatura "NCD";
c) quando nuvens de cumulonimbus ou nuvens de cumulus em torre são detectadas pelo
sistema de observação automática e a quantidade de nuvens e/ou a altura da base da
nuvem não pode ser observada, a quantidade de nuvens e/ou a altura da base da nuvem
deve ser substituída por "////"; e
d) a visibilidade vertical deve ser substituída por "///" quando o céu está obscurecido e o valor
da visibilidade vertical não pode ser determinado pelo sistema de observação automática
devido a uma falha temporária do sistema/sensor.

4.6 Temperatura do ar e temperatura do ponto de orvalho
4.6.1 Visualizar
Quando é utilizado equipamento automatizado para a medição da temperatura do ar e da
temperatura do ponto de orvalho, os visores da temperatura do ar e do ponto de orvalho devem ser
localizados na estação meteorológica com os visores correspondentes nas unidades apropriadas
dos serviços de tráfego aéreo. Os visores na estação meteorológica e nas unidades dos serviços de
tráfego aéreo devem estar relacionados com os mesmos sensores.
4.6.2 Mensagens
4.6.2.1 Nas mensagens de rotina local, mensagens especiais locais, METAR e SPECI, a
temperatura do ar e a temperatura do ponto de orvalho devem ser comunicadas em etapas de graus
Celsius inteiros. Qualquer valor observado que não se ajuste à escala de relatórios em uso deve ser
arredondado para o grau inteiro mais próximo, com valores observados envolvendo 0,5°
arredondados para o grau inteiro imediatamente superior.
4.6.2.2 Nas mensagens de rotina local, mensagens especiais locais, METAR e SPECI, deve ser
identificada uma temperatura inferior a 0°C.
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4.7 Pressão atmosférica
4.7.1 Visualizar
Quando é utilizado equipamento automatizado para a medição da pressão atmosférica, o QNH e, se
necessário de acordo com 4.7.3.2 b), os visores QFE relativos ao barómetro devem estar
localizados na estação meteorológica com os visores correspondentes nas unidades apropriadas
dos serviços de tráfego aéreo. Quando os valores QFE forem exibidos para mais de uma pista,
como especificado em 4.7.3.2 d), os mostradores devem ser claramente marcados para identificar a
pista a que se refere o valor QFE exibido.
4.7.2 Nível de referência
O nível de referência para o cálculo do QFE deve ser a elevação do aeródromo. Para pistas de
aproximação de não precisão, cujos limiares são 2 m ou mais abaixo da elevação do aeródromo, e
para pistas de aproximação de precisão, o QFE, se necessário, deve referir-se à elevação do limiar
relevante.
4.7.3 Mensagem
4.7.3.1 Para mensagem de rotina local, mensagem especiais locais, METAR e SPECI, QNH e QFE
devem ser calculados em décimos de hectopascals e aí relatados em etapas de hectopascals
inteiros, usando quatro dígitos. Qualquer valor observado que não se ajuste à escala de relatórios
em uso deve ser arredondado para baixo para o hectopascal inteiro inferior mais próximo.
4.7.3.2 Na rotina local e em relatórios especiais:
a) O QNH deve ser incluído;
b) O QFE deve ser incluído se exigido pelos utilizadores ou conforme acordado entre a
autoridade meteorológica, a autoridade ATS apropriada e os operadores em causa, numa
base regular;
c) as unidades de medida utilizadas para os valores QNH e QFE devem ser incluídas; e
d) se forem necessários valores QFE para mais de uma pista, devem ser comunicados os
valores QFE necessários para cada pista e devem ser indicadas as pistas a que os valores
se referem.
4.7.3.3 Em METAR e SPECI, apenas os valores QNH devem ser incluídos.
4.8 Informação suplementar
4.8.1 Mensagem
4.8.1.1 Nos mensagem de rotina local, mensagens especiais locais, METAR e SPECI, os seguintes
fenómenos meteorológicos recentes, ou seja, fenómenos meteorológicos observados no aeródromo
durante o período desde o último relatório de rotina emitido ou a última hora, o que for mais curto,
mas não no momento da observação, devem ser comunicados, até um máximo de três grupos, de
acordo com os modelos apresentados nas Tabelas A3-1 e A3-2, nas informações suplementares:
- precipitação de congelação
- precipitação moderada ou forte (incluindo os seus aguaceiros)
- rajada de neve
- tempestade de pó, tempestade de areia
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- trovoada
- nuvem de funil (tornado ou tromba de água)
- cinzas vulcânicas
Nota.- A autoridade meteorológica, em consulta com os utilizadores, pode concordar em não
fornecer informações meteorológicas recentes sempre que a SPECI seja emitida.
4.8.1.2 Nas mensagens locais de rotina e especiais, as seguintes condições meteorológicas
significativas, ou combinações das mesmas, devem ser comunicadas em informação suplementar:
- nuvens de cumulonimbus
- trovoada
- turbulência moderada ou severa
- tesoura de vento
- granizo
-linha de squall severa
- MOD ICE moderado ou severo
-precipitação de congelação
-graves ondas de montanha
-tempestade de pó, tempestade de areia
-soprar neve
-nuvem de funil (tornado ou mancha de água)

CB
TS
MOD TURB, SEV TURB
WS
GR
SEV SQL
MOD ICE, SEV ICE
FZDZ, FZRA
SEV MTW
DS, SS
BLSN
FC

A localização da condição deve ser indicada. Sempre que necessário, devem ser incluídas
informações adicionais utilizando uma linguagem simples abreviada.
4.8.1.3 Em relatórios automatizados de rotina local, relatórios especiais locais, METAR e SPECI,
para além dos fenómenos meteorológicos recentes enumerados em 4.8.1.1, a precipitação
desconhecida recente deve ser relatada de acordo com o modelo apresentado na Tabela A3-2
quando o tipo de precipitação não puder ser identificado pelo sistema de observação automática.
Nota.- A autoridade meteorológica, em consulta com os utilizadores, pode concordar em não
fornecer informações meteorológicas recentes sempre que a SPECI seja emitida.
4.8.1.4 Em METAR e SPECI, quando as circunstâncias locais o justifiquem, devem ser
acrescentadas informações sobre cisalhamento do vento.
Nota. - As circunstâncias locais referidas em 4.8.1.4 incluem, mas não se limitam necessariamente
a, cisalhamento pelo vento de natureza não transitória, tal como pode estar associado a baixas
inversões de temperatura ou topografia local.
4.8.1.5 Até 4 de Novembro de 2020, em METAR e SPECI, as seguintes informações devem ser
incluídas nas informações suplementares, em conformidade com o acordo regional de navegação
aérea:
a) informação sobre a temperatura à superfície do mar, e o estado do mar ou a altura
significativa de vaga das estações meteorológicas aeronáuticas estabelecidas em estruturas
de plataformas de apoio às operações de helicóptero; e
b) informações sobre o estado da pista fornecidas pela autoridade aeroportuária competente.
Nota 1. - O estado do mar é especificado no Manual de Códigos (WMO-No. 306), Volume I.1, Parte
A - Códigos Alfanuméricos, Tabela de Códigos 3700.
Nota 2. - O estado da pista está especificado no Manual de Códigos (WMO-No. 306), Volume I.1,
Parte A - Códigos Alfanuméricos, Tabelas de Código 0366, 0519, 0919 e 1079.
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4.8.1.6 A partir de 5 de Novembro de 2020, em METAR e SPECI, as informações sobre a
temperatura da superfície do mar, e o estado do mar ou a altura significativa das ondas,
provenientes de estações meteorológicas aeronáuticas estabelecidas em estruturas de plataformas
de apoio às operações de helicópteros, devem ser incluídas nas informações suplementares, em
conformidade com o acordo regional de navegação aérea.
Nota. - O estado do mar é especificado no Manual de Códigos (WMO-No. 306), Volume I.1, Parte A
- Códigos Alfanuméricos, Tabela de Códigos 3700.
Tabela A3-1. Modelo para os relatórios de rotina local (MET REPORT) e especial local
(SPECIAL)
Chave:

M = inclusão obrigatória, parte de cada mensagem;
C = inclusão condicional, dependente das condições meteorológicas;
O = inclusão opcional.

Nota 1.- Os intervalos e resoluções para os elementos numéricos incluídos na rotina local e
relatórios especiais são mostrados na Tabela A3-4 deste apêndice.
Nota 2.- As explicações para as abreviaturas podem ser encontradas nos Procedimentos para
Serviços de Navegação Aérea - OACI Abreviaturas e Códigos (PANS-ABC, Doc 8400).
Element as
specified
in Chapter
4

Detailed
content

Identification
of the
Type of report
type of report
(M)
Location
indicator (M)

OACI location
indicator (M)

Time of the
observation
(M)

Day and actual
time of the
observation in
UTC

Identification
of an
automated
report (C)

Exampl
es

Template(s)

MET REPORT or SPECIAL

MET REPORT
SPECIAL

nnnn

YUDO1

nnnnnnZ

221630Z

Automated report
identifier
AUTO

AUTO

(C)

Surface wind Name of the
(M)
element (M)

Runway (O)2
Runway section
(O)3

23/11/2020

WIND

WIND 240/4MPS

RWY nn[L] or RWY nn[C] or
RWY nn[R]

(WIND 240/8KT)

WIND RWY 18 TDZ
190/6MPS
(WIND RWY 18 TDZ

TDZ
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Wind direction
(M)

nnn/

VRB BTN
nnn/
AND nnn/

190/12KT)
C
A

WIND
CALM

WIND VRB1MPS
or VRB

Wind speed (M)

[ABV]n[n][n]MPS (or
[ABV]n[n]KT)

L

M

Significant speed MAX[ABV]nn[n] MNMn[n]
variations (C)4
Significant
directional

VRB BTN
nnn/

variations (C)5

AND nnn/

Runway section
(O)3

MID

Wind direction
(O)3

nnn/

(WIND VRB2KT)
WIND VRB BTN 350/ AND
050/1MPS
(WIND VRB BTN 350/ AND
050/2KT)
WIND
270/ABV49MPS
(WIND
270/ABV99KT)

—

WIND 120/3MPS
MAX9 MNM2
(WIND 120/6KT
MAX18 MNM4)

VRB BTN
nnn/
AND nnn/

C
A

or VRB

L

WIND 020/5MPS VRB BTN
350/ AND 070/
(WIND 020/10KT VRB BTN
350/ AND 070/)

[ABV]n[n][n]MPS (or
Wind speed (O)3 [ABV]n[n]KT)
Significant speed MAX[ABV]nn[n] MNMn[n]
variations (C)4
Significant
directional

VRB BTN
nnn/

variations (C)5

AND nnn/

Runway section
(O)3

END
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M
WIND RWY 14R
MID 140/6MPS
(WIND RWY 14R
MID 140/12KT)

WIND RWY 27 TDZ
240/8MPS
MAX14 MNM5 END
250/7MPS
(WIND RWY 27 TDZ
240/16KT

Edição 1

RACSTP PARTE 425 SERVIÇO DE METEOROLOGOA AERONÁUTICA

Element as
specified
in Chapter
4

Detailed
content
Wind direction
(O)3

Example
s

Template(s)

nnn/

VRB BTN
nnn/
AND nnn/
or VRB

[ABV]n[n][n]MPS (or
Wind speed (O)3 [ABV]n[n]KT)

C
A
L

MAX28 MNM10 END
250/14KT)

M

Significant speed MAX[ABV]nn[n] MNMn[n]
variations (C)4

Visibility (M)

Significant
directional
variations (C)5

VRB BTN
nnn/
AND nnn/

Name of the
element (M)

VIS

C

VIS 350M

RWY nn[L] or RWY nn[C] or
RWY nn[R]

A

VIS 7KM

Runway (O)2

V

VIS 10KM
VIS RWY 09 TDZ
800M END 1200M
VIS RWY 18C TDZ 6KM RWY
27 TDZ 4000M

—

Runway section
(O)3

TDZ

O

n[n][n][n]M or
n[n]KM

K

Visibility (M)
Runway section
(O)3

MID

Visibility (O)3

n[n][n][n]M or
n[n]KM

Runway section
(O)3

END

Visibility (O)3

n[n][n][n]M or
n[n]KM

Runway visual Name of the
range
element (M)
(C)6
Runway (C)7

23/11/2020

CAVOK

RVR

RVR RWY 32 400M

RWY nn[L] or RWY nn[C] or
RWY nn[R]

RVR RWY 20 1600M
RVR RWY 10L BLW
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50M
Runway section
(C)8

TDZ

Runway visual
range (M)

[ABV or BLW]
nn[n][n]M

Runway section
(C)8

MID

Runway visual
range (C)8

[ABV or BLW]
nn[n][n]M

Runway section
(C)8

END

Runway visual
range (C)8

[ABV or BLW]
nn[n][n]M

Present
weather (C)9, Intensity of
10
present weather
(C)9

Characteristics
and type of
present weather
(C)9,11

RVR RWY 14 ABV
2000M
RVR RWY 10 BLW
150M
RVR RWY 12 ABV
1200M
RVR RWY 12 TDZ 1100M MID
ABV 1400M
RVR RWY 16 TDZ 600M MID
500M END 400M
RVR RWY 26 500M
RWY 20 800M

FBL or
MOD or
HVY

—

DZ or RA or

FG or BR or

MOD RA

SN or SG or
PL or DS or
SS or FZDZ
or
FZUP12 or
FC13 or
FZRA or
SHGR or
SHGS or
SHRA or
SHSN or
SHUP12 or
TSGR or
TSGS or
TSRA or
TSSN or
TSUP12 or
UP12

SA or DU or
HZ or FU or

HVY TSRA
HVY DZ

VA or SQ or

FBL SN

PO or TS or
BCFG or
BLDU or
BLSA or
BLSN or
DRDU or
DRSA or
DRSN or
FZFG or
MIFG or
PRFG or

HZ

//12

FBL SNRA

FG
VA
MIFG

HVY TSRASN

FBL DZ FG
HVY SHSN BLSN
HVY TSUP
//
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Annex 3 — Meteorological Service for International Air
Navigation

Appendix 3

Element as
specified
in Chapter
4

Cloud (M)14

Detailed
content

Template(s)

Examples

Name of the
element (M)

CLD

CLD NSC

RWY nn[L] or RWY nn[C] or
RWY nn[R]

CLD SCT 300M OVC 600M

Runway (O)2
Cloud amount (M)
or
vertical visibility
(O)9

Cloud type (C)9

FEW
NSC or
or
OBSC NCD12
SCT
or
BKN
or
OVC
or
///12
CB or —
TCU
or
///12

Height of cloud
base or
the value of
vertical
visibility (C)9

23/11/2020

n[n][n][ [VER
n]M VIS
n[n][n]
(or
M(or
n[n][n][ VER
n]FT) VIS
n[n][n][
or
n]FT)]
///M or
VER
(or
VIS
///FT)1
2
///M
(or
VER

(CLD SCT 1000FT OVC
2000FT)

CLD OBSC VER VIS 150M
(CLD OBSC VER VIS 500FT)
CLD BKN TCU 270M
(CLD BKN TCU 900FT)
CLD RWY 08R BKN 60M RWY
26 BKN 90M
(CLD RWY 08R BKN 200FT
RWY 26 BKN 300FT)
CLD /// CB ///M (CLD /// CB
///FT)
CLD /// CB 400M (CLD /// CB
1200FT)
CLD NCD
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VIS
///FT)1
2
Air
temperature
(M)

Name of the
element (M)
Air temperature
(M)

T
[MS]n
n

T17

Dew-point
temperature
(M)

Name of the
element (M)
Dew-point
temperature (M)

DP
[MS]n
n

DP15

Pressure
values (M)

Name of the
element (M)

QNH
nnnnH
PA

QNH 0995HPA

QFE
[RWY nn[L] or RWY nn[C] or
RWY nn[R]] nnnnHPA
[RWY nn[L] or RWY nn[C] or
RWY nn[R] nnnnHPA]

QNH 1022HPA QFE 1001HPA
QNH 0987HPA QFE RWY 18
0956HPA

QNH (M)
Name of the
element (O)
QFE (O)

Supplementar Significant
y
meteorological
information
(C)9
phenomena (C)9

TMS08

DPMS18

QNH 1009HPA

CB or TS or MOD TURB or SEV
TURB or WS or GR or
SEV SQL or MOD ICE or SEV ICE
or FZDZ or FZRA or
SEV MTW or SS or DS or
BLSN or FC15

IN APCH [n[n][n][n]M-WIND
nnn/n[n]MPS] or
IN CLIMB-OUT [n[n][n][n]Mphenomena (C)9 WIND nnn/n[n]MPS]
(IN APCH [n[n][n][n]FT-WIND
nnn/n[n]KT] or
IN CLIMB-OUT [n[n][n][n]FTWIND nnn/n[n]KT]) or
RWY nn[L] or RWY nn[C] or
RWY nn[R]

RWY 24 0955HPA

FC IN APCH
WS IN APCH 60M-WIND
360/13MPS
WS RWY 12

Location of the

Recent weather
(C)9, 10

23/11/2020

REFZRA
CB IN CLIMB-OUT RETSRA

RERASN or REFZDZ or REFZRA
or REDZ or RE[SH]RA
or RE[SH]SN or RESG or
RESHGR or RESHGS or
REBLSN or RESS or REDS or
RETSRA or RETSSN or
RETSGR or RETSGS or REFC or
REPL or REUP12 or
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REFZUP12 or RETSUP12 or
RESHUP12 or REVA or RETS
Trend forecast Name of the
(O)16
element (M)

TREN
D

TREND NOSIG TREND
BECMG FEW 600M
(TREND BECMG
FEW 2000FT)

Change indicator NOSI BECMG or
(M)17
G
TEMPO
Period of change
(C)9
Wind (C)9

Visibility (C)9

FMnnnn and/or TLnnnn
or ATnnnn
nnn/[ABV]n[n][n]MPS
[MAX[ABV]nn[n]]
(or nnn/[ABV]n[n]KT
[MAX[ABV]nn])
VIS
n[n][n][n]M or
VIS
n[n]KM

Weather
phenomenon:

FBL or —

intensity (C)9

MOD
or

TREND TEMPO 250/18 MPS
MAX25
(TREND TEMPO 250/36KT
MAX50)

C
A

TREND BECMG AT1800 VIS
10KM NSW
TREND BECMG TL1700 VIS
800M FG
TREND BECMG FM1030
TL1130 CAVOK

V
NSW
O
K
HVY

Annex 3 — Meteorological Service for International Air
Navigation

TREND TEMPO TL1200 VIS
600M BECMG
AT1230 VIS 8KM NSW CLD
NSC
Appendi
x3

Element as
specified
Detailed
content

in Chapter 4

Weather
phenomenon:
characteristics
and
type (C)9, 10, 11

Templa
te(s)

DZ or FG or
RA or BR or
SN or SA or
SG or DU or
PL or HZ or
DS or FU or
SS or VA or
FZDZ
or
SQ or
FZRA PO or

23/11/2020
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Examples
TREND TEMPO FM0300
TL0430 MOD FZRA
TREND BECMG FM1900 VIS
500M HVY SNRA
TREND BECMG FM1100 MOD
SN TEMPO
FM1130 BLSN
TREND BECMG AT1130 CLD
OVC 300M
(TREND BECMG AT1130 CLD
OVC 1000FT)

TREND TEMPO TL1530 HVY
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or
SHG
R or
SHG
S or
SHR
A or
SHS
N or
TSG
R or
TSG
S or
TSRA
or

SHRA CLD BKN CB
FC or

TS or
BCFG
or
BLDU
or
BLSA
or
BLSN
or
DRDU
or
DRSA
TSSN or
DRSN
or
FZFG
or
MIFG
or
PRFG
Name of the
element (C)9
Cloud amount
and vertical
visibility (C)9,14

Cloud type
(C)9,14

Height of cloud
base or the
value of vertical
visibility
(C)9,14

360M
(TREND TEMPO TL1530 HVY
SHRA CLD BKN CB
1200FT)

CLD
FEW
or
SCT
or
BKN
or
OVC

OBSC NSC

CB or —
TCU
n[n][n [VER
][n]
VIS
n[n][n]
M (or M
n[n][n (or
][n]
VER
FT)
VIS
n[n][n]
[n]
FT)]

Notas. -
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1.Localização fictícia.
2.A ser incluído sempre que aplicável.
3.A incluir em conformidade com 4.1.5.2 c).
4.A incluir de acordo com 4.1.5.2 b) 1).
5.A ser incluído de acordo com 4.2.4.4 b)
6.A ser incluído de acordo com 4.2.4.4 a).
7.A ser incluído se a visibilidade ou o alcance visual da pista < 1 500 m; para um máximo de quatro p istas de acordo com
4.3.6.5 b)
8.A ser incluído de acordo com 4.3.6.6.
9.Um ou mais, até um máximo de três grupos, de acordo com 4.4.2.9 a), 4.8.1.1 e Apêndice 5, 2.2.4.1.
10.A ser incluído sempre que aplicável; nenhum qualificador para intensidade moderad a, de acordo com 4.4.2.8.
11.Os tipos de precipitação enumerados em 4.4.2.3 a) podem ser combinados em conformidade com 4.4.2.9 c) e Apêndice
5, 2.2.4.1. Apenas precipitação moderada ou forte a ser indicada nas previsões de tendências, em conformidade com o
Apêndice 5, 2.2.4.1.
12.Apenas para relatórios automatizados.
13.Pesado para indicar tornado ou mancha de água; moderado (sem qualificador) para indicar que a nuvem de funil não
alcança o solo.
14.Até quatro camadas de nuvens de acordo com 4.5.4.3 e).
15.A ser incluído de acordo com 4.8.1.5 a).
16.A ser incluído de acordo com 4.8.1.5 b) até 4 de Novembro de 2020.
17.A ser incluído de acordo com o Capítulo 6, 6.3.2.
18.Número de indicadores de mudança a ser reduzido ao mínimo, de acordo com o Apêndice 5, 2 .2.1, normalmente não
excedendo três grupos.

Tabela A3-2. Modelo para METAR e SPECI
Chave:
M = inclusão obrigatória, parte de cada mensagem;
C = inclusão condicional, dependente das condições meteorológicas ou do método de observação;
O = inclusão opcional.
Nota 1.- Os intervalos e resoluções para os elementos numéricos incluídos em METAR e SPECI são
apresentados na Tabela A3-5 do presente apêndice.
Nota 2.- As explicações para as abreviaturas podem ser encontradas no PANS-ABC (Doc 8400).
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Element as specified
in Chapter 4

Detailed content

Template(s)

Examples

Identification of the
type of report (M)

Type of report (M)

METAR, METAR COR, SPECI or SPECI COR

METAR
METAR COR
SPECI

Location indicator (M)

OACI location indicator (M)

nnnn

YUDO1

Time of the
observation (M)

Day and actual time of the
observation in UTC (M)

nnnnnnZ

221630Z

Identification of an
automated or missing
report (C)2

Automated or missing report
identifier (C)

AUTO or NIL

AUTO
NIL

END OF METAR IF THE REPORT IS MISSING.
Surface wind (M)

Visibility (M)

Runway visual range
(C)7

Wind direction (M)

nnn

Wind speed (M)

[P]nn[n]

Significant speed variations (C)3

G[P]nn[n]

Units of measurement (M)

MPS (or KT)

Significant directional
variations (C)4

nnnVnnn

Prevailing or minimum
visibility (M)5

nnnn

Minimum visibility and
direction of the minimum
visibility (C)6

nnnn[N] or nnnn[NE] or nnnn[E] or nnnn[SE] or
nnnn[S] or nnnn[SW] or nnnn[W] or nnnn[NW]

Name of the element (M)

R

Runway (M)

nn[L]/or nn[C]/or nn[R]/

Runway visual range (M)

[P or M]nnnn

R16L/0650 R16C/0500
R16R/0450 R17L/0450

Runway visual range past
tendency (C)8

U, D or N

R12/1100U
R26/0550N R20/0800D
R12/0700

23/11/2020

VRB

24004MPS
(24008KT)
19006MPS
(19012KT)
00000MPS
(00000KT)
140P49MPS
(140P99KT)

VRB01MPS
(VRB02KT)

12003G09MPS
(12006G18KT)
24008G14MPS
(24016G28KT)
—
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02005MPS 350V070
(02010KT 350V070)
C
A
V
O
K

0350
7000
9999
0800

CAVOK

2000 1200NW
6000 2800E
6000 2800
R32/0400
R12R/1700
R10/M0050
R14L/P2000
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Element as specified
in Chapter 4
Present weather
(C)2, 9

Cloud (M)14

Detailed content

Template(s)

Intensity or proximity of present
weather (C)10

– or +

—

VC

Characteristics and type of
present weather (M)11

DZ or RA or
SN or SG or
PL or DS or
SS or
FZDZ or
FZRA or
FZUP12 or
FC13 or
SHGR or
SHGS or
SHRA or
SHSN or
SHUP12 or
TSGR or
TSGS or
TSRA or
TSSN or
TSUP12 or
UP12

FG or BR or
SA or DU or
HZ or FU or
VA or SQ or
PO or TS or
BCFG or
BLDU or
BLSA or
BLSN or
DRDU or
DRSA or
DRSN or
FZFG or
MIFG or
PRFG or //12

FG or PO or
FC or DS or
SS or TS or
SH or BLSN or
BLSA or
BLDU or VA

FEWnnn or
SCTnnn or
BKNnnn or
OVCnnn or
FEW///12 or
SCT///12 or
BKN///12 or
OVC///12 or
///nnn12 or
//////12

VVnnn or
VV///12

NSC or
NCD12

CB or
TCU or ///12

—

Cloud amount and
height of cloud base or
vertical visibility (M)

Cloud type (C)2

Examples

RA
+TSRA
+DZ
–SN

DZ FG
+SHSN BLSN
UP
FZUP
TSUP FZUP
//

FEW015
OVC030

VV005
VV///

SCT010 OVC020
BKN///

///015

BKN009TCU

NCD

SCT008 BKN025CB
///CB

BKN025///

Air and dew-point temperature
(M)

[M]nn/[M]nn

17/10
02/M08
M01/M10

Pressure values (M)

Name of the element (M)

Q

QNH (M)

nnnn

Q0995
Q1009
Q1022
Q0987

Recent weather (C)2, 9

RERASN or REFZDZ or REFZRA or REDZ or RE[SH]RA or
RE[SH]SN or RESG or RESHGR or RESHGS or REBLSN or
RESS or REDS or RETSRA or RETSSN or RETSGR or
RETSGS or RETS or REFC or REVA or REPL or REUP12 or
REFZUP12 or RETSUP12 or RESHUP12

REFZRA
RETSRA

Wind shear (C)2

WS Rnn[L] or WS Rnn[C] or WS Rnn[R] or WS ALL RWY

WS R03
WS ALL RWY
WS R18C

Sea-surface temperature and
state of the sea or significant
wave height (C)15

W [M]nn/Sn or W[M]nn/Hn[n][n]

W15/S2
W12/H75

23/11/2020

VCFG
VCSH
VCTS
VCBLSA

+TSRASN
–SNRA

Air and dew-point
temperature (M)

Supplementary
information (C)

HZ
FG
VA
MIFG
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Element as specified
in Chapter 4

Detailed content
State
of the
runway
(C)16

Trend forecast (O)17

Template(s)

Runway designator
(M)

R nn[L]/ or Rnn[C]/ or Rnn[R]/

Runway deposits (M)

n or /

Extent of runway
contamination (M)

n or /

Depth of deposit (M)

nn or //

Friction coefficient or
braking action (M)

nn or //

Change indicator (M)18

NOSIG

CLRD//

Examples
R/SNOCLO R99/421594
R/SNOCLO
R14L/CLRD//

BECMG or TEMPO

Period of change (C)2

FMnnnn and/or
TLnnnn
or
ATnnnn

Wind (C)2

nnn[P]nn[n][G[P]nn[n]]MPS
(or nnn[P]nn[G[P]nn]KT)

Prevailing visibility (C)2

nnnn

Weather phenomenon:
intensity (C)10

– or +

NOSIG
TEMPO 25018G25MPS
(TEMPO 25036G50KT)

BECMG FM1030 TL1130 CAVOK
BECMG TL1700 0800 FG

—

N
S

DZ or RA or
SN or SG or
PL or DS or
SS or
FZDZ or
FZRA or
SHGR or
SHGS or
SHRA or
SHSN or
TSGR or
TSGS or
TSRA or
TSSN

FG or BR or
SA or DU or
HZ or FU or
VA or SQ or
PO or FC or
TS or
BCFG or
BLDU or
BLSA or
BLSN or
DRDU or
DRSA or
DRSN or
FZFG or
MIFG or
PRFG

W

Cloud amount and height of cloud
base or vertical visibility (C)2, 14

FEWnnn or
SCTnnn or
BKNnnn or
OVCnnn

VVnnn or
VV///

N
S
C

Cloud type (C)2,14

CB or TCU

—

Weather phenomenon:
characteristics and
type (C)2, 9, 11

BECMG FEW020

C
A

BECMG AT1800 9000 NSW

V
O
K

BECMG FM1900 0500 +SNRA
BECMG FM1100 SN TEMPO FM1130 BLSN
TEMPO FM0330 TL0430 FZRA
TEMPO TL1200 0600 BECMG AT1200 8000
NSW NSC
BECMG AT1130 OVC010
TEMPO TL1530 +SHRA BKN012CB

Notas.1.Localização fictícia.
2.A ser incluído sempre que aplicável.
3.A incluir em conformidade com 4.1.5.2 c).
4.A incluir de acordo com 4.1.5.2 b) 1).
5.A ser incluído de acordo com 4.2.4.4 b).
6.A ser incluído de acordo com 4.2.4.4 a).
7.A ser incluído se a visibilidade ou o alcance visual da pista < 1 500 m; para um máximo de quatro pistas de acordo com 4.3. 6.5 b).
8.A ser incluído de acordo com 4.3.6.6.
9.Um ou mais, até um máximo de três grupos, de acordo com 4.4.2.9 a), 4.8.1.1 e Apêndice 5, 2.2.4.1.
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10.A ser incluído sempre que aplicável; nenhum qualificador para intensidade moderada, de acordo com 4.4.2.8.
11.Os tipos de precipitação enumerados em 4.4.2.3 a) podem ser combinados em conformidade com 4.4.2.9 c) e Apêndice 5, 2.2.4.1.
Apenas precipitação moderada ou forte a ser indicada nas previsões de tendências, em conformidade com o Apêndice 5, 2.2.4.1.
12.Apenas para relatórios automatizados.

13.Pesado para indicar tornado ou mancha de água; moderado (sem qualificador) para indicar que a nuvem de funil não alcança o solo.

14.Até quatro camadas de nuvens de acordo com 4.5.4.3 e).
15.A ser incluído de acordo com 4.8.1.5 a).
16.A ser incluído de acordo com 4.8.1.5 b) até 4 de Novembro de 2020.
17.A ser incluído de acordo com o Capítulo 6, 6.3.2.
18.Número de indicadores de mudança a ser reduzido ao mínimo, de acordo com o Apêndice 5, 2.2.1, normalmente não excedendo tr ês
grupos.

Tabela A3-3. Utilização de indicadores de mudança nas previsões de tendências

Change
indicator

Time indicator and
period

Meaning

NOSIG

—

no significant changes are forecast

BECMG

FMn1n1n1n1 TLn2n2n2n2

the change
is
forecast to

commence at n1n1n1n1 UTC and be completed by n2n2n2n2 UTC

TLnnnn

commence at the beginning of the trend forecast period and be completed by
nnnn UTC

FMnnnn

commence at nnnn UTC and be completed by the end of the trend forecast
period

ATnnnn

occur at nnnn UTC (specified time)

—

a)
b)

TEMPO

FMn1n1n1n1 TLn2n2n2n2

temporary
fluctuations
are
forecast to

commence at the beginning of the trend forecast period and be completed
by the end of
the trend forecast period; or
the time is uncertain

commence at n1n1n1n1 UTC and cease by n2n2n2n2 UTC

TLnnnn

commence at the beginning of the trend forecast period and cease by nnnn UTC

FMnnnn

commence at nnnn UTC and cease by the end of the trend forecast period

—

commence at the beginning of the trend forecast period and cease by the end of
the trend
forecast period
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Tabela A3-4. Intervalos e resoluções para os elementos numéricos
incluídos em relatórios locais
Element as specified in Chapter 4
Runway:

(no units)

Range

Resolution

01–36

1

Wind direction:

°true

010 – 360

10

Wind speed:

MPS
KT

1–99*
1 – 199*

1
1

M
M
KM
KM

0–750
800 – 4 900
5–9
10 –

50
100
1
0 (fixed value: 10 KM)

M
M
M

0–375
400 – 750
800 – 2 000

25
50
100

Vertical visibility:

M
M
FT
FT

0 – 75**
90 – 600
0 – 250**
300 – 2 000

15
30
50
100

Clouds: height of cloud base:

M
M
FT
FT

0 – 75**
90–3000
0 – 250**
300 – 10 000

15
30
50
100

Air temperature;
Dew-point temperature:

°C

–80 – +60

1

hPa

0500 – 1 100

1

Visibility:

Runway visual range:

QNH; QFE:

*There is no aeronautical requirement to report surface wind speeds of 50 m/s (100 kt) or more; however, provision has been made for reporting wind speeds up to
99 m/s (199 kt) for non-aeronautical purposes, as necessary.
** Under circumstances as specified in 4.5.4.2; otherwise a resolution of 30 m (100 ft) is to be used.
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Tabela
A3-5. Intervalos e resoluções para os elementos numéricos
incluído em METAR e SPECI

Element as specified in Chapter 4
Runway:

(no units)

Range

Resolution

01 – 36

1

Wind direction:

°true

000 – 360

10

Wind speed:

MPS
KT

00 – 99*
00 – 199*

1
1

Visibility:

M
M
M
M

0000 – 0750
0800 – 4 900
5 000 – 9 000
10 000 –

50
100
1 000
0 (fixed value: 9 999)

Runway visual range:

M
M
M

0000 – 0375
0400 – 0750
0800 – 2 000

25
50
100

Vertical visibility:

30’s M (100’s FT)

000 – 020

1

Clouds: height of cloud
base:

30’s M (100’s FT)

000 – 100

1

°C

–80
–
+60

1

0850 – 1 100

1

–10
–
+40

1

0– 9

1

0–999

0.1

Air temperature;
Dew-point temperature:
QNH:

hPa

Sea-surface
temperature:

°C

State of the sea:

(no units)

Significant wave height:
State of the runway
[Until 4 November 2020]

M
Runway designator:

(no units)

01 – 36; 88; 99

1

Runway deposits:

(no units)

0– 9

1

Extent of runway
contamination:

(no units)

1;2;5;9

—

Depth of deposit:

(no units)

00–90;92–99

1

Friction coefficient/braking
action:

(no units)

00 – 95; 99

1

* There is no aeronautical requirement to report surface wind speeds of 50 m/s (100 kt) or more; however, provision has been made for
reporting wind speeds up to
99 m/s (199 kt) for non-aeronautical purposes, as
necessary.
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Exemplo A3-1. Relatório de rotina
a) Mensagem de rotina local (mesmo local e condições meteorológicas que o METAR):
MET REPORT YUDO 221630Z WIND 240/4MPS VIS 600M RVR RWY 12 TDZ 1000M MOD
DZ FG CLD SCT 300M OVC 600M T17 DP16 QNH 1018HPA TREND BECMG TL1700 VIS
800M FG BECMG AT1800 VIS 10KM NSW
c) METAR para YUDO (Donlon/International)*:
METAR YUDO 221630Z 24004MPS 0600 R12/1000U DZ FG SCT010 OVC020 17/16 Q1018
BECMG TL1700 0800 FG BECMG AT1800 9999 NSW
Significado de ambos os relatórios:
Mensagem de rotina para Donlon/International* emitido no dia 22 do mês a 1630 UTC; direcção do vento de
superfície 240 graus; velocidade do vento 4 metros por segundo; visibilidade (ao longo da(s) pista(s) no
relatório de rotina local; visibilidade prevalecente em METAR) 600 metros; o alcance visual da pista
representativa da zona de toque para a pista 12 é de 1 000 metros e os valores do alcance visual da pista
mostraram uma tendência ascendente durante os 10 minutos anteriores (tendência do alcance visual da pista
a ser incluída apenas em METAR); e nevoeiro moderado; nuvens espalhadas a 300 metros; nublado a 600
metros; temperatura do ar 17 graus Celsius; temperatura do ponto de orvalho 16 graus Celsius; QNH 1 018
hectopascals; tendência durante as próximas 2 horas, visibilidade (ao longo da(s) pista(s) no relatório de rotina
local; visibilidade predominante em METAR) tornando-se 800 metros em nevoeiro por 1700 UTC; a 1800 UTC
de visibilidade (ao longo da(s) pista(s) no relatório de rotina local; visibilidade predominante em METAR)
tornando-se 10 quilómetros ou mais e tempo significativo nulo.

* Localização fictícia
Nota.- Neste exemplo, as unidades primárias "metro por segundo" e "metro" foram utilizadas para a velocidade do vento e
altura da base das nuvens, respectivamente. Contudo, em conformidade com o Anexo 5, as unidades alternativas não-SI
correspondentes "nó" e "pé" podem ser utilizadas em seu lugar.
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Exemplo A3-2. Mensagem especial
a) Relatório especial local (mesmo local e condições meteorológicas que a SPECI):

SPECIAL YUDO 151115Z WIND 050/25KT MAX37 MNM10 VIS 1200M RVR RWY 05
ABV 1800M HVY TSRA CLD BKN CB 500FT T25 DP22 QNH 1008HPA TREND TEMPO
TL1200 VIS 600M BECMG AT1200 VIS 8KM NSW NSC
b) SPECI para YUDO (Donlon/International) *:
SPECI YUDO 151115Z 05025G37KT 3000 1200NE+TSRA BKN005CB 25/22 Q1008 TEMPO
TL1200 0600 BECMG AT1200 8000 NSW NSC

Significado de ambos os relatórios:
Mensagem especial para Donlon/International* emitido no dia 15 do mês a 1115 UTC; direcção do
vento de superfície 050 graus; velocidade do vento 25 nós com rajadas entre 10 e 37 nós (velocidade
mínima do vento não deve ser incluída na SPECI) visibilidade 1 200 metros (ao longo da(s) pista(s) no
relatório especial local); visibilidade predominante 3 000 metros (na SPECI) com visibilidade mínima de
1 200 metros a nordeste (variações direccionais a incluir apenas na SPECI); alcance visual da pista
acima dos 1 800 metros na pista 05 (alcance visual da pista não exigido na SPECI com visibilidade
predominante de 3 000 metros); trovoada com chuva forte; nuvem de cumulonimbus quebrada a 500
pés; temperatura do ar 25 graus Celsius; temperatura do ponto de orvalho 22 graus Celsius; QNH 1
008 hectopascals; tendência durante as próximas 2 horas, visibilidade (ao longo da(s) pista(s) no
relatório especial local; visibilidade predominante na SPECI) temporariamente 600 metros de 1115 a
1200, tornando-se a 1200 visibilidade UTC (ao longo da(s) pista(s) no relatório especial local;
visibilidade predominante na SPECI) 8 quilómetros, cessa a trovoada e nula nula previsão
meteorológica e nula nuvem significativa.
* Localização fictícia
Nota.-

Neste exemplo, as unidades alternativas não-SI "nó" e "pé" foram utilizadas para a velocidade do vento e altura da

base das nuvens, respectivamente.Contudo, em conformidade com o Anexo 5, as unidades primárias correspondentes
"metros por segundo" e "metro" podem ser utilizadas em seu lugar.

Exemplo A3-3. Mensagem de actividade vulcânica

VOLCANIC ACTIVITY REPORT YUSB* 231500 MT TROJEEN* VOLCANO N5605 W12652
ERUPTED 231445 LARGE ASH CLOUD EXTENDING TO APPROX 30000 FEET MOVING
SW
Significado:
Relatório de actividade vulcânica emitido pela estação meteorológica Siby/Bistock em 1500
UTC no dia 23 do mês. O vulcão Monte Trojeen 56 graus 5 minutos norte 126 graus 52
minutos oeste entrou em erupção a 1445 UTC no dia 23; foi observada uma grande nuvem
de cinzas que se estendeu até aproximadamente 30 000 pés e se deslocou na direcção
sudoeste.
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APÊNDICE 4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS RELACIONADAS COM
OBSERVAÇÕES E RELATÓRIOS DE AERONAVES
(Ver Capítulo 5 do presente regulamento).

1. CONTEÚDO DOS RELATÓRIOS AÉREOS
1.1 Relatórios aéreos de rotina por ligação de dados ar-terra
1.1.1 Quando é utilizada a ligação de dados ar-terra e é aplicada a vigilância automática dependente contrato (ADS-C) ou o Modo S SSR, os elementos contidos nos relatórios aéreos de rotina devem ser:
Designador do tipo de mensagem
Identificação de aeronaves
Bloco de dados 1
Latitude
Longitude
Nível
Hora
Bloco de dados 2
Direcção do vento
Velocidade do vento
Bandeira da qualidade do vento
Temperatura do ar
Turbulência (se disponível)
Humidade (se disponível)
Nota.- Quando se aplica o ADS-C ou SSR Modo S, os requisitos dos relatórios aéreos de rotina podem
ser satisfeitos pela combinação do bloco de dados básico ADS-C/SSR Modo S (bloco de dados 1) e do
bloco de dados de informação meteorológica (bloco de dados 2), disponível nos relatórios ADS-C ou
SSR Modo S. O formato de mensagem ADS-C é especificado no RACSTP PARTE 422.1 (PANSATM), 4.11.4 e Capítulo 13 e o formato de mensagem SSR Modo S é especificado no Anexo 10,
Volume III, Parte I, Capítulo 5.
1.1.2 Quando a ligação de dados ar-terra é utilizada enquanto o ADS-C e o Modo S SSR não estão a
ser aplicados, os elementos contidos nos relatórios de rotina devem ser:
Designador do tipo de mensagem
Secção 1 (Informação sobre a posição)
Identificação de aeronaves
Posição ou latitude e longitude
Hora
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Nível ou altitude de voo
Próxima posição e tempo decorrido
Ponto significativo
Secção 2 (Informação operacional)
Hora estimada de chegada
Endurance
Secção 3 (Informação meteorológica)
Temperatura do ar
Direcção do vento
Velocidade do vento
Turbulência
Cobertura de aeronaves
Humidade (se disponível)
Nota.- Quando a ligação de dados ar-terra é utilizada enquanto o ADS-C e o Modo S SSR não estão a
ser aplicados, os requisitos dos relatórios aéreos de rotina podem ser cumpridos pela aplicação do
controlador-piloto de comunicação de ligação de dados (CPDLC) intitulada "Relatório de posição". Os
detalhes desta aplicação de ligação de dados estão especificados no Manual de Aplicações de
Ligação de Dados de Serviços de Tráfego Aéreo (Doc 9694) e no Anexo 10, Volume III, Parte I.

1.2 R elatórios aéreos especiais por ligação de dados ar-terra Quando é utilizada uma ligação de
dados ar-terra, os elementos contidos nos relatórios aéreos especiais devem ser:
Designador do tipo de mensagem
Identificação de aeronaves
Bloco de dados 1
Latitude
Longitude
Nível
Hora
Bloco de dados 2
Direcção do vento
Velocidade do vento
Bandeira da qualidade do vento
Temperatura do ar
Turbulência (se disponível)
Humidade (se disponível)

Bloco de dados 3
Condição que leva à emissão de um relatório aéreo especial (uma condição a ser seleccionada da lista
apresentada na Tabela A4-1).
Nota 1.- Os requisitos dos relatórios aéreos especiais podem ser satisfeitos pela aplicação D-FIS (Data
Link Flight Information Service) intitulada "Serviço especial de relatórios aéreos". Os detalhes desta
aplicação de ligação de dados estão especificados no documento 9694.
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Nota 2.- No caso de um relatório aéreo especial de actividade vulcânica pré-erupção, erupção
vulcânica ou nuvem de cinzas vulcânicas, os requisitos adicionais são indicados em 4.2.

1.3 Relatórios aéreos especiais por comunicações de voz
Quando são utilizadas comunicações de voz, os elementos contidos nos relatórios aéreos especiais
devem ser:
Designador do tipo de mensagem
Secção 1 (Informação sobre a posição)
Identificação de aeronaves
Posição ou latitude e longitude
Hora
Nível ou intervalo de níveis
Secção 3 (Informação meteorológica)
Condição que leva à emissão de um relatório aéreo especial, a ser seleccionado a partir da
lista apresentada na Tabela A4-1.
Nota 1.- Os relatórios aéreos são considerados de rotina por defeito. O designador do tipo de
mensagem para relatórios aéreos especiais é especificado no RACSTP PARTE 422.1 (PANS-ATM),
Apêndice 1.

Nota 2.- No caso de um relatório aéreo especial de actividade vulcânica pré-erupção, erupção
vulcânica ou nuvem de cinzas vulcânicas, os requisitos adicionais são indicados em 4.2.
2.2 Direcção do vento
A direcção do vento deve ser comunicada em termos de graus verdadeiros, arredondada para o grau
inteiro mais próximo.
2.3 Velocidade do vento
A velocidade do vento deve ser comunicada em metros por segundo ou nós, arredondada para o 1 m/s
(1 nó) mais próximo. Devem ser indicadas as unidades de medida utilizadas para a velocidade do
vento.
2.4 Bandeira da qualidade do vento
A bandeira de qualidade do vento deve ser reportada como 0 quando o ângulo de rotação for inferior a
5 graus e como 1 quando o ângulo de rotação for igual ou superior a 5 graus.
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2.5 Temperatura do ar
A temperatura do ar deve ser comunicada ao décimo de grau Celsius mais próximo.
2.6 Turbulência
A turbulência deve ser relatada em termos da raiz cúbica da taxa de dissipação do Foucault (EDR).

2.6.1 Relatórios aéreos de rotina
A turbulência deve ser comunicada durante a fase de rota do voo e deve referir-se ao período de 15
minutos imediatamente anterior à observação. Tanto o valor médio como o valor de pico da
turbulência, juntamente com a hora de ocorrência do valor de pico ao minuto mais próximo, devem ser
observados. Os valores médio e de pico devem ser reportados em termos da raiz cúbica do EDR. A
hora de ocorrência do valor de pico deve ser comunicada como indicado no Quadro A4-2. A
turbulência deve ser relatada durante a fase de subida -out durante os primeiros 10 minutos do voo e
deve referir-se ao período de 30 segundos imediatamente anterior à observação. O valor de pico da
turbulência deve ser observado.

2.6.2 Interpretação do relatório da turbulência
A turbulência deve ser considerada:
a) grave quando o valor máximo da raiz cúbica do EDR exceder 0,7;
b) moderada quando o valor de pico da raiz cúbica de EDR estiver acima de 0,4 e abaixo ou igual
a 0,7;
c) leve quando o valor de pico da raiz cúbica de EDR estiver acima de 0,1 e abaixo ou igual a 0,4;
e
d) nulo quando o valor máximo da raiz cúbica do EDR é inferior ou igual a 0,1.
Nota.- O EDR é uma medida de turbulência independente da aeronave. Contudo, a relação entre o
valor de EDR e a percepção de turbulência é uma função do tipo de aeronave, e da massa, altitude,
configuração e velocidade do ar da aeronave. Os valores de EDR dados acima descrevem os níveis
de severidade para uma aeronave de transporte de tamanho médio em condições típicas de rota (ou
seja, altitude, velocidade e peso).
2.6.3 Relatórios aéreos especiais
Devem ser feitos relatórios aéreos especiais sobre a turbulência durante qualquer fase do voo sempre
que o valor de pico da raiz do cubo de EDR exceder 0,4. O relatório aéreo especial sobre turbulência
deve ser feito com referência ao período de 1 minuto imediatamente anterior à observação. Tanto o
valor médio como o valor de pico da turbulência devem ser observados. Os valores médio e de pico
devem ser reportados em termos da raiz cúbica de EDR. Deverão ser emitidos relatórios aéreos
especiais a cada minuto até que os valores de pico da raiz cúbica de EDR desçam abaixo de 0,4.
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2.7 Humidade
A humidade deve ser comunicada como a humidade relativa, arredondada para o por cento inteiro
mais próximo.
Nota.- Os intervalos e resoluções para os elementos meteorológicos incluídos nos relatórios aéreos
são apresentados no Quadro A4-3.
3. TROCA DE RELATÓRIOS AÉREOS
3.1 Responsabilidades dos centros de vigilância meteorológica
3.1.1 O centro de vigilância meteorológica transmitirá sem demora os relatórios especiais recebidos
pelas comunicações de voz aos centros de previsão da área mundial (WAFC) e aos centros
designados pelo acordo regional de navegação aérea para a operação de serviços aeronáuticos fixos
baseados na Internet.
3.1.2 O centro de observação meteorológica transmitirá sem demora os relatórios aéreos especiais de
actividade vulcânica pré-erupção, erupção vulcânica ou nuvem de cinzas vulcânicas recebidas aos
centros consultivos de cinzas vulcânicas associados.
3.1.3 Quando um relatório aéreo especial é recebido no centro de observação meteorológica mas o
meteorologista considera que não se espera que o fenómeno causador do relatório persista e,
portanto, não justifica a emissão de um SIGMET, o relatório aéreo especial deve ser divulgado da
mesma forma que as mensagens SIGMET são divulgadas em conformidade com o Apêndice 6, 1.2.1,
ou seja, aos centros de observação meteorológica, WAFC, e outros centros meteorológicos em
conformidade com o acordo regional de navegação aérea.
Nota.- O modelo utilizado para os relatórios aéreos especiais que são ligados às aeronaves em voo
encontra-se no Apêndice 6, Tabela A6-1B.

3.2 Responsabilidades dos centros de previsão da área mundial
Os relatórios aéreos recebidos nos WAFC devem ser ainda divulgados como dados meteorológicos
básicos.
Nota.- A disseminação de dados meteorológicos básicos é normalmente realizada no Sistema Global
de Telecomunicações da Organização Meteorológica Mundial (WMO).

3.3 Divulgação suplementar de relatórios aéreos
Quando for necessária uma divulgação suplementar de relatórios aéreos para satisfazer requisitos
aeronáuticos ou meteorológicos especiais, tal divulgação deve ser organizada e acordada entre as
autoridades meteorológicas interessadas.
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3.4 Formato dos relatórios aéreos
Os relatórios aéreos devem ser trocados no formato em que são recebidos.

4. DISPOSIÇÕES ESPECÍFICAS RELACIONADAS COM A NOTIFICAÇÃO DE
CISALHAMENTO DO VENTO E CINZAS VULCÂNICAS
4.1 Notificação de cisalhamento pelo vento
4.1.1 Ao relatar observações de aeronaves de tesoura de vento encontradas durante as fases de
subida e aproximação do voo, o tipo de aeronave deve ser incluído.
4.1.2 Quando as condições de cisalhamento de vento nas fases de subida ou aproximação do voo
foram relatadas ou previstas, mas não foram encontradas, o piloto no comando deve avisar a unidade
de serviços de tráfego aéreo apropriada assim que praticável, a menos que o piloto em comando
esteja ciente de que a unidade de serviços de tráfego aéreo apropriada já foi assim aconselhada por
uma aeronave precedente.
4.2 Relatórios pós-vôo da actividade vulcânica
Nota.- As instruções detalhadas para o registo e comunicação de observações de actividade vulcânica
são dadas no RACSTP PARTE 422.1 (PANS-ATM), Apêndice 1.
4.2.1 À chegada de um voo a um aeródromo, o relatório completo da actividade vulcânica deve ser
entregue pelo operador ou por um membro da tripulação de voo, sem demora, ao centro meteorológico
do aeródromo, ou se esse centro não for facilmente acessível aos membros da tripulação de voo que
chegam, o formulário preenchido deve ser tratado de acordo com as disposições locais tomadas pela
autoridade meteorológica e pelo operador.
4.2.2 O relatório completo da actividade vulcânica recebido por um centro de meteorologia do
aeródromo deve ser transmitido sem demora ao centro de meteorologia responsável pela prestação de
vigilância meteorológica da região de informação de voo na qual a actividade vulcânica foi observada.
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Tabela A4-1. Modelo para o relatório aéreo especial (downlink)
Chave:
M = inclusão obrigatória, parte de cada mensagem;
C = inclusão condicional; incluída sempre que disponível.
Nota.- Mensagem a ser solicitada pelo piloto-em-comando. Actualmente só a condição "SEV
TURB" pode ser automatizada (ver 2.6.3).

Element as specified in Chapter 5

Detailed content

Template(s)

Examples

Message type designator (M)

Type of air-report (M)

ARS

ARS

Aircraft identification (M)

Aircraft radiotelephony call sign (M)

nnnnnn

VA812

Latitude (M)

Latitude in degrees and minutes (M)

Nnnnn or Snnnn

S4506

Longitude (M)

Longitude in degrees and minutes (M)

Wnnnnn or Ennnnn

E01056

Level (M)

Flight level (M)

FLnnn or FLnnn to FLnnn

FL330
FL280 to FL310

Time (M)

Time of occurrence in hours and minutes (M)

OBS AT nnnnZ

OBS AT 1216Z

Wind direction (M)

Wind direction in degrees true (M)

nnn/

262/

Wind speed (M)

Wind speed in metres per second (or knots) (M) nnnMPS (or nnnKT)

040MPS
(080KT)

Wind quality flag (M)

Wind quality flag (M)

n

1

Air temperature (M)

Air temperature in tenths of degrees C (M)

T[M]nnn

T127
TM455

Turbulence (C)

Turbulence in hundredths of m2/3 s-1 and the
time of occurrence of the peak value (C)1

EDRnnn/nn

EDR064/08

Humidity (C)

Relative humidity in per cent (C)

RHnnn

RH054

DATA BLOCK 1

DATA BLOCK 2

DATA BLOCK 3

Element as specified in Chapter 5

Detailed content

Template(s)

Condition prompting the issuance of a special
air-report (M)

SEV TURB [EDRnnn]2 or
SEV ICE or
SEV MTW or
TS GR3 or
TS3 or
HVY SS4 or
VA CLD [FLnnn/nnn] or
VA5 [MT nnnnnnnnnnnnnnnnnnnn] or
MOD TURB [EDRnnn]2 or
MOD ICE

Examples
SEV TURB EDR076
VA CLD FL050/100

Notas.—
1.
2.
3.
4.
5.

A hora da ocorrência a ser comunicada de acordo com o Quadro A4-2.
A turbulência a ser comunicada de acordo com o ponto 2.6.3.
Tempestades ou trovoadas obscurecidas, incrustadas ou generalizadas em linhas de squall.
Tempestades de pó ou tempestades de areia.
Actividade vulcânica pré-erupção ou uma erupção vulcânica.
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Tabela A4-2. Hora de ocorrência do valor de pico a ser comunicado
Peak value of turbulence occurring during the one-minute period
....... minutes prior to the observation

Value to be reported

0– 1

0

1– 2

1

2– 3

2

...

...

13 – 14

13

14 – 15

14

No timing information available

15

Tabela A4-3. Intervalos e resoluções para os elementos meteorológicos
incluído nos relatórios aéreos
Element as specified in Chapter 5

Range

Resolution

Wind direction:

°true

000 – 360

1

Wind speed:

MPS
KT

00 – 125
00 – 250

1
1

0– 1

1

–80 – +60

0.1

Wind quality flag:
Air temperature:

(index)*
°C

Turbulence: routine air-report:

m2/3 s-1
(time of occurrence)*

0– 2
0 – 15

0.01
1

Turbulence: special air-report:

m2/3 s-1

0– 2

0.01

%

0–100

1

Humidity:
* Non-dimensional

23/11/2020

124

Edição 1

RACSTP PARTE 425 SERVIÇO DE METEOROLOGOA AERONÁUTICA

APÊNDICE 5. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
RELACIONADO COM PREVISÕES
(Ver Capítulo 6 do presente regulamento).

1. CRITÉRIOS RELACIONADOS COM O TAF
1.1 Formato TAF

1.1.1 O TAF deve ser emitido de acordo com o modelo apresentado na Tabela A5-1 e divulgado no
formulário de código TAF prescrito pela Organização Meteorológica Mundial (OMM).
Nota.- O formulário de código TAF está contido no Manual de Códigos (WMO-No. 306), Volume I.1,
Parte A - Códigos Alfanuméricos.
1.1.2 Recomendação.- Até 4 de Novembro de 2020, o TAF deve ser disseminado no formulário
IWXXM GML, além da disseminação do TAF de acordo com 1.1.1.
1.1.2 A partir de 5 de Novembro de 2020, o TAF deve ser disseminado sob a forma de IWXXM GML
para além da disseminação do TAF de acordo com 1.1.1.
Nota.- As especificações técnicas para IWXXM estão contidas no Manual de Códigos (WMO-No. 306),
Volume I.3, Parte D - Representação Derivada de Modelos de Dados. A orientação sobre a
implementação do IWXXM é fornecida no Manual sobre o Intercâmbio Digital de Informação
Meteorológica Aeronáutica (Doc 10003).
1.2 Inclusão de elementos meteorológicos no TAF
Nota.- O Anexo B fornece orientações sobre a precisão operacionalmente desejável das previsões.

1.2.1 Ventos superficiais
Na previsão do vento de superfície, deve ser dada a direcção predominante esperada. Quando não for
possível prever uma direcção predominante do vento de superfície devido à sua variabilidade
esperada, por exemplo, durante condições de vento fraco (menos de 1,5 m/s (3 kt)) ou trovoadas, a
direcção do vento prevista deve ser indicada como variável usando "VRB". Quando a previsão do
vento for inferior a 0,5 m/s (1 kt), a velocidade do vento prevista deve ser indicada como calma.
Quando a velocidade máxima prevista (rajada) exceder a velocidade média do vento prevista em 5 m/s
(10 kt) ou mais, deve ser indicada a velocidade máxima do vento prevista. Quando se prevê uma
velocidade do vento de 50 m/s (100 kt) ou mais, deve ser indicada como sendo superior a 49 m/s (99
kt).
1.2.2

Visibilidade

Quando se prevê que a visibilidade seja inferior a 800 m, deve ser expressa em escalões de 50 m;
quando se prevê que seja igual ou superior a 800 m mas inferior a 5 km, em escalões de 100 m; 5 km
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ou superior mas inferior a 10 km, em escalões de quilómetros; e quando se prevê que seja igual ou
superior a 10 km, deve ser expressa em escalões de 10 km, excepto quando se prevê que as
condições do CAVOK Aplicar. A visibilidade prevalecente deve ser prevista. Quando a visibilidade é
prevista para variar em diferentes direcções e a visibilidade prevalecente não pode ser prevista, deve
ser dada a visibilidade de previsão mais baixa.

1.2.3 Fenómenos meteorológicos
Um ou mais, até um máximo de três, dos seguintes fenómenos meteorológicos ou combinações
dos mesmos, juntamente com as suas características e, se for caso disso, intensidade, devem ser
previstos se se prevê que ocorram no aeródromo:
- precipitação de congelação
- névoa gelada
- precipitação moderada ou forte (incluindo os seus aguaceiros)
- baixa poeira, areia ou neve à deriva
- soprar pó, areia ou neve
- tempestade de pó
- tempestade de areia
- trovoada (com ou sem precipitação)
- borrasca
- nuvem de funil (tornado ou tromba de água)
- outros fenómenos meteorológicos apresentados no Apêndice 3, 4.4.2.3, conforme acordado entre
a autoridade meteorológica, a autoridade ATS apropriada e os operadores interessados.
O fim previsto da ocorrência desses fenómenos deve ser indicado pela abreviatura "NSW".

1.2.4 Nuvem
A quantidade de nuvens deve ser prevista utilizando as abreviaturas "FEW", "SCT", "BKN" ou
"OVC", conforme necessário. Quando se espera que o céu permaneça ou fique obscurecido e as
nuvens não possam ser previstas e a informação sobre visibilidade vertical esteja disponível no
aeródromo, a visibilidade vertical deve ser prevista na forma "VV" seguida do valor da previsão da
visibilidade vertical. Quando várias camadas ou massas de nuvens são previstas, a sua quantidade
e altura de base devem ser incluídas na ordem seguinte:
a) a camada ou massa mais baixa, independentemente da quantidade, a ser prevista como
FEW, SCT, BKN ou OVC, conforme o caso;
b) a camada ou massa seguinte, cobrindo mais de 2/8, a ser prevista como SCT, BKN ou OVC,
conforme o caso;
c) a camada ou massa superior seguinte, cobrindo mais de 4/8, a ser prevista como BKN ou
OVC, conforme o caso; e
d) nuvens de cumulonimbus e/ou nuvens de cumulus em torre, sempre que previsto e ainda
não incluído em a) a c).
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A informação sobre nuvens deve ser limitada a nuvens de importância operacional; quando não se
prevê nenhuma nuvem de importância operacional, e "CAVOK" não é apropriado, a abreviatura
"NSC" deve ser utilizada.

1.2.5 Temperatura
Quando as temperaturas previstas são incluídas em conformidade com o acordo regional de
navegação aérea, devem ser indicadas as temperaturas máximas e mínimas previstas durante o
período de validade do TAF, juntamente com os respectivos tempos de ocorrência.

1.3 Utilização de grupos de mudança
Nota. - A Tabela A5-2 fornece orientações sobre a utilização de indicadores de mudança e tempo
no TAF.
1.3.1 Os critérios utilizados para a inclusão de grupos de mudança no TAF ou para a alteração do
TAF devem basear-se em qualquer um dos seguintes fenómenos meteorológicos ou combinações
dos mesmos, que estejam previstos para o início ou fim ou mudança de intensidade:
- névoa gelada
- precipitação de congelação
- precipitação moderada ou forte (incluindo duches)
- tempestade de trovoada
- tempestade de pó
- tempestade de areia.

1.3.2.- Os critérios utilizados para a inclusão de grupos de mudança no TAF ou para a alteração do
TAF devem basear-se no seguinte:
a) quando se prevê que a direcção média do vento de superfície mude em 60º ou mais, sendo
a velocidade média antes e/ou depois da mudança de 5 m/s (10 kt) ou mais;
b) quando se prevê que a velocidade média do vento de superfície mude em 5 m/s (10 kt) ou
mais;
c) quando se prevê uma variação da velocidade média do vento de superfície (rajadas) de 5
m/s (10 kt) ou mais, sendo a velocidade média antes e/ou depois da mudança de 7,5 m/s (15
kt) ou mais;
d) quando se prevê que o vento de superfície mude através de valores de importância
operacional. Os valores limiares devem ser estabelecidos pela autoridade meteorológica em
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consulta com a autoridade ATS apropriada e os operadores interessados, tendo em conta as
alterações do vento que se verificariam:
1) exigir uma alteração na(s) pista(s) em uso; e
2)
indicam que os componentes de vento de cauda e de vento cruzado da pista
mudarão através de valores que representam os principais limites de operação das
aeronaves típicas que operam no aeródromo;
e) quando a visibilidade for prevista para melhorar e mudar para ou passar por um ou mais dos
seguintes valores, ou quando a visibilidade for prevista para deteriorar e passar por um ou
mais dos seguintes valores:
1) 150, 350, 600, 800, 1 500 ou 3 000 m; ou
2) 5 000 m nos casos em que um número significativo de voos é operado de acordo
com as regras de voo visual;
f) quando se prevê o início ou o fim de qualquer um dos seguintes fenómenos meteorológicos
ou combinações dos mesmos:
- poeira, areia ou neve baixa à deriva
- soprar pó, areia ou neve
- borrasca
- nuvem de funil (tornado ou mancha de água);
g) quando se prevê que a altura da base da camada mais baixa ou massa de nuvem de BKN
ou extensão de OVC se eleva e muda para ou passa por um ou mais dos seguintes valores,
ou quando se prevê que a altura da camada mais baixa ou massa de nuvem de BKN ou
extensão de OVC se baixa e passa por um ou mais dos seguintes valores:
1) 30, 60, 150 ou 300 m (100, 200, 500 ou 1 000 pés); ou
2) 450 m (1 500 pés) nos casos em que um número significativo de voos é operado de
acordo com as regras de voo visual;
h) quando se prevê que a quantidade de uma camada ou massa de nuvens abaixo dos 450 m
(1 500 pés) mude:
1) de NSC, FEW ou SCT para BKN ou OVC; ou
2) de BKN ou OVC para NSC, FEW ou SCT;
i)

quando a visibilidade vertical é prevista para melhorar e mudar para ou passar por um ou
mais dos seguintes valores, ou quando a visibilidade vertical é prevista para se deteriorar e
passar por um ou mais dos seguintes valores: 30, 60, 150 ou 300 m (100, 200, 500 ou 1 000
pés); e
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j)

qualquer outro critério baseado em mínimos locais de operação do aeródromo, conforme
acordado entre a autoridade meteorológica e os operadores envolvidos.

Nota.- Outros critérios baseados em mínimos locais de operação de aeródromos devem ser
considerados em paralelo com critérios semelhantes para a emissão da SPECI desenvolvidos em
resposta ao Apêndice 3, 2.3.3 h).
1.3.3 Quando uma alteração em qualquer dos elementos apresentados no Capítulo 6, 6.2.3 for
necessária para ser indicada de acordo com os critérios apresentados em 1.3.2, os indicadores de
alteração "BECMG" ou "TEMPO" devem ser utilizados, seguidos do período de tempo durante o
qual se espera que a alteração ocorra. O período de tempo deve ser indicado como o início e o fim
do período em horas inteiras UTC. Apenas os elementos para os quais se espera uma mudança
significativa devem ser incluídos na sequência de um indicador de mudança. No entanto, no caso
de alterações significativas em relação à nuvem, todos os grupos de nuvens, incluindo camadas ou
massas não esperadas, devem ser indicados.
1.3.4 O indicador de alteração "BECMG" e o grupo de tempo associado deve ser utilizado para
descrever alterações em que se espera que as condições meteorológicas alcancem ou passem por
valores limiares especificados a um ritmo regular ou irregular e a um tempo não especificado
durante o período de tempo. O período de tempo não deve normalmente exceder 2 horas, mas em
qualquer caso não deve exceder 4 horas.
1.3.5 O indicador de mudança "TEMPO" e o grupo de tempo associado deve ser utilizado para
descrever flutuações temporárias esperadas frequentes ou pouco frequentes nas condições
meteorológicas que atingem ou passam por valores limiares especificados e duram menos de uma
hora em cada caso e, no agregado, cobrem menos de metade do período de previsão durante o
qual se espera que as flutuações ocorram. Se se prevê que a flutuação temporária dure uma hora
ou mais, o grupo de variação "BECMG" deve ser utilizado de acordo com 1.3.4 ou o período de
validade deve ser subdividido de acordo com 1.3.6.
1.3.6 Quando se espera que um conjunto de condições meteorológicas prevalecentes mude
significativamente e mais ou menos completamente para um conjunto diferente de condições, o
período de validade deve ser subdividido em períodos autónomos usando a abreviatura "FM"
seguida imediatamente por um grupo de tempo de seis dígitos em dias, horas e minutos UTC
indicando a hora em que se espera que a alteração ocorra. O período subdividido após a
abreviatura "FM" deve ser auto-contido e todas as condições de previsão dadas antes da
abreviatura devem ser substituídas pelas que seguem a abreviatura.

1.4 Utilização de grupos de probabilidade
A probabilidade de ocorrência de um valor alternativo de um elemento ou elementos de previsão
deve ser indicada, conforme necessário, através da utilização da abreviatura "PROB" seguida da
probabilidade em dezenas de por cento e do período de tempo durante o qual se espera que o(s)
valor(es) alternativo(s) seja(m) aplicável(eis). A informação da probabilidade deve ser colocada
após o elemento ou elementos previstos e deve ser seguida do valor alternativo do elemento ou
elementos. A probabilidade de uma previsão de flutuações temporárias nas condições
meteorológicas deve ser indicada, conforme necessário, através da utilização da abreviatura
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"PROB" seguida da probabilidade em dezenas de por cento, colocada antes do indicador de
mudança "TEMPO" e do tempo associado grupo. Uma probabilidade de um valor alternativo ou
alteração inferior a 30% não deve ser considerada suficientemente significativa para ser indicada.
Uma probabilidade de um valor alternativo ou alteração de 50% ou mais, para fins de aviação, não
deve ser considerada uma probabilidade, mas deve ser indicada, se necessário, através da
utilização dos indicadores de alteração "BECMG" ou "TEMPO" ou por subdivisão do período de
validade utilizando a abreviatura "FM". O grupo de probabilidade não deve ser utilizado para
qualificar o indicador de alteração "BECMG" nem o indicador de tempo "FM".
1.5 Números de alteração e grupos de probabilidade
- O número de grupos de mudança e probabilidade deve ser mantido a um mínimo e não deve
normalmente exceder cinco grupos.
1.6 Disseminação do TAF
A TAF e respectivas alterações devem ser divulgadas aos bancos de dados internacionais OPMET
e aos centros designados pelo acordo regional de navegação aérea para a exploração de serviços
aeronáuticos fixos baseados na Internet, em conformidade com o acordo regional de navegação
aérea.

2. CRITÉRIOS RELACIONADOS COM AS PREVISÕES DE TENDÊNCIAS
2.1 Formato das previsões de tendências
As previsões de tendências devem ser emitidas de acordo com os modelos apresentados no
Apêndice 3, Quadros A3-1 e A3-2. As unidades e escalas utilizadas na previsão de tendências
devem ser as mesmas que as utilizadas no relatório a que está anexado.
Nota.- Exemplos de previsões de tendências são dados no Apêndice 3.

2.2 Inclusão de elementos meteorológicos nas previsões de tendências

2.2.1 Disposições gerais
A previsão das tendências indica alterações significativas em relação a um ou mais dos elementos:
vento de superfície, visibilidade, tempo e nuvens. Só devem ser incluídos os elementos para os
quais se espera uma alteração significativa. Contudo, no caso de alterações significativas em
relação às nuvens, todos os grupos de nuvens, incluindo camadas ou massas não esperadas,
devem ser indicados. No caso de uma alteração significativa da visibilidade, o fenómeno que
provoca a redução da visibilidade deve ser também indicado. Quando não se prevê qualquer
alteração, esta deve ser indicada pelo termo "NOSIG".
2.2.2 Vento de Superfície
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A previsão da tendência indicará as alterações na superfície do vento que envolvem:
a) uma mudança na direcção média do vento de 60° ou mais, sendo a velocidade média antes e/ou
depois da mudança de 5 m/s (10 kt) ou mais;
b) uma mudança na velocidade média do vento de 5 m/s (10 kt) ou mais; e
c) mudanças no vento através de valores de significado operacional. Os valores limiares devem ser
estabelecidos pela autoridade meteorológica em consulta com a autoridade ATS competente e os
operadores interessados, tendo em conta as alterações do vento que se verificariam:
1) exigem uma alteração na(s) pista(s) em uso; e
2) indicam que os componentes de vento de cauda e de vento cruzado da pista mudarão
através de valores que representam os principais limites operacionais das aeronaves típicas
que operam no aeródromo.
2.2.3 Visibilidade
Quando se espera que a visibilidade melhore e mude para ou passe por um ou mais dos seguintes
valores, ou quando se espera que a visibilidade se deteriore e passe por um ou mais dos seguintes
valores: 150, 350, 600, 800, 1 500 ou 3 000 m, a previsão da tendência indicará a mudança.
Quando números significativos de voos forem realizados em conformidade com as regras de voo
visual, a previsão indicará adicionalmente as alterações a 5 000 m ou que passem por 5 000 m.
Nota.- Nas previsões de tendências anexas à rotina local e relatórios especiais, a visibilidade referese à visibilidade prevista ao longo da(s) pista(s); nas previsões de tendências anexas à METAR e à
SPECI, a visibilidade refere-se à visibilidade prevalecente na previsão.

2.2.4 Fenómenos meteorológicos
2.2.4.1 A previsão da tendência deve indicar o início, cessação ou alteração da intensidade
esperada de um ou mais dos seguintes fenómenos meteorológicos ou combinações dos mesmos:
- precipitação de congelação
- precipitação moderada ou forte (incluindo duches)
- trovoada (com precipitação)
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- tempestade de pó
- tempestade de areia
- outros fenómenos meteorológicos apresentados no Apêndice 3, 4.4.2.3, conforme
acordado entre a autoridade meteorológica, a autoridade ATS apropriada e os operadores
interessados.
2.2.4.2 A previsão da tendência deve indicar o início ou a cessação esperada de um ou mais dos
seguintes fenómenos meteorológicos ou combinações dos mesmos:
- nevoeiro de congelação
- baixa poeira, areia ou neve à deriva
- soprar pó, areia ou neve
- trovoada (sem precipitação)
- borrasca
- nuvem de funil (tornado ou mancha de água).
2.2.4.3 O número total de fenómenos relatados em 2.2.4.1 e 2.2.4.2 não deve exceder três.
2.2.4.4 O fim previsto da ocorrência dos fenómenos meteorológicos deve ser indicado pela
abreviatura "NSW".
2.2.5 Nuvens
Quando se espera que a altura da base de uma camada de nuvens de extensão BKN ou OVC se
eleve e mude para ou passe por um ou mais dos seguintes valores, ou quando se espera que a
altura da base de uma camada de nuvens de extensão BKN ou OVC baixe e passar por um ou
mais dos seguintes valores: 30, 60, 150, 300 e 450 m (100, 200, 500, 1 000 e 1 500 pés), a
previsão da tendência indicará a mudança. Quando a altura da base de uma camada de nuvens
estiver abaixo ou for esperado que desça abaixo ou suba acima de 450 m (1 500 pés), a previsão
da tendência indicará também alterações na quantidade de nuvens de FEW, ou SCT aumentando
para BKN ou OVC, ou alterações de BKN ou OVC diminuindo para FEW ou SCT. Quando não
forem previstas nuvens de significado operacional e "CAVOK" não for apropriado, deve ser utilizada
a abreviatura "NSC".
2.2.6 Visibilidade vertical
Quando se prevê que o céu permaneça ou fique obscurecido e as observações de visibilidade
vertical estejam disponíveis no aeródromo, e se prevê que a visibilidade vertical melhore e mude
para ou passe por um ou mais dos seguintes valores, ou quando se prevê que a visibilidade vertical
se deteriore e passe por um ou mais dos seguintes valores: 30, 60, 150 ou 300 m (100, 200, 500 ou
1 000 pés), a previsão de tendência indica a mudança.
2.2.7 Critérios adicionais
Os critérios para a indicação de alterações baseadas em mínimos locais de operação do
aeródromo, adicionais aos especificados nos pontos 2.2.2 a 2.2.6, devem ser utilizados conforme
acordado entre a autoridade meteorológica e o operador em causa.
2.3 Utilização de grupos de mudança
Nota. - As orientações sobre a utilização de indicadores de mudança nas previsões de tendências
são dadas no Apêndice 3, Quadro A3-3.
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2.3.1 Quando se prevê a ocorrência de uma mudança, a previsão de tendências deve começar com
um dos indicadores de mudança "BECMG" ou "TEMPO".
2.3.2 O indicador de mudança "BECMG" deve ser utilizado para descrever as mudanças previstas
quando se espera que as condições meteorológicas atinjam ou passem por valores especificados a
um ritmo regular ou irregular. Deve ser indicado o período durante o qual, ou o momento em que a
alteração é prevista, utilizando as abreviaturas "FM", "TL" ou "AT", conforme o caso, cada uma
seguida de um grupo de tempo em horas e minutos. Quando a alteração for prevista para começar
e terminar totalmente dentro do período de previsão da tendência, o início e o fim da alteração
devem ser indicados, usando as abreviaturas "FM" e "TL", respectivamente, com os seus grupos de
tempo associados. Quando a alteração for prevista para começar no início do período de previsão
de tendências mas terminar antes do final desse período, a abreviatura "FM" e o grupo de tempo
associado deve ser omitida e apenas "TL" e o grupo de tempo associado deve ser utilizado.
Quando a alteração for prevista para começar durante o período de previsão de tendências e ser
completada no final desse período, a abreviatura "TL" e o seu grupo temporal associado deve ser
omitida e apenas "FM" e o seu grupo temporal associado deve ser utilizado. Quando a alteração for
prevista para ocorrer num determinado momento durante o período de previsão de tendências,
deve ser utilizada a abreviatura "AT" seguida do seu grupo de tempo associado. Quando a
alteração for prevista para começar no início do período de previsão de tendências e estar
concluída até ao final desse período ou quando a alteração for prevista para ocorrer dentro do
período de previsão de tendências mas o tempo for incerto, as abreviaturas "FM", "TL" ou "AT" e os
seus grupos de tempo associados devem ser omitidos e o indicador de alteração "BECMG" deve
ser utilizado sozinho.
2.3.3 O indicador de mudança "TEMPO" deve ser utilizado para descrever as flutuações
temporárias previstas nas condições meteorológicas que atingem ou ultrapassam valores
especificados e duram menos de uma hora em cada caso e, no agregado, cobrem menos de
metade do período durante o qual as flutuações são previstas para ocorrer. O período durante o
qual se prevê a ocorrência das flutuações temporárias deve ser indicado, utilizando as abreviaturas
"FM" e/ou "TL", conforme o caso, cada uma seguida de um grupo de tempo em horas e minutos.
Quando o período de flutuações temporárias nas condições meteorológicas for previsto para
começar e terminar totalmente dentro do período de previsão da tendência, o início e o fim do
período de flutuações temporárias devem ser indicados usando as abreviaturas "FM" e "TL",
respectivamente, com os seus grupos de tempo associados. Quando se prevê que o período de
flutuações temporárias tenha início no início do período de previsão de tendências mas termine
antes do final desse período, a abreviatura "FM" e o grupo temporal associado deve ser omitida e
apenas "TL" e o grupo temporal associado deve ser utilizado. Quando se prevê que o período de
flutuações temporárias comece durante o período de tendência período de previsão e cessar até ao
final desse período, a abreviatura "TL" e o seu grupo temporal associado devem ser omitida e
apenas "FM" e o seu grupo temporal associado deve ser utilizado. Quando se prevê que o período
de flutuações temporárias comece no início do período de previsão de tendências e termine no final
desse período, ambas as abreviaturas "FM" e "TL" e os seus grupos de tempo associados devem
ser omitidas e o indicador de mudança "TEMPO" deve ser utilizado sozinho.
2.4 Utilização do indicador de probabilidade
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O indicador "PROB" não deve ser utilizado nas previsões de tendências.

3. CRITÉRIOS RELACIONADOS COM AS PREVISÕES PARA A DESCOLAGEM
3.1 Formato das previsões para a descolagem
- O formato da previsão deve ser o acordado entre a autoridade meteorológica e o operador em
causa. A ordem dos elementos e a terminologia, unidades e escalas utilizadas nas previsões para
descolagem devem ser as mesmas que as utilizadas nos relatórios para o mesmo aeródromo.

3.2 Alterações às previsões para a descolagem
Os critérios para a emissão de alterações às previsões de descolagem para a direcção e velocidade
do vento de superfície, temperatura e pressão e quaisquer outros elementos acordados localmente
devem ser acordados entre a autoridade meteorológica e os operadores interessados. Os critérios
devem ser coerentes com os critérios correspondentes aos relatórios especiais estabelecidos para
o aeródromo, em conformidade com o Apêndice 3, 2.3.1.

4. CRITÉRIOS RELACIONADOS COM
PREVISÕES DE ÁREA PARA VOOS DE BAIXO NÍVEL

4.1 Formato e conteúdo das previsões da área GAMET
Quando preparadas em formato GAMET, as previsões de área devem conter duas secções:
Secção I relacionada com informações sobre fenómenos meteorológicos em rota perigosos para
voos de baixo nível, preparada em apoio à emissão de informações AIRMET, e Secção II
relacionada com informações adicionais exigidas por voos de baixo nível. O conteúdo e a ordem
dos elementos de uma previsão de área GAMET, quando elaborada, deve estar de acordo com o
modelo apresentado na Tabela A5-3. Os elementos adicionais da Secção II deverão ser incluídos
em conformidade com o acordo regional de navegação aérea. Os elementos já abrangidos por uma
mensagem SIGMET devem ser omitidos das previsões de área GAMET.

4.2 Alterações às previsões da área GAMET
Quando um fenómeno meteorológico perigoso para voos de baixo nível tiver sido incluído na
previsão da área GAMET e a previsão do fenómeno não ocorrer, ou já não estiver prevista, deve
ser emitida uma AMD GAMET, alterando apenas o elemento meteorológico em questão.
Nota.- Especificações relativas à emissão de informações AIRMET que alteram a previsão da área
em relação a fenómenos meteorológicos perigosos para voos de baixo nível são apresentadas no
Apêndice 6.
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4.3 Conteúdo das previsões de área para voos de baixo nível em forma de gráfico
4.3.1 Quando se utiliza o formulário de gráficos para previsões de área para voos de baixo nível, a
previsão de vento superior e temperatura aérea superior deve ser emitida para pontos separados
por não mais de 500 km (300 NM) e para, pelo menos, as seguintes altitudes: 600, 1 500 e 3 000 m
(2 000, 5 000 e 10 000 pés), e 4 500 m (15 000 pés) em zonas montanhosas.
4.3.2 Quando se utiliza o formulário gráfico para previsões de áreas para voos de baixo nível, a
previsão dos fenómenos SIGWX deve ser emitida como previsão SIGWX de baixo nível para níveis
de voo até 100 (ou até ao nível de voo 150 em áreas montanhosas, ou superior, quando
necessário). As previsões de SIGWX de baixo nível devem incluir os seguintes itens:
a) os fenómenos que justifiquem a emissão de um SIGMET, conforme indicado no Apêndice 6, e que
se espera que afectem voos de baixo nível; e
b) os elementos das previsões de área para voos de baixo nível, como indicado no Quadro A5-3,
excepto os elementos relativos
1) vento superior e temperatura superior do ar; e
2) previsão QNH.
Nota.- Orientação sobre a utilização dos termos "ISOL", "OCNL" e "FRQ" referentes a
cumulonimbus e nuvens de cúmulo em torre, e trovoadas é dada no Apêndice 6.

4.4 Troca de previsões de área para voos de baixo nível
As previsões de área para voos de baixo nível preparadas em apoio à emissão de informações
AIRMET devem ser trocadas entre centros meteorológicos de aeródromo e/ou centros de
observação meteorológica responsáveis pela emissão de documentação de voo para voos de baixo
nível nas regiões de informação de voo em causa.

Tabela A5-1. Modelo para TAF
Chave:
M = inclusão obrigatória, parte de cada mensagem;
C = inclusão condicional, dependente das condições meteorológicas ou do método de
observação;
O = inclusão opcional.
Nota 1.- Os intervalos e resoluções para os elementos numéricos incluídos no TAF são
apresentados na Tabela A5-4 deste apêndice.
Nota 2.- As explicações para as abreviaturas podem ser encontradas nos Procedimentos para
Serviços de Navegação Aérea - OACI Abreviaturas e Códigos (PANS-ABC, Doc 8400).
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Element as specified
in Chapter 6

Detailed content

Template(s)

Examples

Identification of the type
of forecast (M)

Type of forecast (M)

TAF or TAF AMD or TAF COR

TAF
TAF AMD

Location indicator (M)

OACI location indicator (M)

nnnn

YUDO1

Time of issue of forecast Day and time of issue of the
(M)
forecast in UTC (M)

nnnnnnZ

160000Z

Identification of a
missing forecast (C)

NIL

NIL

Missing forecast identifier (C)

END OF TAF IF THE FORECAST IS MISSING.
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Element as specified
in Chapter 6

Detailed content

Appendix 5

Template(s)

Examples

Days and period of
validity of forecast (M)

Days and period of the validity of
the forecast in UTC (M)

nnnn/nnnn

0812/0918

Identification of a
cancelled forecast (C)

Cancelled forecast identifier (C)

CNL

CNL

Wind direction (M)

nnn or VRB2

Wind speed (M)

[P]nn[n]

Significant speed variations (C)3

G[P]nn[n]

Units of measurement (M)

MPS (or KT)

24004MPS; VRB01MPS
(24008KT); (VRB02KT)
19005MPS
(19010KT)
00000MPS
(00000KT)
140P49MPS
(140P99KT)
12003G09MPS
(12006G18KT)
24008G14MPS
(24016G28KT)

Visibility (M)

Prevailing visibility (M)

nnnn

Weather (C)4, 5

Intensity of weather
phenomena (C)6

– or +

END OF TAF IF THE FORECAST IS CANCELLED.
Surface wind (M)

—

Characteristics and type of weather DZ or RA or
phenomena (C)7
SN or SG or
PL or DS or
SS or FZDZ or
FZRA or SHGR or
SHGS or SHRA or
SHSN or TSGR or
TSGS or TSRA or
TSSN

Cloud (M)8

Temperature (O)9

23/11/2020

FG or BR or
SA or DU or
HZ or FU or
VA or SQ or
PO or FC or
TS or
BCFG or
BLDU or
BLSA or
BLSN or
DRDU or
DRSA or
DRSN or
FZFG or
MIFG or
PRFG

Cloud amount and
height of base or
vertical visibility (M)

FEWnnn or
SCTnnn or
BKNnnn or
OVCnnn

VVnnn or
VV///

Cloud type (C)4

CB or TCU

—

Name of the element (M)

TX

Maximum temperature (M)

[M]nn/

Day and time of occurrence of the
maximum temperature (M)

nnnnZ

Name of the element (M)

TN

Minimum temperature (M)

[M]nn/

Day and time of occurrence of the
minimum temperature (M)

nnnnZ

NSC

C
A
V
O
K

0350
7000
9000
9999

CAVOK

RA
+TSRA
–FZDZ PRFG

HZ
FG

+TSRASN
SNRA FG

FEW010
OVC020
NSC
SCT005 BKN012
SCT008 BKN025CB

VV005
VV///

TX25/1013Z TN09/1005Z
TX05/2112Z TNM02/2103Z
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Expected significant
changes to one or more
of the above elements
during the period of
validity (C)4, 10

Change or probability indicator (M)

PROB30 [TEMPO] or PROB40 [TEMPO] or
BECMG or TEMPO or FM

TEMPO 0815/0818 25017G25MPS
(TEMPO 0815/0818 25034G50KT)

Period of occurrence or change (M) nnnn/nnnn or nnnnnn11
Wind (C)4

nnn[P]nn[n][G[P]nn[n]]MPS or VRBnnMPS
(or nnn[P]nn[G[P]nn]KT or VRBnnKT)

Prevailing visibility (C)4

nnnn

Weather phenomenon:
intensity (C)6

– or +

—

Weather phenomenon:
characteristics and type (C)4, 7

DZ or RA or
SN or SG or
PL or DS or
SS or
FZDZ or
FZRA or
SHGR or
SHGS or
SHRA or
SHSN or
TSGR or
TSGS or
TSRA or
TSSN

FG or
BR or SA or
DU or HZ or
FU or VA or
SQ or PO or
FC or TS or
BCFG or
BLDU or
BLSA or
BLSN or
DRDU or
DRSA or
DRSN or
FZFG or
MIFG or
PRFG

FEWnnn or
SCTnnn or
BKNnnn or
OVCnnn

VVnnn or
VV///

CB or TCU

—

Cloud amount and height of base
or vertical visibility (C)4

Cloud type (C)4

NSW

TEMPO 2212/2214 17006G13MPS 1000
TSRA SCT010CB BKN020
(TEMPO 2212/2214 17012G26KT 1000
C
A
V
O
K

TSRA SCT010CB BKN020)
BECMG 3010/3011 00000MPS 2400
OVC010
(BECMG 3010/3011 00000KT 2400
OVC010)
PROB30 1412/1414 0800 FG
BECMG 1412/1414 RA
TEMPO 2503/2504 FZRA
TEMPO 0612/0615 BLSN
PROB40 TEMPO 2923/3001 0500 FG

NSC

FM051230 15015KMH 9999 BKN020
(FM051230 15008KT 9999 BKN020)
BECMG 1618/1620 8000 NSW NSC
BECMG 2306/2308 SCT015CB BKN020

Notas.1.Localização fictícia.
2.A ser utilizado de acordo com 1.2.1.
3.A ser incluído de acordo com 1.2.1.
4.A ser incluído sempre que aplicável.
5.Um ou mais, até um máximo de três, grupos em conformidade com 1.2.3.
6.A serem incluídos sempre que aplicável, de acordo com 1.2.3. Sem qualificador para intensidade
moderada.
7. Fenómenos meteorológicos a serem incluídos de acordo com 1.2.3.
8. Até quatro camadas de nuvens, de acordo com 1.2.4.
9.A incluir de acordo com 1.2.5, consistindo até um máximo de quatro temperaturas (duas
temperaturas máximas e duas temperaturas mínimas).
10.A ser incluído de acordo com 1.3, 1.4 e 1.5.
11.A ser utilizado apenas com FM.
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Table A5-2. Use of change and time indicators in TAF
Change or time indicator

Time period

Meaning

FM

ndndnhnhnmnm

used to indicate a significant change in most weather elements occurring at ndnd day, nhnh hours
and nmnm minutes (UTC);
all the elements given before “FM” are to be included following “FM” (i.e. they are all superseded
by those following the abbreviation)

BECMG

nd1nd1nh1nh1/nd2nd2nh2nh2

the change is forecast to commence at nd1nd1 day and nh1nh1 hours (UTC) and be completed by
nd2nd2 day and nh2nh2 hours (UTC);
only those elements for which a change is forecast are to be given following “BECMG”;
the time period nd1nd1nh1nh1/nd2nd2nh2nh2 should normally be less than 2 hours and in any case
should not exceed 4 hours

TEMPO

nd1nd1nh1nh1/nd2nd2nh2nh2

temporary fluctuations are forecast to commence at nd1nd1 day and nh1nh1 hours (UTC) and cease
by nd2nd2 day and nh2nh2 hours (UTC);
only those elements for which fluctuations are forecast are to be given following “TEMPO”;
temporary fluctuations should not last more than one hour in each instance, and in the aggregate,
cover less than half of the period nd1nd1nh1nh1/nd2nd2nh2nh2

—

nd1nd1nh1nh1/nd2nd2nh2nh2

TEMPO

nd1nd1nh1nh1/nd2nd2nh2nh2

probability of occurrence (in %) of an alternative value —
of a forecast element or elements;
probability of occurrence of temporary
nn = 30 or nn = 40 only;
fluctuations
to be placed after the element(s) concerned

PROBnn

Tabela A5-3.

Modelo para o GAMET

Chave:
M = inclusão obrigatória, parte de cada mensagem;
C = inclusão condicional, dependente das condições meteorológicas;
O = inclusão opcional;
= = uma linha dupla indica que o texto que se segue deve ser colocado na linha seguinte.

Element

Detailed content

Template(s)

Examples

Location indicator of
FIR/CTA (M)

OACI location indicator of the
ATS unit serving the FIR or
CTA to which the GAMET
refers (M)

nnnn

YUCC1

Identification (M)

Message identification (M)

GAMET

GAMET

Validity period (M)

Day-time groups indicating
the period of validity in UTC
(M)

VALID nnnnnn/nnnnnn

VALID 220600/221200

Location indicator of
aerodrome meteorological
office or meteorological watch
office (M)

Location indicator of
nnnn–
aerodrome meteorological
office or meteorological watch
office originating the message
with a separating hyphen (M)

YUDO–1

Name of the FIR/CTA or part
thereof (M)

Location indicator and name
of the FIR/CTA, or part

YUCC AMSWELL FIR/2 BLW FL120
YUCC AMSWELL FIR

23/11/2020
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thereof for which the GAMET
is issued (M)

nnnn nnnnnnnnnn CTA[/n] [BLW FLnnn]
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Template(s)
Element
Indicator for the beginning of
Section I (M)

Detailed content
Indicator to identify the
beginning of Section I (M)

Surface wind (C)

Widespread surface wind
exceeding 15 m/s (30 kt)

Surface visibility (C)

Widespread surface visibility
below 5 000 m including the
weather phenomena causing
the reduction in visibility

Significant weather (C)

Identifier and
time

Location

Content

SECN I
SFC WIND:
[nn/nn]

SECN I
nnn/[n]nnMPS
(or nnn/[n]nnKT)

SFC WIND: 10/12 310/16MPS
SFC WIND: E OF W110 050/40KT

nnnnM FG or BR or
SA or DU or
HZ or FU or
VA or PO or
DS or SS or
DZ or RA or
SN or SG or
FC or GR or
GS or PL or SQ

SFC VIS: 06/08 N OF N51 3000M BR

Significant weather conditions SIGWX:
encompassing thunderstorms, [nn/nn]
heavy sandstorm and
duststorm, and volcanic ash

ISOL TS or
OCNL TS or
FRQ TS or
OBSC TS or
EMBD TS or
HVY DS or
HVY SS or
SQL TS or
ISOL TSGR or
OCNL TSGR or
FRQ TSGR or
OBSC TSGR or
EMBD TSGR or
SQL TSGR or VA

SIGWX: 11/12 ISOL TS

Mountain obscuration (C)

Mountain obscuration

MT OBSC:
[nn/nn]

nnnnnnnnnn2

MT OBSC: S OF N48 MT PASSES

Cloud (C)

Widespread areas of broken
or overcast cloud with height
of base less than 300 m
(1 000 ft) above ground level
(AGL) or above mean sea
level (AMSL) and/or any
occurrence of
cumulonimbus (CB) or
towering cumulus (TCU)
clouds

SIG CLD:
[nn/nn]

BKN or OVC
[n]nnn/[n]nnnM
(or [n]nnn/[n]nnnFT)
AGL or AMSL
ISOL or OCNL or
FRQ or OBSC or
EMBD
CB3 or TCU3
[n]nnn/[n]nnnM
(or [n]nnn/[n]nnnFT)
AGL or AMSL

SIG CLD: 06/09 N OF N51 OVC
800/1100FT AGL 10/12 ISOL TCU
1200/8000FT AGL

Icing (C)

Icing (except for that
ICE: [nn/nn]
occurring in convective clouds
and for severe icing for which
a SIGMET message has
already been issued)

MOD FLnnn/nnn or
MOD ABV FLnnn or
SEV FLnnn/nnn or
SEV ABV FLnnn

ICE: MOD FL050/080

Turbulence (C)

Turbulence (except for that
TURB: [nn/nn]
occurring in convective clouds
and for severe turbulence for
which a SIGMET message

MOD FLnnn/nnn or
MOD ABV FLnnn or
SEV FLnnn/nnn or
SEV ABV FLnnn

TURB: MOD ABV FL090
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SFC VIS:
[nn/nn]

[N OF Nnn or Snn]
or
[S OF Nnn or Snn]
or
[W OF Wnnn or
Ennn] or
[E OF Wnnn or
Ennn] or
[nnnnnnnnnn]2

Examples
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has already been issued)
Mountain wave (C)

Mountain wave (except for
severe mountain wave for
which a SIGMET message
has already been issued)

MTW: [nn/nn]

MOD FLnnn/nnn or
MOD ABV FLnnn or
SEV FLnnn/nnn or
SEV ABV FLnnn

MTW: N OF N63 MOD ABV FL080
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Template(s)
Element
SIGMET (C)

Detailed content
SIGMET messages
applicable to the FIR/CTA
concerned or a sub-area
thereof, for which the area
forecast is valid

Identifier and
time
SIGMET
APPLICABLE:

or HAZARDOUS WX NIL (C)5
Indicator for the beginning
of Section II (M)

Indicator to identify the
beginning of Section II (M)

Pressure centres and fronts
(M)

Pressure centres and fronts
and their expected
movements and
developments

Location
—

Content
[n][n]n4

HAZARDOUS WX NIL
SECN II
L [n]nnnHPA or H
[n]nnnHPA
or
FRONT or NIL

Upper wind and upper-air
WIND/T:
temperature for at least the
following altitudes: 600, 1 500
and 3 000 m (2 000, 5 000
and 10 000 ft)

Nnnnn or Snnnn
Wnnnnn or
Ennnnn

[n]nnnM
(or [n]nnnFT)
nnn/[n]nnMPS
(or nnn/[n]nnKT)
PSnn or MSnn

Cloud (M)

Cloud information not
CLD: [nn/nn]
included in Section I giving
type, height of base and top
above ground level (AGL) or
above mean sea level (AMSL)

Freezing level (M)

Height indication of 0 C
FZLVL:
level(s) above ground level
(AGL) or above mean sea
level (AMSL), if lower than the
top of the airspace for which
the forecast is supplied

[N OF Nnn or Snn]
or
[S OF Nnn or Snn]
or
[W OF Wnnn or
Ennn] or
[E OF Wnnn or
Ennn]
or
[nnnnnnnnnn]2

Forecast QNH (M)

Forecast lowest QNH during
the period of validity

Sea-surface temperature and

Sea-surface temperature and

23/11/2020

or

HAZARDOUS WX NIL
SECN II

Nnnnn or Snnnn
Wnnnnn or
Ennnnn or
Nnnnn or Snnnn
Wnnnnn or
Ennnnn TO Nnnnn
or Snnnn Wnnnnn
or Ennnnn
—

Upper winds and
temperatures (M)

PSYS: [nn]

Examples
SIGMET APPLICABLE: 3, A5, B06

PSYS: 06 N5130 E01000 L 1004HPA
MOV NE 25KT WKN

MOV N or MOV NE
or MOV E or MOV
SE or MOV S or
MOV SW or MOV W
or MOV NW nnKMH
(or nnKT)
WKN or NC or
INTSF
WIND/T: 2000FT N5500 W01000
270/18MPS PS03 5000FT N5500
W01000 250/20MPS MS02 10000FT
N5500 W01000 240/22MPS MS11

FEW or SCT or
CLD: BKN SC 2500/8000FT AGL
BKN or OVC
ST or SC or CU or
CLD: NIL
AS or AC or NS
[n]nnn/[n]nnnM
(or [n]nnn/[n]nnnFT)
AGL or AMSL or NIL
[ABV] [n]nnnFT
AGL or AMSL

FZLVL: 3000FT AGL

MNM QNH:

[n]nnnHPA

MNM QNH: 1004HPA

SEA:

Tnn HGT [n]nM

SEA: T15 HGT 5M
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state of the sea (O)

state of the sea if required by
regional air navigation
agreement

Volcanic eruptions (M)

Name of volcano

VA:

nnnnnnnnnn or NIL

VA: ETNA
VA: NIL

Notas.1.Localização fictícia.
2.O texto livre descrevendo localizações geográficas bem conhecidas deve ser reduzido ao mínimo.
3.A localização do BC e/ou TCU deve ser especificada para além de quaisquer áreas largamente
disseminadas de nuvens partidas ou nubladas, como indicado no exemplo.
4.Listar conforme necessário, com separação por vírgulas.
5.Quando não forem incluídos elementos na Secção I.

Tabela A5-4.

Intervalos e resoluções para os elementos numéricos incluído no TAF

Element as specified in Chapter 6

Range

Resolution

Wind direction:

° true

000 – 360

10

Wind speed:

MPS
KT

00 – 99*
00 – 199*

1
1

0000 – 0750
0800 – 4 900
5 000 –9000
10 000 –

50
100
1 000
0 (fixed value: 9 999)

Visibility:

M
M
M
M

Vertical visibility:

30’s M (100’s FT)

000 – 020

1

Cloud: height of cloud base:

30’s M (100’s FT)

000 – 100

1

°C

–80 – +60

1

Air temperature (maximum and minimum):
*

There is no aeronautical requirement to report surface wind speeds of 50 m/s (100 kt) or more; however, provision has been made for reporting wind speeds up to
99 m/s (199 kt) for non-aeronautical purposes, as necessary.

Examplo A5-1. TAF

TAF for YUDO (Donlon/International)*:
TAF YUDO 151800Z 1600/1618 13005MPS 9000 BKN020 BECMG 1606/1608 SCT015CB BKN020 TEMPO
1608/1612 17006G12MPS 1000 TSRA SCT010CB BKN020 FM161230 15004MPS 9999 BKN020
Meaning of the forecast:
TAF for Donlon/International* issued on the 15th of the month at 1800 UTC valid from 0000 UTC to 1800 UTC on the
16th of the month; surface wind direction 130 degrees; wind speed 5 metres per second; visibility 9 kilometres, broken
cloud at 600 metres; becoming between 0600 UTC and 0800 UTC on the 16th of the month, scattered cumulonimbus
cloud at 450 metres and broken cloud at 600 metres; temporarily between 0800 UTC and 1200 UTC on the 16th of the
month surface wind direction 170 degrees; wind speed 6 metres per second gusting to 12 metres per second; visibility 1
000 metres in a thunderstorm with moderate rain, scattered cumulonimbus cloud at 300 metres and broken cloud at 600
metres; from 1230 UTC on the 16th of the month surface wind direction 150 degrees; wind speed 4 metres per second;
visibility 10 kilometres or more; and broken cloud at 600 metres.
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* Fictitious location
Note.— In this example, the primary units “metre per second” and “metre” were used for wind speed and height of cloud base, respectively.
However, in accordance with Annex 5, the corresponding non-SI alternative units “knot” and “foot” may be used instead.

Exemplo A5-2. Cancelamento do TAF

Cancellation of TAF for YUDO (Donlon/International)*:
TAF AMD YUDO 161500Z 1600/1618 CNL
Meaning of the forecast:
Amended TAF for Donlon/International* issued on the 16th of the month at 1500 UTC cancelling the previously
issued TAF valid from 0000 UTC to 1800 UTC on the 16th of the month.
* Fictitious location

Exemplo A5-3. Previsão da área de jogo

YUCC GAMET VALID 220600/221200 YUDO –
YUCC AMSWELL FIR/2 BLW FL120
SECN I
SFC WIND:
10/12 310/16MPS
SFC VIS:
06/08 N OF N51 3000M BR
SIGWX:
11/12 ISOL TS
SIG CLD:
06/09 N OF N51 OVC 800/1100FT AGL 10/12 ISOL TCU 1200/8000FT AGL
ICE:
MOD FL050/080
TURB:
MOD ABV FL090
SIGMET APPLICABLE:
3, 5
SECN II
PSYS:
06 N5130 E01000 L 1004HPA MOV NE 25KT WKN
WIND/T:
2000FT N5500 W01000 270/18MPS PS03 5000FT N5500 W01000 250/20MPS MS02
10000FT N5500 W01000 240/22MPS MS11
CLD:
BKN SC 2500/8000FT AGL
FZLVL:
3000FT AGL
MNM QNH:
1004HPA
SEA:
T15 HGT 5M
VA:
NIL
Meaning:

An area forecast for low-level flights (GAMET) issued for sub-area two of the Amswell*
flight information region (identified by YUCC Amswell area control centre) for below flight
level 120 by the Donlon/International* aerodrome meteorological office (YUDO); the
message is valid from 0600 UTC to 1200 UTC on the 22nd of the month.

Section I:
surface wind speed and direction: between 1000 UTC and 1200 UTC surface wind direction 310 degrees; wind speed 16 metres
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surface visibility:
significant weather phenomena:
significant clouds:

icing:
turbulence:
SIGMET messages:

Appendix 5

Section II:
pressure systems:

winds and temperatures:

clouds:
freezing level:
minimum QNH:
sea:
volcanic ash:

per second;
between 0600 UTC and 0800 UTC north of 51 degrees north 3 000 metres (due to mist);
between 1100 UTC and 1200 UTC isolated thunderstorms without hail;

between 0600 UTC and 0900 UTC north of 51 degrees north overcast base 800, top 1 100 feet
above ground level; between 1000 UTC and 1200 UTC isolated towering cumulus base 1
200, top 8 000 feet above ground level;
moderate between flight level 050 and 080;
moderate above flight level 090 (at least up to flight level 120);
3 and 5 applicable to the validity period and sub-area concerned.

Annex 3 — Meteorological Service for International Air Navigation

at 0600 UTC low pressure of 1 004 hectopascals at 51.5 degrees north 10.0 degrees east,
expected to move north-eastwards at 25 knots and to weaken;
at 2 000 feet above ground level at 55 degrees north 10 degrees west wind direction 270 degrees,
wind speed 18 metres per second, temperature plus 3 degrees Celsius; at 5 000 feet above
ground level at 55 degrees north 10 degrees west wind direction 250 degrees, wind speed
20 metres per second, temperature minus 2 degrees Celsius; at 10 000 feet above ground level at
55 degrees north 10 degrees west wind direction 240 degrees, wind speed 22 metres per second,
temperature minus 11 degrees Celsius;
broken stratocumulus, base 2 500 feet, top 8 000 feet above ground level;
3 000 feet above ground level;
1 004 hectopascals;
surface temperature 15 degrees Celsius; and state of the sea 5 metres;
nil.

* Fictitious location
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APÊNDICE 6. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS RELACIONADAS COM INFORMAÇÕES SIGMET E
AIRMET, AVISOS DE AERÓDROMO E AVISOS E ALERTAS DE CISALHAMENTO DE VENTO

(Ver Capítulo 7 do presente regulamento).

Nota.- Os designadores do tipo de dados a serem utilizados em cabeçalhos abreviados para mensagens de
aviso SIGMET, AIRMET, ciclone tropical e cinzas vulcânicas são fornecidos no Manual sobre o Sistema
Global de Telecomunicações (WMO-No. 386).

1.ESPECIFICAÇÕES RELACIONADAS COM A INFORMAÇÃO SIGMET
1.1 Formato das mensagens SIGMET

1.1.1 O conteúdo e a ordem dos elementos numa mensagem SIGMET devem estar de acordo com o
modelo apresentado no Quadro A6-1A.
1.1.2 As mensagens contendo informações SIGMET devem ser identificadas como: "SIGMET".
1.1.3 O número de sequência referido no modelo da Tabela A6- 1A deve corresponder ao número de
mensagens SIGMET emitidas para a região de informação de voo (FIR) desde 0001 UTC no dia em
questão. Os centros de observação meteorológica cuja área de responsabilidade abrange mais de um FIR
e/ou área de controlo (CTA) deverão emitir mensagens SIGMET separadas para cada FIR e/ou CTA dentro
da sua área de responsabilidade.
1.1.4 De acordo com o modelo do Quadro A6-1A, apenas um dos seguintes fenómenos deve ser incluído
num Mensagem SIGMET, utilizando as abreviaturas conforme indicado abaixo:

A níveis de cruzeiro (independentemente da altitude):
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-tempestade de trovoada
-obscurecido
-frequente
- linha de squall
- obscurecido com o granizo
- embutido com granizo
- frequente, com granizo
- linha de squall com hail

OBSC TS
EMBD TS
FRQ TS
SQL TS
OBSC TSGR
EMBD TSGR
FRQ TSGR
SQL TSGR

ciclone tropical
- ciclone tropical com TC médio de 10 minutos (+ nome do ciclone)
velocidade do vento de superfície de 17 m/s (34 kt)
ou mais

turbulência
- turbulência severa

SEV TURB

Icing
- gelo severo SEV ICE
- gelo grave devido ao
chuva gelada

SEV ICE (FZRA)

onda de montanha
- onda severa de montanha

SEV MTW

tempestade de pó
- forte tempestade de pó

HVY DS

tempestade de areia
- forte tempestade de areia
cinzas vulcânicas

HVY SS

- cinza vulcânica VA (+ nome do vulcão, se conhecido)
nuvem radioactiva

RDOACT CLD

1.1.5 A informação SIGMET não deve conter material descritivo desnecessário. Na descrição dos
fenómenos meteorológicos para os quais o SIGMET é emitido, não deve ser incluído qualquer
material descritivo adicional ao indicado em 1.1.4. As informações do SIGMET relativas a
trovoadas ou ciclones tropicais não devem incluir referências à turbulência e ao gelo associados.
1.1.6.- Até 4 de Novembro de 2020, a informação SIGMET deve ser divulgada sob a forma de
IWXXM GML para além da divulgação da informação SIGMET de acordo com 1.1.1.
1.1.6 A partir de 5 de Novembro de 2020, a informação SIGMET deve ser disseminada no
formulário IWXXM GML, para além da disseminação da informação SIGMET, de acordo com
1.1.1.

23/11/2020

146

Edição 1

RACSTP PARTE 425 SERVIÇO DE METEOROLOGOA AERONÁUTICA

Nota.- As especificações técnicas para IWXXM estão contidas no Manual de Códigos (WMO-No.
306), Volume I.3, Parte D - Representação Derivada de Modelos de Dados. A orientação sobre a
implementação do IWXXM é fornecida no Manual sobre o Intercâmbio Digital de Informação
Meteorológica Aeronáutica (Doc 10003).
1.1.7 - O SIGMET, quando emitido em formato gráfico, deve ser conforme especificado no
Apêndice 1, incluindo a utilização de símbolos e/ou abreviaturas aplicáveis.

1.2 Divulgação das mensagens SIGMET

1.2.1 As mensagens SIGMET devem ser divulgadas aos centros de observação meteorológica, WAFCs e a
outros centros meteorológicos, em conformidade com o acordo regional de navegação aérea. As
mensagens SIGMET para cinzas vulcânicas devem ser igualmente divulgadas aos centros consultivos de
cinzas vulcânicas.
1.2.2 As mensagens SIGMET devem ser divulgadas aos bancos de dados internacionais OPMET e aos
centros designados pelo acordo regional de navegação aérea para a operação de serviços aeronáuticos
fixos baseados na Internet, em conformidade com o acordo regional de navegação aérea.
2. ESPECIFICAÇÕES RELACIONADAS COM A INFORMAÇÃO DO AIRMET
2.1 Formato das mensagens AIRMET
2.1.1 O conteúdo e a ordem dos elementos numa mensagem AIRMET devem estar de acordo com o
modelo apresentado no Quadro A6-1A.
2.1.2 O número de sequência referido no modelo da Tabela A6-1A deve corresponder ao número de
mensagens AIRMET emitidas para o FIR desde 0001 UTC no dia em questão. Os centros de observação
meteorológica cuja área de responsabilidade abrange mais de um FIR e/ou CTA emitirão mensagens
AIRMET separadas para cada FIR e/ou CTA dentro da sua área de responsabilidade.
2.1.3 O FIR deve ser dividido em subáreas, conforme necessário.
2.1.4 De acordo com o modelo do Quadro A6-1A, apenas um dos seguintes fenómenos deve ser incluído
num
Mensagem AIRMET, utilizando as abreviaturas como indicado abaixo:
Em níveis de cruzeiro abaixo do nível de voo 100 (ou abaixo do nível de voo 150 em zonas montanhosas,
ou superior, quando necessário):
velocidade do vento de superfície
- velocidade média do vento de superfície
generalizada acima de 15 m/s (30 kt)

SFC WIND
(+ wind, direction, speed and units)

- visibilidade de superfície
- áreas afectadas por redução da
visibilidade para menos de 5 000 m,
incluindo o fenómeno meteorológico
que provoca a redução da visibilidade

(+ one of the following weather phenomena or
combinations thereof: BR, DS, DU, DZ, FC, FG,
FU, GR, GS, HZ, PL, PO, RA, SA, SG, SN, SQ, SS
or VA)

SFC VIS
(+ visibility)
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- tempestades
- trovoadas isoladas
sem granizo

ISOL TS

- trovoadas ocasionais
sem granizo

ICNL TS

- trovoadas isoladas
com granizo

ISOL TSGR

- trovoadas ocasionais
com granizo

OCNL TSGR

- obscurecimento da montanha
- montanhas obscurecidas

MT OBSC

- nuvem
- áreas largamente disseminadas de
nuvens partidas ou nubladas com
altura de base inferior a 300 m
acima do nível do solo:

BKN CLD (+ height of the base and top and units)

- quebrado
- nublado

OVC CLD (+ height of the base and top and units)

- nuvens de cumulonimbus que são:
- isoladas
- ocasional
- frequente

ISOL CB
OCNL CB
F RQ CB

- nuvens de cúmulo em torre que são:
- isoladas
- isoladas
- ocasional
- frequente

ISOL TCU
OCNL TCU
OCNL CB
FRQ TCU

- icing
- gelo moderado
(excepto para nuvens convectivas de gelo)

MOD ICE

- turbulência
- turbulência moderada (excepto para
turbulência em nuvens convectivas)

MOD TURB

- onda de montanha
- Onda moderada de montanha

MOD MTW

2.1.5 A informação AIRMET não deve conter material descritivo desnecessário. Na descrição dos fenómenos
meteorológicos para os quais a AIRMET é emitida, não deve ser incluído qualquer material descritivo adicional
ao indicado em 2.1.4. As informações AIRMET relativas a trovoadas ou nuvens de cumulonimbus não deverão
incluir referências à turbulência e ao gelo associados.
Nota.- As especificações da informação SIGMET que também é aplicável a voos de baixo nível são dadas em
1.1.4.
2.1.6 Recomendação.- Até 4 de Novembro de 2020, a informação AIRMET deve ser divulgada sob a forma de
IWXXM GML, para além da divulgação da informação AIRMET, de acordo com 2.1.1.
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2.1.6 A partir de 5 de Novembro de 2020, a informação AIRMET deve ser divulgada no formulário IWXXM GML,
para além da divulgação da informação AIRMET, de acordo com 2.1.1.
Nota.- As especificações técnicas para IWXXM estão contidas no Manual de Códigos (WMO-No. 306), Volume
I.3, Parte D - Representação Derivada de Modelos de Dados. A orientação sobre a implementação do IWXXM é
fornecida no Manual sobre o Intercâmbio Digital de Informação Meteorológica Aeronáutica (Doc 10003).
2.2 Divulgação de mensagens AIRMET
2.2.1- As mensagens AIRMET devem ser divulgadas aos centros de observação meteorológica em FIRs
adjacentes e a outros centros de observação meteorológica ou centros meteorológicos de aeródromos,
conforme acordado entre as autoridades meteorológicas interessadas.
2.2.2.- As mensagens AIRMET devem ser transmitidas aos bancos de dados meteorológicos operacionais
internacionais e aos centros designados pelo acordo regional de navegação aérea para a operação de serviços
fixos aeronáuticos baseados na Internet, em conformidade com o acordo regional de navegação aérea.

3.ESPECIFICAÇÕES RELACIONADAS COM OS RELATÓRIOS AÉREOS ESPECIAIS

Nota.- Este apêndice trata da ligação ascendente de relatórios aéreos especiais. As especificações gerais
relacionadas com os relatórios aéreos especiais encontram-se no Apêndice 4.
3.1 Os relatórios aéreos especiais devem ser ligados ascendentemente durante 60 minutos após a sua emissão.
3.2 As informações sobre vento e temperatura incluídas nos relatórios aéreos especiais automatizados não
devem ser ligadas a outras aeronaves em voo.

4.CRITÉRIOS DETALHADOS RELACIONADOS COM MENSAGENS SIGMET E AIRMET E RELATÓRIOS
AÉREOS ESPECIAIS (UPLINK)

4.1 Identificação da região de informação de voo
- Nos casos em que o espaço aéreo é dividido em FIR e região superior de informação de voo (UIR), o SIGMET
deve ser identificado pelo indicador de localização da unidade de serviços de tráfego aéreo que serve a FIR.
Nota.- A mensagem SIGMET aplica-se a todo o espaço aéreo dentro dos limites laterais da FIR, ou seja, à FIR e
à UIR. As áreas particulares e/ou níveis de voo afectados pelos fenómenos meteorológicos que causam a
emissão do SIGMET são indicados no texto da mensagem.

4.2 Critérios relacionados com os fenómenos incluídos em
Mensagens SIGMET e AIRMET e relatórios aéreos especiais (uplink)
4.2.1 - Deve ser considerada uma área de trovoadas e nuvens de cumulonimbus:
a) obscurecida (OBSC) se estiver obscurecida por névoa ou fumo ou não puder ser facilmente vista devido à
escuridão;
b) incrustado (EMBD) se estiver incrustado em camadas de nuvens e não puder ser prontamente reconhecido;
c)
isolada (ISOL) se consistir em características individuais que afectem, ou se preveja que afectem, uma
área com uma cobertura espacial máxima inferior a 50% da área em questão (num momento fixo ou durante o
período de validade); e
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d) ocasional (OCNL) se consistir em características bem diferenciadas que afectem, ou se preveja que afectem,
uma área com uma cobertura espacial máxima entre 50 e 75 por cento da área em questão (num momento fixo
ou durante o período de validade).
4.2.2 - Uma área com trovoadas deve ser considerada frequente (FRQ) se dentro dessa área houver pouca ou
nenhuma separação entre trovoadas adjacentes com uma cobertura espacial máxima superior a 75% da área
afectada, ou previsão de ser afectada, pelo fenómeno (a uma hora fixa ou durante o período de validade).
4.2.3.- A linha de Squall (SQL) deve indicar uma trovoada ao longo de uma linha com pouco ou nenhum espaço
entre as nuvens individuais.
4.2.4.- O granizo (GR) deve ser usado como uma descrição adicional da trovoada, conforme necessário.

4.2.5 Recomendação. - A turbulência severa e moderada (TURB) deve referir-se apenas a: turbulência de baixo
nível associada a ventos fortes à superfície; fluxo de rotor; ou turbulência quer esteja ou não na nuvem (CAT). A
turbulência não deve ser usada em ligação com nuvens convectivas.
4.2.6 A turbulência deve ser considerada:
a) severa sempre que o valor de pico da raiz cúbica de EDR exceder 0,7; e
b) moderado sempre que o valor máximo da raiz do cubo de EDR estiver acima de 0,4 e abaixo ou igual a 0,7.
4.2.7 Recomendação.- Gelada severa e moderada (ICE) deve referir-se à gelada em outras nuvens que não as
nuvens convectivas.
A chuva gelada (FZRA) deve referir-se a condições de gelo severo causado pela chuva gelada.
4.2.8 Recomendação.- Uma onda de montanha (MTW) deve ser considerada:
a) severa sempre que um downdraft de 3,0 m/s (600 pés/min) ou mais e/ou turbulência severa for observada ou
prevista; e
b) moderar sempre que se observe ou se preveja um downdraft de 1,75-3,0 m/s (350-600 pés/min) e/ou uma
turbulência moderada.
4.2.9 Recomendação.- Tempestade de areia/tempestade de poeira deve ser considerada:
a) pesada sempre que a visibilidade for inferior a 200 m e o céu estiver obscurecido; e
b) moderado sempre que a visibilidade seja:
1) abaixo de 200 m e o céu não esteja obscurecido; ou
2) entre 200 m e 600 m.

5.

ESPECIFICAÇÕES RELACIONADAS COM AVISOS DE AERÓDROMO
5.1 Formato e divulgação dos avisos de aeródromo

5.1.1 Os avisos do aeródromo devem ser emitidos de acordo com o modelo do quadro A6-2, quando exigido
pelos operadores ou serviços de aeródromo, e devem ser divulgados de acordo com as disposições locais aos
interessados.
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5.1.2 O número de sequência referido no modelo do Quadro A6-2 deve corresponder ao número de avisos de
aeródromo emitidos para o aeródromo desde 0001 UTC no dia em questão.
5.1.3 Recomendação.- De acordo com o modelo do Quadro A6 -2, os avisos do aeródromo devem referir-se à
ocorrência ou à ocorrência esperada de um ou mais dos seguintes fenómenos:
- ciclone tropical (a ser incluído se a velocidade média do vento de superfície de 10 minutos no aeródromo
for de 17 m/s (34 kt) ou mais)
- tempestade de trovoada
- granizo
- neve (incluindo a acumulação de neve esperada ou observada)
- precipitação de congelação
- geada
- tempestade de areia
- tempestade de pó
- areia ou pó ascendente
- vento forte de superfície e rajadas
- borrasca
- geada
- cinzas vulcânicas
- tsunami
- deposição de cinzas vulcânicas
- produtos químicos tóxicos
- outros fenómenos, conforme acordado localmente.

Nota.- Avisos de aeródromo relacionados com a ocorrência ou a ocorrência esperada de tsunami não são
exigidos quando um plano nacional de segurança pública para tsunami é integrado com o aeródromo "em
risco" em questão.
5.1.4 Recomendação.- A utilização de texto adicional às abreviaturas listadas no modelo do Quadro A6-2 deve
ser mantida a um nível mínimo. O texto adicional deve ser preparado em linguagem simples abreviada,
utilizando abreviaturas e valores numéricos aprovados pela OACI. Se não estiverem disponíveis abreviaturas
aprovadas pela OACI, deve ser utilizado texto em inglês em linguagem simples.
5.2 Critérios quantitativos para avisos de aeródromo
- Quando são necessários critérios quantitativos para a emissão de avisos de aeródromo abrangendo, por
exemplo, a velocidade máxima prevista do vento ou a queda de neve total prevista, os critérios utilizados
devem ser os acordados entre o centro meteorológico do aeródromo e os utilizadores envolvidos.

6. ESPECIFICAÇÕES RELACIONADAS COM AVISOS DE CORTE DE VENTO
6.1 Detecção de cisalhamento pelo vento

.- A evidência da existência de tesoura de vento deve ser derivada de:
a) equipamento de detecção remota de cisalhamento de vento com base no solo, por exemplo, radar Doppler;
b) equipamento de detecção de cisalhamento de vento com base no solo, por exemplo, um sistema de vento
de superfície e/ou sensores de pressão localizados numa matriz de monitorização de uma pista ou pistas
específicas e vias de aproximação e partida associadas;
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c) observações de aeronaves durante as fases de subida ou aproximação do voo, a efectuar de acordo com o
Capítulo 5; ou
d) outras informações meteorológicas, por exemplo, de sensores apropriados localizados em mastros ou torres
existentes nas proximidades do aeródromo ou em áreas próximas de terreno elevado.
Nota.- As condições de cisalhamento do vento estão normalmente associadas aos seguintes fenómenos:
- trovoadas, micro explosões, nuvem de funil (tornado ou mancha de água), e frentes de rajadassuperfícies frontais
- fortes ventos de superfície associados à topografia local
- frentes de brisa marítima
- ondas de montanha (incluindo rotores de baixo nível na zona terminal)
- Inversões de baixo nível de temperatura.

6.2 Formato e difusão de avisos e alertas de cisalhamento de vento
Nota.- A informação sobre cisalhamento pelo vento também deve ser incluída como informação suplementar
em relatórios de rotina local, relatórios especiais locais, METAR e SPECI de acordo com os modelos no
Apêndice 3, Tabelas A3-1 e A3-2.
6.2.1 Os avisos sobre cisalhamento pelo vento devem ser emitidos de acordo com o modelo do Quadro A6-3 e
devem ser divulgados de acordo com as disposições locais aos interessados.
6.2.2 O número de sequência referido no modelo do Quadro A6-3 deve corresponder ao número de avisos de
cisalhamento de vento emitidos para o aeródromo desde 0001 UTC no dia em questão.
6.2.3 A utilização de texto adicional às abreviaturas listadas no modelo do Quadro A6-3 deve ser mantida a um
nível mínimo. O texto adicional deve ser preparado em linguagem simples abreviada, utilizando abreviaturas e
valores numéricos aprovados pela OACI. Se não estiverem disponíveis abreviaturas aprovadas pela OACI,
deve ser utilizado texto em inglês em linguagem simples.
6.2.4 .- Quando um relatório de aeronave é utilizado para preparar um aviso de corte de vento, ou para
confirmar um aviso anteriormente emitido, o relatório de aeronave correspondente, incluindo o tipo de
aeronave, deve ser divulgado inalterado, de acordo com as disposições locais, aos interessados.
Nota 1.- Na sequência de encontros relatados tanto por aeronaves à chegada como à partida, podem existir
dois avisos de cisalhamento de vento diferentes: um para aeronaves à chegada e outro para aeronaves à
partida.
Nota 2.- As especificações para a comunicação da intensidade da cisalhamento pelo vento estão ainda em
desenvolvimento. Reconhece-se, no entanto, que os pilotos, ao reportar a cisalhamento pelo vento, podem
utilizar os termos de qualificação "moderado", "forte" ou "severo", com base, em grande medida, na sua
avaliação subjectiva da intensidade do cisalhamento pelo vento encontrado.
6.2.5 Os alertas de cisalhamento de vento devem ser difundidos a partir de equipamento de detecção ou
teledetecção por cisalhamento de vento automatizado, em terra, de acordo com as disposições locais, aos
interessados.
6.2.6 Recomendação.- Quando forem observadas micro explosões, comunicadas por pilotos ou detectadas por
equipamento de detecção de cisalhamento de vento ou de teledetecção com base no solo, o alerta de
cisalhamento de vento e o alerta de cisalhamento de vento devem incluir uma referência específica a micro
explosões.
6.2.7 Quando a informação proveniente de equipamento de detecção de cisalhamento de vento ou de
teledetecção com base no solo for utilizada para preparar um alerta de cisalhamento de vento, o alerta deve,
se possível, relacionar-se com secções específicas da pista e distâncias ao longo da pista de aproximação ou
da pista de descolagem, conforme acordado entre a autoridade meteorológica, a autoridade ATS apropriada e
os operadores envolvidos.

23/11/2020

152

Edição 1

RACSTP PARTE 425 SERVIÇO DE METEOROLOGOA AERONÁUTICA

Tabela A6-1A. Modelo para mensagens SIGMET e AIRMET

Chave:

M = inclusão obrigatória, parte de cada mensagem;
C = inclusão condicional, incluída sempre que aplicável;
= = uma linha dupla indica que o texto que se segue deve ser colocado na linha seguinte.

Nota 1.- Os intervalos e resoluções para os elementos numéricos incluídos nas mensagens SIGMET/AIRMET
são mostrados na Tabela A6-4 deste apêndice.
Nota 2.- De acordo com 1.1.5 e 2.1.5, não devem ser incluídos gelo severo ou moderado e turbulência severa
ou moderada (SEV ICE, MOD ICE, SEV TURB, MOD TURB) associada a trovoadas, nuvens de cumulonimbus
ou ciclones tropicais.

Element

Detailed content

SIGMET template

AIRMET template

SIGMET message
examples

Location indicator of FIR/CTA
(M)1

OACI location indicator of
the ATS unit serving the
FIR or CTA to which the
SIGMET/AIRMET refers

nnnn

Identification (M)

Message identification and
sequence number3

SIGMET [n][n]n

Validity period (M)

Day-time groups indicating
the period of validity in
UTC

VALID nnnnnn/nnnnnn

VALID 010000/010400
VALID 221215/221600
VALID 101520/101800
VALID 251600/252200
VALID 152000/160000
VALID 192300/200300

Location indicator of MWO (M)

Location indicator of MWO
originating the message
with a separating hyphen

nnnn–

YUDO–2
YUSO–2

Name of the FIR/CTA (M)

Location indicator and
name of the FIR/CTA4 for
which the
SIGMET/AIRMET is issued

nnnn nnnnnnnnnn
FIR
or
UIR
or
FIR/UIR
or
nnnn nnnnnnnnnn CTA

AIRMET message
examples

YUCC2
YUDD2

AIRMET [n][n]n

nnnn nnnnnnnnnn
FIR[/n]

SIGMET 1
SIGMET 01
SIGMET A01

AIRMET 9
AIRMET 19
AIRMET B19

YUCC AMSWELL FIR2
YUDD SHANLON2
FIR/UIR2
UIR
FIR/UIR
YUDD SHANLON CTA2

YUCC AMSWELL FIR/22
YUDD SHANLON FIR2

TEST
EXER

TEST
EXER

IF THE SIGMET OR AIRMET MESSAGE IS TO BE CANCELLED, SEE DETAILS AT THE END OF THE TEMPLATE.
Status indicator (C)5
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Element
Phenomenon (M)6

Detailed content
Description of
phenomenon causing the
issuance of
SIGMET/AIRMET

SIGMET template

AIRMET template

OBSC7 TS[GR8]
EMBD9 TS[GR8]
FRQ10 TS[GR8]
SQL11 TS[GR8]

SFC WIND nnn/nn[n]MPS
(or
SFC WIND nnn/nn[n]KT)
SFC VIS [n][n]nnM (nn)16

TC nnnnnnnnnn PSN
Nnn[nn] or Snn[nn]
Wnnn[nn] or Ennn[nn] CB
or TC NN12 PSN Nnn[nn]
or Snn[nn] Wnnn[nn]
or Ennn[nn] CB
SEV TURB13
SEV ICE14
SEV ICE (FZRA)14
SEV MTW15
HVY DS
HVY SS
[VA ERUPTION]
[MT nnnnnnnnnn]
[PSN Nnn[nn] or Snn[nn]
Ennn[nn] or Wnnn[nn]]
VA CLD
RDOACT CLD

ISOL17 TS[GR8]
OCNL18 TS[GR8]
MT OBSC
BKN CLD
nnn/[ABV][n]nnnM
(or BKN CLD
[n]nnn/[ABV][n]nnnnFT)
or BKN CLD
SFC/[ABV][n]nnnM
(or BKN CLD
SFC/[ABV][n]nnnnFT)
OVC CLD
nnn/[ABV][n]nnnM
(or OVC CLD
[n]nnn/[ABV][n]nnnnFT)
or OVC CLD
SFC/[ABV][n]nnnM
(or OVC CLD
SFC/[ABV][n]nnnnFT)

Appendix 6
SIGMET message
examples
OBSC TS
OBSC TSGR
EMBD TS
EMBD TSGR
FRQ TS
FRQ TSGR
SQL TS
SQL TSGR
TC GLORIA PSN N10
W060 CB
TC NN PSN S2030
E06030 CB
SEV TURB
SEV ICE
SEV ICE (FZRA)
SEV MTW
HVY DS
HVY SS
VA ERUPTION MT
ASHVAL2 PSN S15 E073
VA CLD
RDOACT CLD

AIRMET message
examples
SFC WIND 040/40MPS
SFC WIND 310/20KT
SFC VIS 1500M (BR)
ISOL TS
ISOL TSGR
OCNL TS
OCNL TSGR
MT OBSC
BKN CLD 120/900M
BKN CLD 400/3000FT
BKN CLD 1000/5000FT
BKN CLD SFC/3000M
BKN CLD SFC/ABV10000FT
OVC CLD 270/ABV3000M
OVC CLD 900/ABV10000FT
OVC CLD1000/5000FT
OVC CLD SFC/3000M
OVC CLD SFC/ABV10000FT
ISOL CB
OCNL CB
FRQ CB

ISOL17 CB19
OCNL18 CB19
FRQ10 CB19

ISOL TCU
OCNL TCU
FRQ TCU

ISOL17 TCU19
OCNL18 TCU19
FRQ10 TCU19

MOD TURB
MOD ICE
MOD MTW

MOD TURB13
MOD ICE14
MOD MTW15
Observed or forecast
phenomenon (M)

23/11/2020

Indication whether the
information is observed
and expected to continue,
or forecast

OBS [AT nnnnZ] or
FCST [AT nnnnZ]

OBS
OBS AT 1210Z
FCST
FCST AT 1815Z
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Appendix 6

Element
Location (C)20

Detailed content
Location (referring to
latitude and longitude (in
degrees and minutes))

SIGMET template

AIRMET template

Nnn[nn] Wnnn[nn] or Nnn[nn] Ennn[nn] or
Snn[nn] Wnnn[nn] or Snn[nn] Ennn[nn]
or
N OF Nnn[nn] or S OF Nnn[nn] or N OF Snn[nn] or
S OF Snn[nn] [AND]
W OF Wnnn[nn] or E OF Wnnn[nn] or W OF Ennn[nn] or
E OF Ennn[nn]
or
N OF Nnn[nn] or N OF Snn[nn] AND S OF Nnn[nn] or
S OF Snn[nn]
or
W OF Wnnn[nn] or W OF Ennn[nn] AND
E OF Wnnn[nn] or E OF Ennn[nn]

SIGMET message
examples

AIRMET message
examples

N2020 W07005
N48 E010
S60 W160
S0530 E16530
N OF N50
S OF N5430
N OF S10
S OF S4530
W OF W155
E OF W45
W OF E15540
E OF E09015
N OF N1515 AND W OF E13530
S OF N45 AND N OF N40

or
N OF LINE21 or NE OF LINE21 or E OF LINE21 or SE OF
LINE21 or S OF LINE21 or SW OF LINE21 or W OF LINE21
or NW OF LINE21 Nnn[nn] or Snn[nn] Wnnn[nn] or
Ennn[nn] – Nnn[nn] or Snn[nn] Wnnn[nn] or Ennn[nn]
[– Nnn[nn] or Snn[nn] Wnnn[nn] or Ennn[nn]] [– Nnn[nn]
or Snn[nn] Wnnn[nn] or Ennn[nn]]
[AND N OF LINE21 or NE OF LINE21 or E OF LINE21 or
SE OF LINE21 or S OF LINE21 or SW OF LINE21 or W OF
LINE21 or NW OF LINE21 Nnn[nn] or Snn[nn] Wnnn[nn] or
Ennn[nn] – Nnn[nn] or Snn[nn] Wnnn[nn] or Ennn[nn]
[– Nnn[nn] or Snn[nn] Wnnn[nn] or Ennn[nn]] [– Nnn[nn]
or Snn[nn] Wnnn[nn] or Ennn[nn]]]
or
WI21, 22 Nnn[nn] or Snn[nn] Wnnn[nn] or Ennn[nn] –
Nnn[nn] or Snn[nn] Wnnn[nn] or Ennn[nn] –
Nnn[nn] or Snn[nn] Wnnn[nn] or Ennn[nn] –
[Nnn[nn] or Snn[nn] Wnnn[nn] or Ennn[nn] –

N OF LINE S2520 W11510 – S2520 W12010
SW OF LINE N50 W005 – N60 W020
SW OF LINE N50 W020 – N45 E010 AND NE OF LINE
N45 W020 – N40 E010

Nnn[nn] or Snn[nn] Wnnn[nn] or Ennn[nn]]
or
APRX nnKM WID LINE21 BTN (or nnNM WID LINE21
BTN) Nnn[nn] or Snn[nn] Wnnn[nn] or Ennn[nn]
– Nnn[nn] or Snn[nn] Wnnn[nn] or Ennn[nn]
[– Nnn[nn] or Snn[nn] Wnnn[nn] or Ennn[nn]]
[– Nnn[nn] or Snn[nn] Wnnn[nn] or Ennn[nn]]

WI 30KM OF N6030 E02550†

WI N6030 E02550 – N6055 E02500 –
N6050 E02630 – N6030 E02550
APRX 50KM WID LINE BTN N64 W017 – N60 W010 –
N57 E010
ENTIRE FIR
ENTIRE UIR
ENTIRE FIR/UIR
ENTIRE CTA
WI 400KM OF TC CENTRE
WI 250NM OF TC CENTRE

or
ENTIRE UIR
or
ENTIRE FIR
or
ENTIRE FIR/UIR
or
ENTIRE CTA
or23
WI nnnKM (or nnnNM) OF TC CENTRE
or24
WI nnKM (or nnNM) OF Nnn[nn] or Snn[nn] Wnnn[nn] or
Ennn[nn]

† Applicable as of 7 November 2019
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Element
Level (C)20, 24

Detailed content
Flight level or altitude

SIGMET template

AIRMET template

[SFC/]FLnnn or
[SFC/]nnnnM (or [SFC/][n]nnnnFT) or
FLnnn/nnn or
TOP FLnnn or
[TOP] ABV FLnnn (or [TOP] ABV [n]nnnnFT)
[nnnn/]nnnnM (or [[n]nnnn/][n]nnnnFT) or [nnnnM/]FLnnn
(or [[n]nnnnFT/]FLnnn)
or 23
TOP [ABV or BLW] FLnnn

SIGMET message
examples

AIRMET message
examples

FL180
SFC/FL070
SFC/3000M
SFC/10000FT
FL050/080
TOP FL390
ABV FL250
TOP ABV FL100
ABV 7000FT
TOP ABV 9000FT
TOP ABV 10000FT
3000M
2000/3000M
8000FT
6000/12000FT
2000M/FL150
10000FT/FL250
TOP FL500
TOP ABV FL500
TOP BLW FL450

Movement or expected
movement (C)20, 25

Movement or expected
movement (direction and
speed) with reference to
one of the sixteen points
of compass, or stationary

MOV N [nnKMH] or MOV NNE [nnKMH] or
MOV NE [nnKMH] or MOV ENE [nnKMH] or
MOV E [nnKMH] or MOV ESE [nnKMH] or
MOV SE [nnKMH] or MOV SSE [nnKMH] or
MOV S [nnKMH] or MOV SSW [nnKMH] or
MOV SW [nnKMH] or MOV WSW [nnKMH] or
MOV W [nnKMH] or MOV WNW [nnKMH] or
MOV NW [nnKMH] or MOV NNW [nnKMH]
(or MOV N [nnKT] or MOV NNE [nnKT] or
MOV NE [nnKT] or MOV ENE [nnKT] or
MOV E [nnKT] or MOV ESE [nnKT] or
MOV SE [nnKT] or MOV SSE [nnKT] or
MOV S [nnKT] or MOV SSW [nnKT] or
MOV SW [nnKT] or MOV WSW [nnKT] or
MOV W [nnKT] or MOV WNW [nnKT] or
MOV NW [nnKT] or MOV NNW [nnKT])
or
STNR

MOV SE
MOV NNW

INTSF
WKN
NC

MOV E 40KMH
MOV E 20KT
MOV WSW 20KT
STNR

Changes in intensity (C)20

Expected changes in
intensity

INTSF or
WKN or
NC

Forecast time (C)25

Indication of the forecast
time of phenomenon

FCST AT nnnnZ

—

FCST AT 2200Z

TC forecast position (C)23

Forecast position of TC
centre at the end of the
validity period of the
SIGMET message

TC CENTRE PSN Nnn[nn]
or Snn[nn] Wnnn[nn]
or Ennn[nn]

—

TC CENTRE PSN N1030 —
TC CENTRE PSN E1600015
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Element
Forecast position (C)20, 25, 26

Detailed content
Forecast position of
phenomenon at the end of
the validity period of the
SIGMET message

SIGMET template
Nnn[nn] Wnnn[nn] or
Nnn[nn] Ennn[nn] or
Snn[nn] Wnnn[nn] or
Snn[nn] Ennn[nn]
or
N OF Nnn[nn] or
S OF Nnn[nn] or
N OF Snn[nn] or
S OF Snn[nn] [AND]
W OF Wnnn[nn] or
E OF Wnnn[nn] or
W OF Ennn[nn] or
E OF Ennn[nn]
or
N OF Nnn[nn] or
N OF Snn[nn] AND S OF
Nnn[nn] or S OF Snn[nn]
or
W OF Wnnn[nn] or
W OF Ennn[nn] AND E OF
Wnnn[nn] or E OF Ennn[nn]
or
N OF LINE21 or
NE OF LINE21 or
E OF LINE21 or
SE OF LINE21 or
S OF LINE21 or
SW OF LINE21 or
W OF LINE21 or
NW OF LINE21 Nnn[nn] or
Snn[nn] Wnnn[nn] or
Ennn[nn] – Nnn[nn] or
Snn[nn] Wnnn[nn] or
Ennn[nn]
[– Nnn[nn] or Snn[nn]
Wnnn[nn] or Ennn[nn]]
[AND N OF LINE21 or
NE OF LINE21 or
E OF LINE21 or
SE OF LINE21 or
S OF LINE21 or
SW OF LINE21 or
W OF LINE21 or
NW OF LINE21 Nnn[nn] or
Snn[nn] Wnnn[nn] or
Ennn[nn] – Nnn[nn] or
Snn[nn] Wnnn[nn] or
Ennn[nn]
[– Nnn[nn] or Snn[nn]
Wnnn[nn] or Ennn[nn]]]
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AIRMET template
—

SIGMET message
examples

AIRMET message
examples

N30 W170

—

N OF N30
S OF S50 AND W OF
E170
S OF N46 AND N OF N39
NE OF LINE N35 W020 –
N45 W040
SW OF LINE N48 W020 –
N43 E010 AND NE OF
LINE N43 W020 – N38
E010
WI N20 W090 –
N05 W090 – N10 W100 –
N20 W100 – N20 W090
APRX 50KM WID LINE
BTN N64 W017 –
N57 W005 – N55 E010 –
N55 E030
ENTIRE FIR
ENTIRE UIR
ENTIRE FIR/UIR
ENTIRE CTA
NO VA EXP
WI 30KM OF N6030
E02550†
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Element

Detailed content

SIGMET template

AIRMET template

Appendix 6
SIGMET message
examples

AIRMET message
examples

or
WI21, 22 Nnn[nn] or
Snn[nn] Wnnn[nn] or
Ennn[nn] – Nnn[nn] or
Snn[nn] Wnnn[nn] or
Ennn[nn] – Nnn[nn] or
Snn[nn] Wnnn[nn] or
Ennn[nn] – Nnn[nn] or
Snn[nn] Wnnn[nn] or
Ennn[nn]
or
APRX nnKM WID LINE21
BTN (nnNM WID LINE21
BTN)
Nnn[nn] or
Snn[nn] Wnnn[nn] or
Ennn[nn] – Nnn[nn] or
Snn[nn] Wnnn[nn] or
Ennn[nn]
[– Nnn[nn] or
Snn[nn] Wnnn[nn] or
Ennn[nn]]
[ – Nnn[nn] or
Snn[nn] Wnnn[nn] or
Ennn[nn]]
or
ENTIRE FIR
or
ENTIRE UIR
or
ENTIRE FIR/UIR
or
ENTIRE CTA
or27
NO VA EXP

or24
WI nnKM (or nnNM) OF
Nnn[nn] or Snn[nn]
Wnnn[nn] or Ennn[nn]
Repetition of elements (C)28

Repetition of elements
included in a SIGMET
message for volcanic ash
cloud or tropical cyclone

[AND]28

—

AND

—

Cancellation of
SIGMET/AIRMET referring
to its identification

CNL SIGMET [n][n]n
nnnnnn/nnnnnn

CNL AIRMET [n][n]n
nnnnnn/nnnnnn

CNL SIGMET 2
101200/101600

CNL AIRMET 05
151520/151800

OR
Cancellation of SIGMET/
AIRMET (C)29
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Notas.1. Ver 4.1.
2. Localização fictícia.
3. De acordo com 1.1.3 e 2.1.2.
4. Ver 2.1.3.
5. Utilizado apenas quando a mensagem emitida para indicar que um teste ou um exercício está a ter
lugar. Quando a palavra "TESTE" ou a abreviatura "EXER" é incluída, a mensagem pode conter
informação que não deve ser utilizada operacionalmente ou que de outra forma terminará imediatamente
após a palavra "TESTE". [Aplicável a 7 de Novembro de 2019].
6. De acordo com 1.1.4 e 2.1.4.
7. De acordo com 4.2.1. a).
8. De acordo com 4.2.4.
9. De acordo com 4.2.1 b).
10. De acordo com 4.2.2.
11. De acordo com 4.2.3.
12. Utilizado para ciclones tropicais não denominados.
13. De acordo com 4.2.5 e 4.2.6.
14. De acordo com 4.2.7.
15. De acordo com 4.2.8.
16. De acordo com 2.1.4.
17. De acordo com 4.2.1. c).
18. De acordo com 4.2.1 d).
19. A utilização de cumulonimbus (CB) e towering cumulus (TCU) é restrita aos AIRMETs, de acordo com
2.1.4.
20. No caso de nuvens de cinzas vulcânicas ou cumulonimbus associadas a um ciclone tropical cobrindo
mais do que uma área dentro do FIR, estes elementos podem ser repetidos, conforme necessário.
21. Uma linha recta deve ser utilizada entre dois pontos desenhados num mapa na projecção de Mercator
ou entre dois pontos que cruzam linhas de longitude a um ângulo constante.
22. O número de coordenadas deve ser mantido a um mínimo e não deve normalmente exceder sete.
23. Apenas para mensagens SIGMET para ciclones tropicais.
24. Apenas para mensagens SIGMET para nuvens radioactivas. Quando não estiver disponível
informação detalhada sobre a libertação, pode ser aplicado um raio até 30 quilómetros (ou 16 milhas
náuticas) da fonte; e uma extensão vertical desde a superfície (SFC) até ao limite superior da região de
informação de voo / região de informação de voo superior (FIR/UIR) ou área de controlo (CTA) deve ser
aplicada. [Aplicável a 7 de Novembro de 2019].
25. Os elementos "hora prevista" e "posição prevista" não devem ser utilizados em conjunto com o
elemento "movimento ou movimento previsto".
26. Os níveis dos fenómenos permanecem fixos durante todo o período de previsão.
27. Apenas para mensagens SIGMET para cinzas vulcânicas.
28. Para serem utilizadas para duas nuvens de cinzas vulcânicas ou dois centros de ciclones tropicais
que afectam simultaneamente o FIR em questão.
29. Fim da mensagem (uma vez que a mensagem SIGMET/AIRMET está a ser cancelada).
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Tabela A6-1B. Modelo para relatórios aéreos especiais (uplink)

Chave:

M= inclusão obrigatória, parte de cada mensagem;
C = inclusão condicional, incluída sempre que aplicável;
= =uma linha dupla indica que o texto que se segue deve ser colocado na linha seguinte.

Nota.- Os intervalos e resoluções para os elementos numéricos incluídos em relatórios aéreos especiais são
mostrados na Tabela A6-4 deste apêndice.

Element

Detailed content

Template1,2
ARS

Examples

Identification (M)

Message identification

Aircraft identification (M)

Aircraft radiotelephony call sign nnnnnn

VA8123

Observed phenomenon (M)

Description of observed
phenomenon causing the
issuance of the special airreport4

TS
TSGR

TS
TSGR

SEV TURB
SEV ICE

SEV TURB
SEV ICE

SEV MTW

SEV MTW

HVY SS

HVY SS

VA CLD
VA [MT nnnnnnnnnn]

VA CLD
VA
VA MT ASHVAL5

MOD TURB
MOD ICE

ARS

MOD TURB
MOD ICE

Observation time (M)

Time of observation of
observed phenomenon

OBS AT nnnnZ

OBS AT 1210Z

Location (C)

Location (referring to latitude
and longitude (in degrees and
minutes)) of observed
phenomenon

NnnnnWnnnnn or
NnnnnEnnnnn or
SnnnnWnnnnn or
SnnnnEnnnnn

N2020W07005
S4812E01036

Level (C)

Flight level or altitude of
observed phenomenon

FLnnn or
FLnnn/nnn or
nnnnM (or [n]nnnnFT)

FL390
FL180/210
3000M
12000FT

Notas.-

1.Nenhum vento e temperatura devem ser ligados a outras aeronaves em voo de acordo com 3.2.
2.Ver 3.1.
3.Indicativo de chamada fictício.
4.No caso de um relatório aéreo especial para a nuvem de cinzas vulcânicas, a extensão vertical (se
observada) e o nome do vulcão (se conhecido) podem ser usados.
5.Localização fictícia.
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Tabela A6-2. Modelo para avisos de aeródromo
Chave:
M = inclusão obrigatória, parte de cada mensagem;
C = inclusão condicional, incluída sempre que aplicável.
Nota 1.- Os intervalos e resoluções para os elementos numéricos incluídos nos avisos de aeródromo são
mostrados na Tabela A6-4 deste apêndice.
Nota 2.- As explicações para as abreviaturas podem ser encontradas nos Procedimentos para Serviços de
Navegação Aérea - OACI Abreviaturas e Códigos (PANS-ABC, Doc 8400).
Element
Location indicator of the
aerodrome (M)
Identification of the type of
message (M)

Detailed content
Location indicator of the aerodrome

Templates

Type of message and sequence number AD WRNG [n]n

AD WRNG 2

Validity period (M)

Day and time of validity period in UTC

VALID 211230/211530

nnnn

VALID nnnnnn/nnnnnn

IF THE AERODROME WARNING IS TO BE CANCELLED, SEE DETAILS AT THE END OF THE TEMPLATE.
Phenomenon (M)2
Description of phenomenon causing the TC3 nnnnnnnnnn or
issuance of the aerodrome warning
[HVY] TS or
GR or
[HVY] SN [nnCM]3 or
[HVY] FZRA or
[HVY] FZDZ or
RIME4 or
[HVY] SS or
[HVY] DS or
SA or
DU or
SFC WSPD nn[n]MPS
MAX nn[n]
(SFC WSPD nn[n]KT
MAX nn[n]) or
SFC WIND nnn/nn[n]MPS
MAX nn[n]
(SFC WIND nnn/nn[n]KT
MAX nn[n]) or
SQ or FROST or
TSUNAMI or
VA[DEPO] or
TOX CHEM or
Free text up to 32 characters5
Observed or forecast
Indication whether the information is
OBS [AT nnnnZ] or
phenomenon (M)
observed and expected to continue, or
FCST
forecast
Changes in intensity (C)
Expected changes in intensity
INTSF or
WKN or
NC
OR
Cancellation of aerodrome
warning6

Cancellation of aerodrome warning
referring to its identification

CNL AD WRNG [n]n nnnnnn/nnnnnn

Examples
YUCC1

TC ANDREW
HVY SN 25CM
SFC WSPD 20MPS MAX 30
VA
TSUNAMI

OBS AT 1200Z
OBS
WKN

CNL AD WRNG 2 211230/2115306

Notas.1.
2.
3.
4.

Localização fictícia.
Um fenómeno ou uma combinação destes, em conformidade com 5.1.3.
De acordo com 5.1.3.
Geada ou jazida, de acordo com 5.1.3.
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5. De acordo com 5.1.4.
6. Fim da mensagem (uma vez que o aviso de aeródromo está a ser cancelado).
Tabela A6-3. Modelo para avisos de tesoura de vento
Chave: M = inclusão obrigatória, parte de cada mensagem;
C = inclusão condicional, incluída sempre que aplicável.
Nota 1.- Os intervalos e resoluções para os elementos numéricos incluídos nos avisos de cisalhamento de
vento são mostrados na Tabela A6-4 deste apêndice.
Nota 2.- As explicações para as abreviaturas podem ser encontradas no PANS-ABC (Doc 8400).
Element

Detailed content

Template(s)

Examples

Location indicator of the
aerodrome (M)

Location indicator of the aerodrome

nnnn

YUCC1

Identification of the type of
message (M)

Type of message and sequence
number

WS WRNG [n]n

WS WRNG 1

nnnnnn [VALID TL nnnnnn] or
[VALID nnnnnn/nnnnnn]

211230 VALID TL 211330
221200 VALID 221215/221315

Time of origin and validity period (M) Day and time of issue and, where
applicable, validity period in UTC

IF THE WIND SHEAR WARNING IS TO BE CANCELLED, SEE DETAILS AT THE END OF THE TEMPLATE.
Phenomenon (M)

Identification of the phenomenon and [MOD] or [SEV] WS IN APCH or
its location
[MOD] or [SEV] WS [APCH] RWYnnn
or
[MOD] or [SEV] WS IN CLIMB-OUT
or
[MOD] or [SEV] WS CLIMB-OUT RWYnnn or
MBST IN APCH or
MBST [APCH] RWYnnn
or
MBST IN CLIMB-OUT or
MBST CLIMB-OUT RWYnnn

WS APCH RWY12
MOD WS RWY34

Observed, reported or forecast
phenomenon (M)

Identification whether the
REP AT nnnn nnnnnnnn or
phenomenon is observed or reported OBS [AT nnnn] or
and expected to continue, or forecast FCST

REP AT 1510 B747
OBS AT 1205
FCST

Details of the phenomenon (C)2

Description of phenomenon causing
the issuance of the wind shear
warning

SFC WIND: nnn/nnMPS (or nnn/nnKT) nnnM
(nnnFT)-WIND: nnn/nnMPS (or nnn/nnKT)
or
nnKMH (or nnKT) LOSS nnKM (or nnNM)
FNA RWYnn
or
nnKMH (or nnKT) GAIN nnKM (or nnNM)
FNA RWYnn

SFC WIND: 320/5MPS
60M-WIND: 360/13MPS
(SFC WIND: 320/10KT
200FT-WIND: 360/26KT)
60KMH LOSS 4KM
FNA RWY13
(30KT LOSS 2NM
FNA RWY13)

Cancellation of wind shear warning
referring to its identification

CNL WS WRNG [n]n nnnnnn/nnnnnn

CNL WS WRNG 1 211230/2113303

WS IN CLIMB-OUT
MBST APCH RWY26
MBST IN CLIMB-OUT

OR
Cancellation of wind shear warning3

Notas.—

1.
2.
3.

Localização fictícia.
Disposições adicionais em 6.2.3.
Fim da mensagem (uma vez que o aviso de corte de vento está a ser cancelado).
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Tabela A6-4. Intervalos e resoluções para os elementos numéricos
incluídas nas cinzas vulcânicas e nas mensagens consultivas dos ciclones tropicais,
Mensagens SIGMET/AIRMET e avisos de aeródromo e de tesoura de vento

Element as specified in Appendices 2 and 6

Range

Resolution

Summit elevation:

M
FT

000 – 8 100
000 – 27 000

1
1

Advisory number:

for VA (index)*
for TC (index)*

000 – 2 000
00 – 99

1
1

MPS
KT

00 – 99
00 – 199

1
1

hPa

850 – 1 050

1

MPS
KT

15 – 49
30 – 99

1
1

M
M

0000 – 0750
0800 – 5 000

50
100

Cloud: height of base:

M
FT

000 – 300
000 – 1 000

30
100

Cloud: height of top:

M
M
FT
FT

000 – 2 970
3 000 – 20 000
000 – 9 900
10 000 – 60 000

30
300
100
1 000

00 – 90

1

Maximum surface wind:
Central pressure:
Surface wind speed:
Surface visibility:

Latitudes:

° (degrees)

΄ (minutes)

00 – 60

1

Longitudes:

° (degrees)

000 – 180

1

΄ (minutes)

00 – 60

1

000 – 650

10

0–300
0–150

10
5

Flight levels:
Movement:

KMH
KT

* Non-dimensional

Exemplo A6-1. Mensagem SIGMET e AIRMET
e os correspondentes cancelamentos

SIGMET
YUDD SIGMET 2 VALID 101200/101600 YUSO –
YUDD SHANLON FIR/UIR OBSC TS FCST
S OF N54 AND E OF W012 TOP FL390 MOV E 20KT
WKN

Cancellation of SIGMET
YUDD SIGMET 3 VALID 101345/101600 YUSO –
YUDD SHANLON FIR/UIR CNL SIGMET 2
101200/101600

AIRMET
YUDD AIRMET 1 VALID 151520/151800 YUSO –
YUDD SHANLON FIR ISOL TS OBS
N OF S50 TOP ABV FL100 STNR WKN

Cancellation of AIRMET
YUDD AIRMET 2 VALID 151650/151800 YUSO –
YUDD SHANLON FIR CNL AIRMET 1
151520/151800
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Exemplo A6-2. Mensagem SIGMET para ciclone tropical

YUCC SIGMET 3 VALID 251600/252200 YUDO –
YUCC AMSWELL FIR TC GLORIA PSN N2706 W07306 CB OBS AT 1600Z WI 250NM OF TC
CENTRE TOP FL500 NC FCST AT 2200Z TC CENTRE PSN N2740 W07345
Meaning:
The third SIGMET message issued for the AMSWELL* flight information region (identified by YUCC
Amswell area control centre) by the Donlon/International* meteorological watch office (YUDO) since
0001 UTC; the message is valid from 1600 UTC to 2200 UTC on the 25th of the month; tropical
cyclone Gloria at 27 degrees 6 minutes north and 73 degrees 6 minutes west; cumulonimbus was
observed at 1600 UTC within 250 nautical miles of the centre of the tropical cyclone with top at flight
level 500; no changes in intensity are expected; at 2200 UTC the centre of the tropical cyclone is
forecast to be located at 27 degrees 40 minutes north and 73 degrees 45 minutes west.

* Fictitious location

Exemplo A6-3. Mensagem SIGMET para cinzas vulcânicas

YUDD SIGMET 2 VALID 211100/211700 YUSO –
YUDD SHANLON FIR/UIR VA ERUPTION MT ASHVAL PSN S1500 E07348 VA CLD OBS AT 1100Z
APRX 50KM WID LINE BTN S1500 E07348 – S1530 E07642 FL310/450 INTSF FCST AT 1700Z APRX
50KM WID LINE BTN S1506 E07500 – S1518 E08112 – S1712 E08330
Meaning:
The second SIGMET message issued for the SHANLON* flight information region (identified by
YUDD Shanlon area control centre/upper flight information region) by the Shanlon/International*
meteorological watch office (YUSO) since 0001 UTC; the message is valid from 1100 UTC to 1700
UTC on the 21st of the month; volcanic ash eruption of Mount Ashval* located at 15 degrees south and
73 degrees 48 minutes east; volcanic ash cloud observed at 1100 UTC in an approximately 50-km-wide
line between 15 degrees south and 73 degrees 48 minutes east, and 15 degrees 30 minutes south and 76
degrees 42 minutes east; between flight levels 310 and 450, intensifying at 1700 UTC the volcanic ash
cloud is forecast to be located in an approximately 50-km-wide line between 15 degrees 6 minutes south
and 75 degrees east, 15 degrees 18 minutes south and 81 degrees 12 minutes east, and 17 degrees 12
minutes south and 83 degrees 30 minutes east.
* Fictitious location
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Exemplo A6-4. Mensagem SIGMET para nuvem radioactiva

YUCC SIGMET 2 VALID 201200/201600 YUDO –
YUCC AMSWELL FIR RDOACT CLD OBS AT 1155Z WI S5000 W14000 – S5000 W13800 – S5200 W13800 –
S5200 W14000 – S5000 W14000 SFC/FL100 WKN FCST AT 1600Z WI S5200 W14000 – S5200 W13800 – S5300
W13800 – S5300 W14000 – S5200 W14000
Meaning:
The second SIGMET message issued for the AMSWELL* flight information region (identified by YUCC
Amswell area control centre) by the Donlon/International* meteorological watch office (YUDO) since 0001 UTC;
the message is valid from 1200 UTC to 1600 UTC on the 20th of the month; radioactive cloud was observed at
1155 UTC within an area bounded by 50 degrees 0 minutes south 140 degrees 0 minutes west to 50 degrees 0
minutes south 138 degrees 0 minutes west to 52 degrees 0 minutes south 138 degrees 0 minutes west to 52 degrees
0 minutes south 140 degrees 0 minutes west to 50 degrees 0 minutes south 140 degrees 0 minutes west and
between the surface and flight level 100; the radioactive cloud is expected to weaken in intensity; at 1600 UTC the
radioactive cloud is forecast to be located within an area bounded by 52 degrees 0 minutes south 140 degrees 0
minutes west to 52 degrees 0 minutes south 138 degrees 0 minutes west to 53 degrees 0 minutes south 138 degrees
0 minutes west to 53 degrees 0 minutes south 140 degrees 0 minutes west to 52 degrees 0 minutes south 140
degrees 0 minutes west.
* Fictitious location

Exemplo A6-5. Mensagem SIGMET para turbulência severa

YUCC SIGMET 5 VALID 221215/221600 YUDO –
YUCC AMSWELL FIR SEV TURB OBS AT 1210Z N2020 W07005 FL250 INTSF FCST AT 1600Z S OF N2020
AND E OF W06950
Meaning:
The fifth SIGMET message issued for the AMSWELL* flight information region (identified by YUCC Amswell
area control centre) by the Donlon/International* meteorological watch office (YUDO) since 0001 UTC; the
message is valid from 1215 UTC to 1600 UTC on the 22nd of the month; severe turbulence was observed at 1210
UTC 20 degrees 20 minutes north and 70 degrees 5 minutes west at flight level 250; the turbulence is expected to
strengthen in intensity; at 1600 UTC the severe turbulence is forecast to be located south of 20 degrees 20 minutes
north and east of 69 degrees 50 minutes west.
* Fictitious location
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Exemplo A6-6. Mensagem AIRMET para onda de montanha moderada

YUCC AIRMET 2 VALID 221215/221600 YUDO –
YUCC AMSWELL FIR MOD MTW OBS AT 1205Z N48 E010 FL080 STNR NC
Meaning:
The second AIRMET message issued for the AMSWELL* flight information region (identified by YUCC
Amswell area control centre) by the Donlon/International* meteorological watch office (YUDO) since 0001
UTC; the message is valid from 1215 UTC to 1600 UTC on the 22nd of the month; moderate mountain wave
was observed at 1205 UTC at 48 degrees north and 10 degrees east at flight level 080; the mountain wave is
expected to remain stationary and not to undergo any changes in intensity.
* Fictitious location
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APÊNDICE 7. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS RELACIONADAS COM
INFORMAÇÕES CLIMATOLÓGICAS AERONÁUTICAS

(Ver Capítulo 8 do presente regulamento).

1.PROCESSAMENTO DE INFORMAÇÕES CLIMATOLÓGICAS AERONÁUTICAS
- As observações meteorológicas para aeródromos regulares e alternativos devem ser recolhidas,
processadas e armazenadas numa forma adequada para a preparação de informação climatológica de
aeródromos.
2.INTERCÂMBIO DE INFORMAÇÕES CLIMATOLÓGICAS AERONÁUTICAS
- As informações climatológicas aeronáuticas devem ser trocadas, a pedido, entre as autoridades
meteorológicas. Os operadores e outros utilizadores aeronáuticos que desejem tais informações devem
normalmente dirigir-se à autoridade meteorológica responsável pela sua preparação.

3.CONTEÚDO DA INFORMAÇÃO CLIMATOLÓGICA AERONÁUTICA
3.1 Tabelas climatológicas do aeródromo

3.1.1.- Uma tabela climatológica de aeródromos deve dar conforme aplicável:
a)

valores médios e variações dos mesmos, incluindo valores máximos e mínimos, dos elementos
meteorológicos (por exemplo, da temperatura do ar); e/ou

b) a frequência de ocorrência dos fenómenos meteorológicos actuais que afectam as operações de voo no
aeródromo (por exemplo, de tempestades de areia); e/ou
c) a frequência de ocorrência de valores especificados de um, ou de uma combinação de dois ou mais
elementos (por exemplo, de uma combinação de baixa visibilidade e baixa nuvem).
3.1.2 Recomendação.- Os quadros climatológicos dos aeródromos devem incluir a informação necessária
para a preparação de resumos climatológicos dos aeródromos, de acordo com o ponto 3.2.

3.2 Resumos climatológicos de aeródromos
- Os resumos climatológicos do aeródromo devem abranger:
a) as frequências da ocorrência de alcance/visibilidade visual da pista e/ou altura da base da camada mais
baixa de nuvens de BKN ou OVC, abaixo dos valores especificados em momentos especificados;
b) frequências de visibilidade abaixo dos valores especificados em momentos especificados;
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c) frequências da altura da base da camada de nuvens mais baixa da extensão BKN ou OVC abaixo dos
valores especificados, em momentos especificados;
d) frequências de ocorrência da direcção e velocidade do vento simultâneas dentro de intervalos
especificados;
e) frequências de temperatura da superfície em intervalos especificados de 5°C em tempos especificados; e
f) valores médios e variações dos mesmos, incluindo valores máximos e mínimos dos elementos
meteorológicos necessários para fins de planeamento operacional, incluindo cálculos de desempenho na
descolagem.
Nota.- Os modelos de resumos climatológicos relacionados com a) a e) são apresentados no Regulamento
Técnico (WMO-No. 49), Volume II - Serviço Meteorológico para a Navegação Aérea Internacional, Parte III.

_________________________
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APÊNDICE 8. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS RELACIONADAS COM O SERVIÇO PARA OPERADORES
E MEMBROS DA TRIPULAÇÃO DE VOO
(Ver Capítulo 9 do presente regulamento).

Nota.- As especificações relacionadas com a documentação de voo (incluindo os modelos de cartas e
formulários) são apresentadas no Apêndice 1.

1. MEIOS DE FORNECIMENTO E FORMATO
DA INFORMAÇÃO METEOROLÓGICA

1.1 As informações meteorológicas devem ser fornecidas aos operadores e tripulantes de voo por um ou
mais dos seguintes meios, conforme acordado entre a autoridade meteorológica e o operador em questão,
e com a ordem abaixo indicada não implicando prioridades:
a) material escrito ou impresso, incluindo cartas e formulários especificados;
b) dados em formato digital;
c) briefing;
d) consulta;
e) afixação; ou
f) em vez de a) a e), através de um sistema automatizado de informação pré-vôo que proporciona
facilidades de auto-briefing e documentação de voo, mantendo o acesso dos operadores e membros da
tripulação aérea a consultas, se necessário, com o centro meteorológico do aeródromo, em conformidade
com 5.1.
1.2 A autoridade meteorológica, em consulta com o operador, determinará:
a) o tipo e o formato das informações meteorológicas a fornecer; e
b) métodos e meios de fornecer essa informação.
1.3.- A pedido do operador, a informação meteorológica fornecida para o planeamento de voo deve incluir
dados para a determinação do nível de voo mais baixo utilizável.
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2.ESPECIFICAÇÕES RELACIONADAS COM A INFORMAÇÃO PARA O PLANEAMENTO PRÉ-VOO E
REPLANEAMENTO EM VOO

2.1

Formato da informação da grelha aérea superior

A informação da rede aérea superior fornecida pelos centros mundiais de previsão da área (WAFC) para o
replaneamento pré-voo e em voo deve estar na forma do código GRIB.
Nota.- O formulário de código GRIB está contido no Manual de Códigos (WMO-No. 306), Volume I.2, Parte
B - Códigos Binários.
2.2 Formato da informação sobre o tempo significativo
As informações sobre condições meteorológicas significativas fornecidas pelos WAFC para o pré-voo e
replaneamento em voo devem ser em forma de código BUFR.
Nota.- O formulário de código BUFR está contido no Manual de Códigos (WMO-No. 306), Volume I.2, Parte
B - Códigos Binários.

2.3 Necessidades específicas das operações de helicóptero

- A informação meteorológica para o planeamento pré-voo e replaneamento em voo pelos operadores de
helicópteros que voam para estruturas de plataformas deve incluir dados que cubram as camadas desde o
nível do mar até ao nível de voo 100. Deve ser feita especial menção à visibilidade de superfície esperada,
a quantidade, tipo (quando disponível), base e topo das nuvens abaixo do nível de voo 100, estado do mar
e temperatura da superfície do mar, pressão média do nível do mar, e a ocorrência e ocorrência esperada
de turbulência e gelo, conforme determinado pelo acordo regional de navegação aérea.

3. ESPECIFICAÇÕES RELACIONADAS COM BRIEFING E CONSULTA

3.1 Informação necessária para ser afixada

O material exposto deve ser facilmente acessível aos membros da tripulação de voo ou outro pessoal de
operações de voo interessado.

4. ESPECIFICAÇÕES RELACIONADAS COM A DOCUMENTAÇÃO DE VOO

4.1 Apresentação de informação
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4.1.1 A documentação de voo relacionada com as previsões de vento superior e temperatura superior do ar
e fenómenos SIGWX deve ser apresentada sob a forma de gráficos. Para voos de baixo nível, em
alternativa, deverão ser utilizadas as previsões de área GAMET.

Nota.- Os modelos de gráficos e formulários a utilizar na preparação da documentação de voo são
apresentados no Apêndice 1. Estes modelos e métodos para o seu preenchimento são desenvolvidos pela
Organização Meteorológica Mundial (WMO) com base nos requisitos operacionais relevantes declarados
pela OACI.
4.1.2.- A documentação de voo relacionada com as previsões concatenadas de vento superior de rota
específica e de temperatura superior do ar deve ser fornecida conforme acordado entre a autoridade
meteorológica e o operador em questão.
Nota.- A orientação sobre a concepção, formulação e utilização de cartas concatenadas é dada no Manual
de Prática Meteorológica Aeronáutica (Doc 8896).
4.1.3 METAR e SPECI (incluindo previsões de tendências emitidas em conformidade com o acordo regional
de navegação aérea), TAF, GAMET, SIGMET e AIRMET, cinzas vulcânicas, ciclone tropical e informação
meteorológica espacial devem ser apresentadas de acordo com os modelos dos Apêndices 1, 2, 3, 5 e 6.
Tais informações meteorológicas recebidas de outros centros meteorológicos devem ser incluídas na
documentação de voo sem alterações.
Nota.- Exemplos da forma de apresentação do METAR/SPECI e TAF são dados no Apêndice 1.
4.1.4.- Os indicadores de localização e as abreviaturas utilizadas devem ser explicados na documentação
de voo.
4.1.5 Os formulários e a legenda dos gráficos incluídos na documentação de voo devem ser impressos em
inglês, francês, russo ou espanhol. Quando apropriado, devem ser utilizadas abreviaturas aprovadas. As
unidades utilizadas para cada elemento devem ser indicadas; devem estar de acordo com o Anexo 5.

4.2 Gráficos na documentação de voo

4.2.1 Características dos gráficos

4.2.1.1 Os gráficos incluídos na documentação de voo devem ter um elevado padrão de clareza e
legibilidade e devem ter as seguintes características físicas:
a) por conveniência, o tamanho maior das cartas deve ter cerca de 42 × 30 cm (tamanho padrão A3) e o
menor deve ter cerca de 21 × 30 cm (tamanho padrão A4). A escolha entre estes tamanhos deve depender
do comprimento da rota e da quantidade de detalhes que devem ser dados nas cartas, conforme acordado
entre as autoridades meteorológicas e os utilizadores interessados;
b) as principais características geográficas, tais como linhas costeiras, grandes rios e lagos devem ser
representadas de forma a torná-las facilmente reconhecíveis;
c) para as cartas preparadas por computador, os dados meteorológicos devem ter preferência sobre a
informação básica das cartas, anulando as primeiras onde quer que se sobreponham;
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d) os principais aeródromos devem ser mostrados como um ponto e identificados pela primeira letra do
nome da cidade que o aeródromo serve como indicado no Quadro AOP do plano regional de navegação
aérea relevante;

e) uma grelha geográfica deve ser mostrada com meridianos e paralelos representados por linhas
pontilhadas a cada 10° de latitude e longitude; os pontos devem ser espaçados um grau de distância;
f) os valores de latitude e longitude devem ser indicados em vários pontos ao longo das cartas (isto é, não
apenas nas margens); e
g) as etiquetas nas cartas para documentação de voo devem ser claras e simples e devem apresentar o
nome do centro de previsão da área mundial ou, para produtos do sistema de previsão da área não-mundi
(WAFS), o centro de origem, o tipo de carta, data e hora válida e, se necessário, os tipos de unidades
utilizadas de forma inequívoca.
4.2.1.2 A informação meteorológica incluída na documentação de voo deve ser representada da seguinte
forma:
a) os ventos nas cartas devem ser representados por setas com penas e galhardetes sombreados sobre
uma grelha suficientemente densa;
b) as temperaturas devem ser representadas por figuras numa grelha suficientemente densa;
c) os dados de vento e temperatura seleccionados a partir dos conjuntos de dados recebidos de um centro
de previsão de área mundial devem ser representados numa grelha suficientemente densa de
latitude/longitude; e
d) as setas de vento devem ter precedência sobre as temperaturas e qualquer uma delas deve ter
precedência sobre o fundo do gráfico.
4.2.1.3 Para voos de pequeno curso, devem ser preparados gráficos que cubram áreas limitadas a uma
escala de 1:15 × 106, conforme necessário.

4.2.2 Conjunto de gráficos a serem fornecidos

4.2.2.1 O número mínimo de gráficos para voos entre o nível de voo 250 e o nível de voo 630 deve incluir
um gráfico SIGWX de alto nível (nível de voo 250 até ao nível de voo 630) e um gráfico de previsão de 250
hPa de vento e temperatura. As cartas reais fornecidas para planeamento antes e durante o voo e para
documentação de voo devem ser as acordadas entre as autoridades meteorológicas e os utilizadores
envolvidos.
4.2.2.2 As cartas a serem fornecidas devem ser geradas a partir das previsões digitais fornecidas pelos
WAFC sempre que estas previsões cubram a trajectória de voo pretendida em relação ao tempo, altitude e
extensão geográfica, salvo acordo em contrário entre a autoridade meteorológica e o operador em causa.
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4.2.3 Indicações de altura
Na documentação de voo, as indicações de altura devem ser dadas da seguinte forma:
a) todas as referências às condições meteorológicas em rota, tais como indicações de altura dos ventos
superiores, turbulência ou bases e topos de nuvens, devem de preferência ser expressas em níveis de voo;
podem também ser expressas em pressão, altitude ou, para voos de baixo nível, altura acima do nível do
solo; e
b) todas as referências às condições meteorológicas do aeródromo, tais como indicações de altura das
bases das nuvens, devem ser expressas em altura acima da elevação do aeródromo.

4.3 Especificações relacionadas com voos de baixo nível

4.3.1 Em forma de gráfico
Quando as previsões são fornecidas em forma de gráfico, a documentação de voo para voos de baixo nível,
incluindo os de acordo com as regras de voo visual, operando até ao nível de voo 100 (ou até ao nível de
voo 150 em zonas montanhosas ou superiores, quando necessário), deve conter o seguinte, conforme
apropriado para o voo:
a) informação das mensagens SIGMET e AIRMET relevantes;
b) gráficos de vento superior e temperatura superior do ar, conforme indicado no Apêndice 5, 4.3.1; e
c) cartas meteorológicas significativas, como indicado no Apêndice 5, 4.3.2.
Quando as previsões não forem fornecidas em forma de gráfico, a documentação de voo para voos de
baixo nível, incluindo os de acordo com as regras de voo visual, operando até ao nível de voo 100 (até ao
nível de voo 150 em zonas montanhosas ou superior, quando necessário), deve conter a seguinte
informação, conforme apropriado para o voo:
a) informação SIGMET e AIRMET; e
b) Previsões de área de jogo.
Nota.- Um exemplo da previsão da área de GAMET é dado no Apêndice 5.

5. SPECIFICATIONS RELATED TO AUTOMATED PRE-FLIGHT
INFORMATION SYSTEMS FOR BRIEFING,CONSULTATION, FLIGHT PLANNING AND FLIGHT
DOCUMENTATION

5.1 Acesso aos sistemas
Os sistemas automatizados de informação pré-vôo que fornecem facilidades de auto-briefing devem permitir
o acesso de operadores e membros da tripulação de voo a consultas, conforme necessário, com um centro
meteorológico do aeródromo por telefone ou outro meio de telecomunicações adequado.
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5.2 Especificações detalhadas dos sistemas
- Os sistemas automatizados de informação pré-voo para o fornecimento de informação meteorológica para
auto-briefing, planeamento pré-voo e documentação de voo devem:
a) prever a actualização contínua e atempada da base de dados do sistema e a monitorização da validade e
integridade da informação meteorológica armazenada;
b) permitir o acesso ao sistema por operadores e membros da tripulação de voo e também por outros
utilizadores aeronáuticos interessados, através de meios de telecomunicações adequados;
c) utilizar procedimentos de acesso e interrogatório baseados numa linguagem simples abreviada e, se for
caso disso, em indicadores de localização OACI e em designadores de dados do tipo de código
meteorológico aeronáutico prescritos pela OMM, ou baseados numa interface de utilizador orientada por
menus, ou outros mecanismos adequados, conforme acordado entre a autoridade meteorológica e os
operadores em causa; e
d) prever uma resposta rápida a um pedido de informação do utilizador.
Nota.- As abreviaturas e códigos OACI e os indicadores de localização são fornecidos respectivamente nos
Procedimentos para Serviços de Navegação Aérea - OACI Abreviaturas e Códigos (PANS -ABC, Doc 8400)
e Indicadores de Localização (Doc 7910). Os designadores do tipo de dados dos códigos meteorológicos
aeronáuticos são dados no Manual sobre o Sistema Global de Telecomunicações (WMO-No. 386).
6. ESPECIFICAÇÕES RELACIONADAS COM A INFORMAÇÃO
7. PARA AERONAVES EM VOO

6.1 Fornecimento de informações solicitadas por uma aeronave em voo
Se um avião em voo solicitar informações meteorológicas, o centro de meteorologia do aeródromo ou centro
de observação meteorológica que recebe o pedido deve providenciar o fornecimento das informações com
a assistência, se necessário, de outro centro de meteorologia do aeródromo ou centro de observação
meteorológica.

6.2 Informação para planeamento em voo pelo operador
As informações meteorológicas para planeamento pelo operador para aeronaves em voo devem ser
fornecidas durante o período do voo e devem consistir normalmente em qualquer um ou todos os seguintes
elementos:
a) METAR e SPECI (incluindo as previsões de tendências emitidas em conformidade com o acordo regional
de navegação aérea);
b) TAF e TAF alterado;
c) informações SIGMET e AIRMET e relatórios aéreos especiais relevantes para o voo, a menos que estes
últimos tenham sido objecto de uma mensagem SIGMET;
d) informações sobre vento e temperatura superior do ar;
e) cinzas vulcânicas e informações consultivas sobre ciclones tropicais relevantes para o voo; e
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f) outras informações meteorológicas em forma alfanumérica ou gráfica, conforme acordado entr e a
autoridade meteorológica e o operador em questão.
Nota.- A orientação sobre a exibição da informação gráfica no cockpit é fornecida no Doc. 8896.
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Figura A8-1. Áreas fixas de cobertura das previsões
do WAFS em forma de gráfico -Projecção de Mercator
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Figura A8-3.

N1255
N0642
S2744
S1105

E05549
E12905
W16841
E00317

Áreas fixas de cobertura das previsões do WAFS em forma de gráfico -Projecção
estereográfica polar (hemisfério sul)

APPENDIX 9. TECHNICAL SPECIFICATIONS RELATED TO INFORMATION
FOR AIR TRAFFIC SERVICES, SEARCH AND RESCUE SERVICES AND AERONAUTICAL
INFORMATION SERVICES

(See Chapter 10 of this Annex.)

1. INFORMATION TO BE PROVIDED FOR AIR TRAFFIC SERVICES UNITS

1.1 Lista de informações para a torre de controlo do aeródromo
As seguintes informações meteorológicas devem ser fornecidas, conforme necessário, a uma torre de
controlo de aeródromo pelo escritório meteorológico do aeródromo associado:

a) relatórios de rotina local, relatórios especiais locais, METAR, SPECI, TAF, previsões de tendências e
respectivas alterações, para o aeródromo em questão;
b)

informações SIGMET e AIRMET, avisos e alertas de cisalhamento de vento e avisos de aeródromo;

c) quaisquer informações meteorológicas adicionais acordadas localmente, tais como previsões de vento
de superfície para a determinação de possíveis alterações na pista;
d) informação recebida sobre nuvem de cinzas vulcânicas, para a qual ainda não tenha sido emitido um
SIGMET, tal como acordado entre as autoridades meteorológicas e ATS interessadas; e
e) informação recebida sobre actividade vulcânica pré-erupção e/ou uma erupção vulcânica, conforme
acordado entre as autoridades meteorológicas e ATS em questão.

1.3 Lista de informações para o centro de controlo da área
e centro de informação de voo
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As seguintes informações meteorológicas devem ser fornecidas, conforme necessário, a um centro de
controlo de área ou a um centro de informação de voo pelo seu centro de vigilância meteorológica
associado:
a) METAR e SPECI, incluindo dados actuais de pressão para aeródromos e outros locais, TAF e previsões
de tendências e respectivas alterações, cobrindo a região de informação de voo (FIR) ou a área de controlo
(CTA) e, se requerido pelo centro de informação de voo (FIC) ou centro de controlo de área ( ACC), cobrindo
aeródromos em FIRs vizinhos, conforme determinado pelo acordo de navegação aérea regional;
b) previsões de ventos superiores, temperaturas aéreas superiores e fenómenos meteorológicos
significativos em rota e respectivas alterações, particularmente os susceptíveis de inviabilizar a operação
segundo as regras de voo visual, informações SIGMET e AIRMET e relatórios aéreos especiais apropriados
para o FIR ou CTA e, se determinado pelo acordo de navegação aérea regional e exigido pelo FIC ou ACC,
para os FIRs vizinhos;
c) qualquer outra informação meteorológica exigida pelo FIC ou ACC para satisfazer os pedidos das
aeronaves em voo; se a informação solicitada não estiver disponível no centro de observação meteorológica
associado (MWO), esse centro deve solicitar a assistência de outro centro meteorológico para a sua
prestação;
d) informação recebida sobre nuvem de cinzas vulcânicas, para a qual ainda não tenha sido emitido um
SIGMET, conforme acordado entre as autoridades meteorológicas e ATS interessadas;
e) informações recebidas relativas à libertação de material radioactivo na atmosfera, tal como acordado
entre as autoridades meteorológicas e ATS em causa;
f) informação consultiva sobre ciclones tropicais emitida por um centro consultivo sobre ciclones tropicais na
sua área de responsabilidade;
g) informação consultiva sobre cinzas vulcânicas emitida por um centro consultivo sobre cinzas vulcânicas
na sua área de responsabilidade; e
h) informação recebida sobre actividade vulcânica pré-erupção e/ou uma erupção vulcânica, conforme
acordado entre as autoridades meteorológicas e ATS interessadas.

1.4 Fornecimento de informação
para estações de telecomunicações aeronáuticas

Quando necessário para efeitos de informação de voo, os relatórios e previsões meteorológicos actuais
devem ser fornecidos às estações de telecomunicações aeronáuticas designadas. Uma cópia de tais
informações deve ser enviada, se necessário, ao FIC ou ao ACC.

1.5 Formato das informações
1.5.1.- Relatórios de rotina local, relatórios especiais locais, METAR, SPECI, TAF, previsões de tendências,
informações SIGMET e AIRMET, previsões de vento superior e temperatura superior do ar e respectivas
alterações devem ser fornecidos às unidades dos serviços de tráfego aéreo na forma em que são
preparados, divulgados a outros centros meteorológicos de aeródromos ou MWO, ou recebidos de outros
centros meteorológicos de aeródromos ou MWO, salvo acordo local em contrário.
1.5.2 Quando são disponibilizados às unidades dos serviços de tráfego aéreo dados de ar superior
processados por computador para pontos de rede em formato digital para utilização pelos computadores
dos serviços de tráfego aéreo, o conteúdo, formato e disposições de transmissão devem ser os acordados

23/11/2020

178

Edição 1

RACSTP PARTE 425 SERVIÇO DE METEOROLOGOA AERONÁUTICA

entre a autoridade meteorológica e a autoridade ATS apropriada. Os dados devem normalmente ser
fornecidos assim que for praticável, após a conclusão do processamento das previsõe.

2.

INFORMAÇÕES A FORNECER PARA AS UNIDADES DOS SERVIÇOS DE BUSCA E
SALVAMENTO

2.1 Lista de informações

As informações a fornecer aos centros de coordenação de salvamento devem incluir as condições
meteorológicas que existiam na última posição conhecida de uma aeronave desaparecida e ao longo da
rota pretendida dessa aeronave, com especial referência a esta:
a) fenómenos meteorológicos significativos em rota;
b) quantidade e tipo de nuvens, particularmente cumulonimbus; indicações de altura de bases e
topos;
c) visibilidade e fenómenos que reduzem a visibilidade;
d) vento de superfície e vento superior;
e) estado do solo, em particular, qualquer cobertura de neve ou inundação;
f) temperatura à superfície do mar, estado do mar, cobertura de gelo se existir e correntes oceânicas,
se relevantes para a área de busca; e
g) dados de pressão ao nível do mar.

2.2 Informações a fornecer a pedido

2.2.1.- A pedido do centro de coordenação de salvamento, o centro meteorológico do aeródromo designado
ou MWO deve providenciar a obtenção de detalhes da documentação de voo que foi fornecida à aeronave
em falta, juntamente com quaisquer alterações à previsão que foram transmitidas à aeronave em voo.
2.2.2.- Para facilitar as operações de busca e salvamento, o centro meteorológico do aeródromo designado
ou MWO deve, mediante pedido, fornecer:
a) informações completas e detalhadas sobre as condições meteorológicas actuais e previstas na área de
busca; e
b) condições actuais e previstas na rota, cobrindo voos por aeronaves de busca de e para o aeródromo a
partir do qual a busca está a ser conduzida.
2.2.3 A pedido do centro de coordenação de salvamento, o centro meteorológico do aeródromo designado
ou MWO deve fornecer ou providenciar o fornecimento das informações meteorológicas requeridas pelos
navios que realizam operações de busca e salvamento.
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3. INFORMAÇÃO A FORNECER
PARA UNIDADES DE SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO AERONÁUTICA
3.1 Lista de informações
As seguintes informações devem ser fornecidas, se necessário, a uma unidade de serviços de informação
aeronáutica:
a) informação sobre serviço meteorológico de navegação aérea internacional, destinada a ser incluída
na(s) publicação(ões) de informação aeronáutica em causa;
Nota.- Os pormenores desta informação são fornecidos nos Procedimentos para Serviços de Navegação
Aérea - Gestão de Informação Aeronáutica (RACSTP PARTE 423.1, PANS-AIM), Apêndice 3, Parte 1, GEN
3.5 e Parte 3, AD 2.2, 2.11, 3.2 e 3.11.
b) informação necessária para a preparação de NOTAM ou ASHTAM incluindo, em particular, informação
sobre:
1) a criação, retirada e alterações significativas no funcionamento dos serviços meteorológicos
aeronáuticos. Estas informações devem ser fornecidas à unidade de serviços de informação aeronáutica
com suficiente antecedência em relação à data efectiva para permitir a emissão de NOTAM em
conformidade com os anexos 15, 6.3.2.2 e 6.3.2.3;
2) a ocorrência de actividade vulcânica; e
Nota.- A informação específica necessária é dada no Capítulo 3, 3.3.2 e no Capítulo 4, 4.8.
3) a libertação de materiais radioactivos na atmosfera, conforme acordado entre as autoridades
meteorológicas e as autoridades de aviação civil competentes; e
Nota.- A informação específica requerida é dada no Capítulo 3, 3.4.2 g).
c) informações necessárias para a preparação de circulares de informação aeronáutica, incluindo, em
particular, informações sobre:
1) alterações importantes previstas nos procedimentos, serviços e instalações meteorológicos aeronáuticos
fornecidos; e
2) efeito de certos fenómenos meteorológicos nas operações aeronáuticas.
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APÊNDICE 10. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS RELACIONADAS COM OS REQUISITOS E UTILIZAÇÃO
DAS COMUNICAÇÕES

(Ver Capítulo 11 do presente regulamento)

1. REQUISITOS ESPECÍFICOS PARA AS COMUNICAÇÕES

1.1 Tempos de trânsito obrigatórios de informação meteorológica
As mensagens e boletins AFTN contendo informações meteorológicas operacionais devem atingir tempos
de trânsito inferiores a 5 minutos, salvo determinação em contrário por acordo regional de navegação aérea.

1.2 Dados de pontos (lugares) para ATS e operadores
1.2.1 -Quando são disponibilizados dados aéreos superiores para pontos da rede em formato digital para
utilização pelos computadores dos serviços de tráfego aéreo, as modalidades de transmissão devem ser as
acordadas entre a autoridade meteorológica e a autoridade ATS apropriada.
1.2.2.- Quando os dados aéreos superiores para os pontos da rede em formato digital são disponibilizados
aos operadores para planeamento de voos por computador, as disposições de transmissão devem ser as
acordadas entre o centro de previsão da área mundial em questão, a autoridade meteorológica e os
operadores interessados.

2.

UTILIZAÇÃO DAS COMUNICAÇÕES DO SERVIÇO FIXO AERONÁUTICO
E DA INTERNET PÚBLICA
2.1 Boletins meteorológicos em formato alfanumérico

2.1.1 Composição dos boletins
- Sempre que possível, o intercâmbio de informações meteorológicas operacionais deve ser feito em
boletins consolidados dos mesmos tipos de informações meteorológicas.

2.1.2 Tempos de arquivo dos boletins
Os boletins meteorológicos necessários para as transmissões programadas devem ser arquivados
regularmente e nas horas programadas prescritas. Os METAR devem ser arquivados para transmissão o
mais tardar 5 minutos após o tempo real de observação. Os TAF devem ser arquivados para transmissão
não antes de uma hora antes do início do seu período de validade.

2.1.3 Título dos boletins
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Os boletins meteorológicos contendo informações meteorológicas operacionais a serem transmitidas
através do serviço fixo aeronáutico ou da Internet pública devem conter uma rubrica constituída por
a) um identificador de quatro letras e dois algarismos;
b) o indicador de localização OACI de quatro letras correspondente à localização geográfica do
serviço meteorológico que originou ou compilou o boletim meteorológico;
c) um grupo diário; e
d) se necessário, um indicador de três letras.

Nota 1.- As especificações detalhadas sobre o formato e conteúdo do título são dadas no Manual sobre o
Sistema Global de Telecomunicações (WMO-No. 386) e são reproduzidas no Manual de Prática
Meteorológica Aeronáutica (Doc 8896).
Nota 2.- Os indicadores de localização OACI estão listados em Indicadores de Localização (Doc 7910).

2.1.4 Estrutura dos boletins
Os boletins meteorológicos contendo informações meteorológicas operacionais a serem transmitidas
através da AFTN devem ser encapsulados na parte de texto do formato da mensagem AFTN.

2.2 Produtos do sistema de previsão da área mundial (WAFS)

2.2.1 Telecomunicações para o fornecimento de produtos WAFS

- As instalações de telecomunicações utilizadas para o fornecimento de produtos WAFS devem ser o
serviço fixo aeronáutico ou a Internet pública.

2.2.2 Requisitos de qualidade dos gráficos

Quando os produtos WAFS são divulgados em forma de cartas, a qualidade das cartas recebidas deve ser
de molde a permitir a sua reprodução de forma suficientemente legível para o planeamento e documentação
de voo. As cartas recebidas devem ser legíveis em mais de 95 por cento da sua área.

2.2.3 Requisitos de qualidade para as transmissões
As transmissões devem ser de molde a assegurar que a sua interrupção não exceda 10 minutos durante
qualquer período de 6 horas.
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2.2.4 Título dos boletins contendo produtos WAFS
Os boletins meteorológicos contendo produtos WAFS em formato digital a serem transmitidos através do
serviço fixo aeronáutico ou da Internet pública devem conter uma rubrica como indicado em 2.1.3.

3. UTILIZAÇÃO DAS COMUNICAÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL AERONÁUTICO

3.1 Conteúdo e formato das mensagens meteorológicas

3.1.1 O conteúdo e formato dos relatórios, previsões e informações SIGMET transmitidas às aeronaves
devem ser coerentes com as disposições dos Capítulos 4, 6 e 7 do presente regulamento.
3.1.2 O conteúdo e o formato dos relatórios aéreos transmitidos pelas aeronaves devem ser consistentes
com as disposições do Capítulo 5 do presente regulamento e com os Procedimentos para Serviços de
Navegação Aérea - Gestão do Tráfego Aéreo (RACSTP PARTE 422.1 (PANS-ATM), Apêndice 1.

3.2 Conteúdo e formato dos boletins meteorológicos
A substância de um boletim meteorológico transmitido através do serviço móvel aeronáutico deve
permanecer inalterada em relação à contida no boletim tal como foi originado.

4.UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO DE LIGAÇÃO DE DADOS AERONÁUTICOS - D-VOLMET

4.1 Conteúdo detalhado de informação meteorológica disponível para D-VOLMET

4.1.1 Os aeródromos para os quais METAR, SPECI e TAF devem estar disponíveis para ligação
ascendente a aeronaves em voo deve ser determinados por acordo regional de navegação aérea.
4.1.2 As regiões de informação de voo (FIRs) para as quais as mensagens SIGMET e AIRMET devem estar
disponíveis para ligação ascendente a aeronaves em voo devem ser determinadas por acordo regional de
navegação aérea.

4.2 Critérios relacionados com a informação a estar disponível para o D-VOLMET

4.2.1.- Os mais recentes METAR, SPECI e TAF disponíveis, e SIGMET e AIRMET válidos devem ser
utilizados para ligação ascendente a aeronaves em voo.
4.2.2.- O TAF incluído no D-VOLMET deve ser alterado conforme necessário para assegurar que uma
previsão, quando disponibilizada para ligação ascendente a aeronaves em voo, reflicta a última opinião do
centro meteorológico do aeródromo em questão.
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4.2.3.- Se nenhuma mensagem SIGMET for válida para um FIR, deve ser incluída no D-VOLMET uma
indicação de "NIL SIGMET".

4.3 Formato da informação a estar disponível para o D-VOLMET
O conteúdo e formato dos relatórios, previsões e informações SIGMET e AIRMET incluídas no D-VOLMET
devem ser coerentes com as disposições dos Capítulos 4, 6 e 7 do presente regulamento.

5.

UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO DE RADIODIFUSÃO AERONÁUTICA - EMISSÕES VOLMET

5.1 Conteúdo detalhado da informação meteorológica
a ser incluído nas emissões VOLMET

5.1.1 Os aeródromos para os quais METAR, SPECI e TAF devem ser incluídos nas emissões VOLMET, a
sequência em que devem ser transmitidos e o tempo de emissão devem ser determinados por acordo de
navegação aérea regional.
5.1.2 As FIRs para as quais as mensagens SIGMET devem ser incluídas nas transmissões VOLMET
programadas devem ser determinadas por acordo regional de navegação aérea. Quando tal for feito, a
mensagem SIGMET deve ser transmitida no início da emissão ou de um bloco de tempo de cinco minutos.

5.2 Critérios relacionados com a informação
a ser incluído nas emissões VOLMET

5.2.1.- Quando uma reportagem não chega de um aeródromo a tempo para uma emissão, a última
reportagem disponível deve ser incluída na emissão, juntamente com a hora de observação.
5.2.2.- A TAF incluída nas emissões programadas da VOLMET deve ser alterada na medida do necessário
para assegurar que uma previsão, quando transmitida, reflicta a última opinião do centro meteorológico do
aeródromo em questão.
5.2.3.- Quando mensagens SIGMET são incluídas em emissões VOLMET programadas, uma indicação de
"NIL SIGMET" deve ser transmitida se nenhuma mensagem SIGMET for válida para os FIRs em questão.

5.3 Formato da informação
a ser incluído nas emissões VOLMET
5.3.1 O conteúdo e o formato dos relatórios, previsões e informações SIGMET incluídas nas emissões
VOLMET devem ser coerentes com as disposições dos Capítulos 4, 6 e 7 do presente regulamento.
5.3.2.- As emissões VOLMET devem utilizar fraseologias padrão de radiotelefonia.
Nota.- As orientações sobre as fraseologias padrão de radiotelefonia a serem utilizadas nas emissões
VOLMET são dadas no Manual de Coordenação entre Serviços de Tráfego Aéreo, Serviços de Informação
Aeronáutica e Serviços Meteorológicos Aeronáuticos (Doc 9377), Anexo 1.
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ANEXO A. MEDIÇÃO E OBSERVAÇÃO - PRECISÃO DESEJAVEL DE PONTO DE VISTA
OPERACIONAL

Nota.- As orientações contidas neste quadro referem-se ao Capítulo 2, 2.2, em particular ao 2.2.7, e ao
Capítulo 4.

Elemento a ser observado

Precisão operacionalmente desejável
de medição ou observação*

Vento médio de superfície

Direction: ± 10°
Speed: ± 0.5 m/s (1 kt) up to 5 m/s (10 kt)
± 10% above 5 m/s (10 kt)

Variations from the mean surface wind

± 1 m/s (2 kt), in terms of longitudinal
and lateral components

Visibilidade

± 50 m up to 600 m
± 10% between 600 m and 1 500 m
± 20% above 1 500 m

Alcance visual da pista de descolagem

± 10 m up to 400 m
± 25 m between 400 m and 800 m
± 10% above 800 m

Quantidade da nuvem

± 1 okta

Altura da nuvem

± 10 m (33 ft) up to 100 m (330 ft)
± 10% above 100 m (330 ft)

Temperatura do ar e ponto de
orvalho
temperatura

± 1°C

Valor de Pressão (QNH, QFE)

± 0.5 hPa

* A precisão operacionalmente desejável não pretende ser um requisito operacional; deve ser entendida
como um objectivo que foi expresso pelos operadores.
Nota.- As orientações sobre as incertezas de medição ou observação podem ser encontradas no Guide to
Meteorological Instruments and Methods of Observation (WMO-No. 8).
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ANEXO B. PREVISÕES - PRECISÃO DESEJAVEL DE PONTO DE VISTA OPERACIONAL

Nota 1.- As orientações contidas neste quadro referem-se ao Capítulo 2, 2.2, em particular ao 2.2.8, e ao
Capítulo 6.
Nota 2.- Se a precisão das previsões se mantiver dentro do intervalo operacionalmente desejável indicado
na segunda coluna, para a percentagem de casos indicada na terceira coluna, o efeito dos erros de
previsão não é considerado grave em comparação com os efeitos dos erros de navegação e de outras
incertezas operacionais.
Operationalmente desejavel
percentagem de previsão

Minima precisão de casos
dentro do intervalo

Elemento a ser previstot

TAF

Direção do vento

± 20°

80% of cases

Velocidade do vento

± 2.5 m/s (5 kt)

80% of cases

Visibilidade

± 200 m up to 800 m
± 30% between 800 m and 10 km

80% of cases

Precipitação

Occurrence or non-occurrence

80% of cases

Quantidade de Nuvem

One category below 450 m (1 500 ft)
Occurrence or non-occurrence of BKN or OVC between
450 m (1 500 ft) and 3 000 m (10 000 ft)

70% of cases

Altuar de vento

± 30 m (100 ft) up to 300 m (1 000 ft)
± 30% between 300 m (1 000 ft) and 3 000 m (10 000 ft)

70% of cases

Temperatura de ar

± 1°C

70% of cases

TREND FORECAST
Direção de vento

± 20°

90% of cases

Velocidade de vento

± 2.5 m/s (5 kt)

90% of cases

Visibilidade

± 200 m up to 800 m
± 30% between 800 m and 10 km

90% of cases

Precipitação

Occurrence or non-occurrence

90% of cases
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Operationalmente desejavel
percentagem de previsão

Minima precisão de casos
dentro do intervalo

Elemento a ser previstot

Quantidade de nuvem

One category below 450 m (1 500 ft)
Occurrence or non-occurrence of BKN or OVC between
450 m (1 500 ft) and 3 000 m (10 000 ft)

90% of cases

A
Altura de nuvem

± 30 m (100 ft) up to 300 m (1 000 ft)
± 30% between 300 m (1 000 ft) and 3 000 m (10 000 ft)

90% of cases

FORECAST FOR TAKE-OFF
Direção de Vento

± 20°

90% of cases

Velocidade de vento

± 2.5 m/s (5 kt) up to 12.5 m/s (25 kt)

90% of cases

Temperatura de ar

± 1°C

90% of cases

Valor de pressão (QNH)

± 1 hPa

90% of cases

AREA, FLIGHT AND ROUTE FORECASTS
Temperatura superior do ar

± 2°C (Mean for 900 km (500 NM))

90% of cases

Humidade Relativa

± 20%

90% of cases

Vento superior

± 5 m/s (10 kt)
(Modulus of vector difference for 900 km (500 NM))

90% of cases

Significativo em rota
Fenómenos meteorológicos e
nuvens

Occurrence or non-occurrence

80% of cases

Location: ± 100 km (60 NM)
Vertical extent: ± 300 m (1 000 ft)
Flight level of tropopause: ± 300 m (1 000 ft)
Max wind level: ± 300 m (1 000 ft)

70% of cases
70% of cases
80% of cases
80% of cases
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ANEXO C. SELEÇÃO DE CRITÉRIOS APLICÁVEIS ÀS MENSAGENS DE OBSERVAÇÃO
AERÓDROMO
(As indicações nesta tabela referem-se ao Capítulo 7.5.1.4 e ao Apêndice 3.)

Notas. 1. Considerado nos últimos 10 minutos (exceção: se o período de 10 minutos incluir uma descontinuidade
marcadas [ou seja, mudanças na faixa visual da pista ou ultrapassagens de 175, 300, 550 ou 800 m, com
duração ≥ 2 minutos], use apenas os dados após a descontinuidade). Uma convenção esquemática simples
é usado para ilustrar as partes do período de 10 minutos antes da observação que são relevantes para os
critérios de alcance visual da pista, ou seja, AB, BC e AC.
2. Camada composta por CB e TCU com base comum a ser indicada como “CB”.
3. Considerado nos últimos 10 minutos (exceção: se o período de 10 minutos incluir uma descontinuidade
marcado [ou seja, se a direção mudar ≥ 30 ° com uma velocidade ≥ 5 m/s ou se a velocidade mudar ≥ 5
m/s, por ≥ 2 minutos], use apenas os dados após a descontinuidade).
4. Havendo mais de uma diretoria, utiliza-se a diretoria de maior importância em funcionamento.
5. Tomando R5 (AB) = valor médio de 5 minutos da faixa visual da pista durante o período AB e R () =
Valor médio de 5 minutos da amplitude visual da pista durante o período BC.
6. CB (cúmulos nimbos) e TCU (cúmulos altos = cúmulos congestos de grande extensão vertical), se não, já
listado como uma das outras camadas.
7. Cálculo do tempo médio, para os valores médios e, se aplicável, o período de referência para os valores
extremos, indicados no canto
8. Do Manual de Códigos WMO (WMO No. 306), Volume I-1, Parte A - Códigos Alfanuméricos, § 15.5.5:
"Recomenda-se o uso de sistemas de medição de vento, como a velocidade de rajada superior representa
uma média de três segundos. "
9. N / A = não aplicável.
10. QFE para indicar se necessário. A altitude de referência para QFE deve ser a altitude do aeródromo,
exceto para pistas de aproximação de precisão e pistas de aproximação convencionais com um limiar ≥ 2 m
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(7 pés) abaixo ou acima da altitude do aeródromo, quando o nível de referência deve ser a altitude limite
relevante.
11. Conforme indicado em § 4.8 do Apêndice 3.
12. Também a temperatura da superfície do mar e as condições do mar ou altura significativa de onda de
plataformas offshore de acordo com o acordo regional de navegação aérea.
13 Indique se RVR e / ou VIS <1500 m, limites para avaliações de 50 e 2000 m.
14. Para pouso em aeródromos com pistas com aproximação de precisão e altitude limite ≥ 15 m abaixo a
altitude do aeródromo, use a altitude limite como referência.
15. Medido em 0,1 hPa.
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ANEXO D. CONVERSÃO DE LEITURAS INSTRUMENTAIS EM ALCANCE VISUAL E VISIBILIDADE DA
PISTA DE DESCOLAGEM E ATERRAGEM

(Ver Apêndice 3, 4.3.5 do presente regulamento).

1. A conversão de leituras instrumentais em alcance visual e visibilidade da pista baseia-se na Lei
Koschmieder ou na Lei Allard, dependendo se se pode esperar que o piloto obtenha orientação visual
principal da pista e das suas marcações ou das luzes da pista. No interesse da padronização na avaliação
do alcance visual da pista, este Anexo fornece orientação sobre a utilização e aplicação dos principais
factores de conversão a serem utilizados nestes cálculos.
2. Na Lei de Koschmieder um dos factores a ter em conta é o limiar de contraste do piloto. A constante
acordada a ser utilizada para tal é de 0,05 (sem dimensão).
3. Na Lei de Allard, o factor correspondente é o limiar de iluminação. Esta não é uma constante, mas uma
função contínua dependente da luminância de fundo. A relação acordada a ser usada em sistemas
instrumentais com ajuste contínuo do limiar de iluminação por um sensor de luminância de fundo é
mostrada pela curva na Figura D-1. A utilização de uma função contínua que se aproxima da função de
degrau, tal como é mostrada na Figura D-1, é preferível, devido à sua maior precisão, à relação escalonada
descrita no parágrafo 4.
4. Em sistemas instrumentais sem ajuste contínuo do limiar de iluminação, a utilização de quatro valores de
limiar de iluminação igualmente espaçados com intervalos de luminância de fundo correspondentes
acordados é conveniente, mas reduzirá a precisão. Os quatro valores são mostrados na Figura D-1 sob a
forma de uma função escalonada; são tabelados na Tabela D-1 para maior clareza.
Nota 1.- As informações e material de orientação sobre as luzes da pista a utilizar para avaliação do alcance
visual da pista estão contidas no Manual de Práticas de Observação e Comunicação do Alcance Visual da
Pista (Doc 9328).
Nota 2.- Em conformidade com a definição de visibilidade para fins aeronáuticos, a intensidade das luzes a
utilizar para a avaliação da visibilidade está na proximidade de 1 000 cd.

Table D-1.

Condição
Noite

Passos do limiar de iluminação
Limiar de iluminação

Luminância de fundo

(lx)

(cd/m2)

8 × 10–7

≤ 50

Intermediario

10–5

51 – 999

D
Dia normal

10–4

1 000 – 12 000

Dia luminoso (nevoeiro solar)

10–3
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ANEXO E. INTERVALOS ESPACIAIS E RESOLUÇÕES PARA
INFORMAÇÃO METEOROLÓGICA ESPACIAL

(Ver Apêndice 2, 6.1 do presente regulamento).

Intervalos
de valor

Elemento a ser previsto

Resolução

Nível de voo afectado pela radiação :

250 – 600

30

Longitudes: (graus)

000 – 180

15

00 – 90

10

Latitudes:(graus)

Faixas de Latitude:

Altas latitudes hemisfério norte (HNH)

N9000 – N6000

Middle latitudes northern hemisphere (MNH)

N6000 – N3000

Latitudes médias hemisfério norte (EQN)

N3000 – N0000

Latitudes equitoriais do hemisfério sul (EQS)

S0000 – S3000

Latitudes médias do hemisfério sul (MSH)

S3000 – S6000

Altas latitudes do hemisfério sul (HSH)

S6000 – S9000

30

Fim
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