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“A cada tempo, seu vento.” 

(Francis Bacon) 



 

RESUMO 

 

Uma erupção vulcânica pode depositar na atmosfera milhares de toneladas de 

substâncias, constituídas por partículas sólidas e vários gases. As partículas menores e os 

gases são levados pelos ventos predominantes e podem ser transportados por milhares de 

quilômetros, ocupando grandes extensões do espaço aéreo utilizado pela aviação. Ao longo 

da história, foram registrados vários incidentes com aeronaves comerciais, colocando em 

riscos milhares de passageiros e tripulantes, além de causar enorme prejuízo financeiro às 

companhias aéreas e a toda a cadeia produtiva da indústria de aviação. Somente na Europa, 

em 2010, com a erupção do vulcão Eyjafjallajökull, localizado na Islândia, a perda 

estimada para a aviação global foi de US$ 4,7 bilhões, além de outros transtornos indiretos 

causados aos milhares de passageiros. Na América do Sul, nos últimos cinco anos, o 

vulcão Puyehue, que faz parte da cadeia Puyehue-Cordón Caulle, localizado no Chile 

(40,59° S / 72,117° W), perto da fronteira com a Argentina, provocou várias erupções, com 

a propagação das cinzas para países como a Argentina, o Brasil e o Uruguai, trazendo 

riscos e prejuízos financeiros a diversas empresas aéreas, principalmente da América do 

Sul. Este trabalho tem como objetivo apresentar o impacto operacional provocado pelas 

nuvens de cinzas vulcânicas nos aeroportos da Região de Informação de Voo de Curitiba 

(FIR-CW), no período de 4 a 13 de junho de 2011, servindo como instrumento de tomadas 

de decisões colaborativas na gestão do tráfego aéreo e na segurança operacional da 

navegação aérea. Neste estudo de caso, baseado na revisão bibliográfica do tema e dos 

dados colhidos nos Relatórios Diários do Centro de Gerenciamento da Navegação Aérea 

(CGNA) e do Relatório de Voos da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária 

(INFRAERO), foi possível observar, baseado na avaliação climatológica dos ventos em 

altitude e das imagens de satélites meteorológicos, o movimento e a dispersão da nuvem de 

cinzas vulcânicas, confirmando um considerável impacto operacional, com mais de 10.000 

voos atrasados, em mais de 30 minutos, e o cancelamento de 5.017 voos nacionais e 

internacionais, o que, provavelmente, provocou prejuízos financeiros às companhias 

aéreas, além de desconforto para os milhares de passageiros. A contribuição da pesquisa 

tem sua relevância na apresentação do tema para área de gerenciamento da navegação 

aérea no Brasil, já que o pouco que se estudou sobre o assunto foi relacionado à segurança 

de voo, compreendendo incidentes e acidentes aéreos. As considerações finais deverão 

ajudar no processo de tomada de decisão colaborativa entre os gestores do tráfego aéreo e 

das companhias de aviação, com intuito de mitigar o impacto com uso de ferramentas e de 

informações mais adequadas para esse tipo de evento. 

 

 

Palavras–chave: Cinzas vulcânicas, navegação aérea, aviação. 
 

 



 

ABSTRACT 

 

A volcanic eruption can release into the atmosphere thousands of tons of substances, 

consisting of solid particles and various gases. Smaller particles and gases are blown by 

prevailing winds away and can be transported through thousands of kilometers, occupying 

large airspace extensions used by aviation. Throughout history, there have been several 

incidents involving commercial aircraft, putting thousands of passengers and crew at risk 

and causing huge financial loss to airlines and entire production chain of the aviation 

industry. Only in Europe in 2010 with the eruption of the Eyjafjallajökull volcano, located 

in Iceland, the estimated loss to the global aviation was $ 4,7 billion, in addition to other 

indirect inconveniences caused to thousands of passengers. In South America, in the last 

five years, the Puyehue volcano, which is part of the Puyehue-Cordón Caulle chain, 

located in Chile (40.59° S / 72.117° W), near the border with Argentina, has caused several 

outbreaks, with the spread of the ash to countries like Argentina, Brazil and Uruguay, 

bringing financial risks and losses to various airlines mainly in South America. This study 

aims to present the operational impact caused by the clouds of volcanic ash in the airports 

of Curitiba Flight Information Region (FIR-CW) in the period from June 4th to June 13th, 

2011, serving as instrument of collaborative decision makings in air traffic and operational 

safety management of the air navigation. In this case study based on literature review of 

said theme and data taken from Daily Reports of the Air Navigation Management Center 

(CGNA) and from Flight Report of the Brazilian Airport Infrastructure Company 

(INFRAERO), we observed motion and cloud dispersion of volcanic ash based on the 

climatological appraisal of winds aloft and images from weather satellites confirming a 

considerable operational impact, having over 10,000 delayed flights in over 30 minutes, 

and cancellation of 5,017 national and international flights, which probably caused 

financial loss to airlines, in addition to discomfort for thousands of passengers. The 

research contribution is relevant for presenting the theme to the air navigation management 

area in Brazil, as little subject studied about it is related to flight safety, comprising air 

incidents and accidents. The final considerations should help in collaborative decision-

making process among managers of air traffic and aviation companies, in order to mitigate 

said impacts using more suitable tools and information for this kind of event. 

 

 

Keywords: Volcanic ash, air navigation, aviation. 
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1 INTRODUÇÃO 

Segundo Vagner (2010) e Showstack (2011), as nuvens de cinzas vulcânicas têm 

causado um grande impacto à navegação aérea internacional. Os custos associados a esses 

incidentes são difíceis de determinar, pois incluem os custos tais como o dano às aeronaves 

em voo e no solo, os atrasos, os cancelamentos, o realinhamento da malha aérea, o 

fechamento e a limpeza dos aeroportos e dos equipamentos de auxílio à navegação 

(CASADEVALL; DELOS REYES; SCHNEIDER, 1996). 

Nesse cenário, os aviões comerciais a jato são os que sofrem os danos mais graves, 

quando voam através de nuvens que contêm detritos de rochas finamente fragmentadas e 

gases ácidos produzidos por explosivas erupções vulcânicas. Essas nuvens não são 

detectadas pelos radares meteorológicos a bordo das aeronaves e são também difíceis de 

distinguir visualmente das normais nuvens meteorológicas (CASADEVALL; DELOS 

REYES; SCHNEIDER, 1996). 

Segundo Wilson et al. (2012), a cinza vulcânica mais grosseira e os piroclastos 

(pedras de diversos tamanhos lançadas do vulcão) se precipitam rapidamente nas 

proximidades do vulcão, a não ser na presença de correntes ascendentes muito fortes. Mas 

as cinzas mais finas e leves podem ser levadas pelos ventos, em seus diversos níveis, a 

grandes distâncias (Figura 1). 

 
 

Figura 1 - Ilustração do transporte das cinzas vulcânicas, em função do tamanho das partículas 

Fonte: Adaptada de Wilson et al. (2012).  

 

O primeiro caso conhecido que afetou a aviação foi em 1944, durante a Segunda 

Guerra Mundial, conforme relata Ferreira (2006), na ocasião da erupção do vulcão 
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Vesúvio, quando foram danificados 88 bombardeiros B-25 norte-americanos, deixando-os 

completamente fora de combate. Após esse fato, vários eventos foram relatados por pilotos 

e investigadores de acidentes aeronáuticos. 

De acordo com Mendonça (2011), na aviação comercial, o problema das cinzas 

vulcânicas não é tão novo quanto parece. Em 1980, um Boeing 727 e um DC-8 tiveram 

problemas em vários de seus sistemas, após encontrarem cinzas vulcânicas provenientes do 

Monte Santa Helena, nos Estados Unidos, porém conseguiram pousar sem maiores 

problemas. 

Mas, o primeiro caso relacionado às cinzas vulcânicas que alcançou enorme 

atenção do setor aeronáutico foi em 1982, quando o mundo soube do drama envolvendo 

um avião Boeing 747 da British Airways, que perdeu a potência em todos os quatro 

motores, durante o voo a 11.000 metros, entre a Malásia e a Austrália. Durante dezesseis 

minutos, o avião desceu de 11.000 metros para 3.600 metros, altura em que o piloto foi 

capaz de reiniciar três, dos quatro motores, e fazer um pouso de emergência na cidade de 

Jacarta, capital da Indonésia (DE GRANDIS et al., 2012). 

Outro evento de repercussão foi 1989, no voo KLM 867, operado por outro Boeing 

747-406M, prefixo PH-BFC, que havia decolado de Amsterdam, na Holanda, com destino 

ao Aeroporto de Narita, no Japão, transportando 231 passageiros e 14 tripulantes. Nesse 

caso, quando sobrevoava o Monte Redoubt, no Alasca, que havia entrado em erupção 

apenas um dia antes, a aeronave se encontrou em uma enorme nuvem de cinzas vulcânicas. 

As cinzas provocaram a parada completa de todos os quatro motores, e o 747 da KLM se 

tornou, então, um enorme planador (MENDONÇA, 2011). 

Entre 1935 e 2003, de acordo Alexander (2013), foi relatado que 102 aeronaves 

encontraram na atmosfera concentrações de cinzas vulcânicas. Entre 1953 e 2009, foram 

oficialmente notificados 129 encontros de aeronaves com nuvens de cinzas vulcânicas. 

Somente de 2010 a 2014, foram 113 notificações oficiais que, de alguma forma, causaram 

problemas às aeronaves (NUNES et at., 2015). A questão principal é que muitas dessas 

aeronaves não receberam informações adequadas sobre o fenômeno, o que acarretou, em 

alguns casos, problemas técnicos, como a perda de potência dos motores, colocando em 

risco milhares de passageiros e tripulantes, além de ter causado grandes prejuízos 

financeiros às companhias aéreas. 
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O risco das cinzas vulcânicas para a navegação aérea ficou muito mais evidente 

quando, em abril de 2010, o vulcão Eyjafjallajökull, localizado na Islândia, expeliu uma 

enorme nuvem de cinzas, o que provocou a interdição completa do tráfego aéreo sobre a 

maioria dos países do norte da Europa, entre os dias 14 e 23 de abril daquele ano. Esse 

evento foi impactante e inédito, afetando o tráfego aéreo mundial, mais do que os ataques 

terroristas de 11 de setembro de 2001, nos Estados Unidos (BUDD et al., 2011). 

Esse clássico exemplo ocorrido na Europa provocou um enorme transtorno em todo 

o tráfego aéreo do continente, com a parada, por seis dias, de todos os aeroportos do 

centro-norte europeu, com uma perda estimada para a aviação global de U$ 4,7 bilhões 

(Tabela 1), com o cancelamento de 108.000 mil voos, interrompendo os planos de viagens 

de cerca de 10,5 milhões de passageiros, além de outros transtornos indiretos (BUDD et 

al., 2011). 

Tabela 1 - Perdas financeiras, por região 

 

Região Perda (U$) 

Europa 2,6 bilhões 

Américas 957 milhões 

África e Oriente Médio 591 milhões 

Ásia 517 milhões 

 

Fonte: Adaptado de Oxford Economics, 2010. 

 

Infelizmente, para a aviação, as erupções vulcânicas e as nuvens de suas cinzas são 

eventos mais comuns do que se imagina. O caso do vulcão Eyjafjallajökull foi realmente 

dramático, mas eventos menores acontecem, com frequência, várias vezes ao ano, no 

mundo inteiro. Muitos vulcões ativos ficam em rotas muito voadas, como é o caso do 

Monte Soufrière, na Ilha de Montserrat, no Caribe, que fica exatamente na rota entre o 

Brasil e a Costa Leste dos Estados Unidos e que entrou em erupção em 1995. 

No entanto, segundo Mendonça (2011), o gerenciamento do risco associado às 

cinzas vulcânicas é complexo em virtude da dificuldade de se detectar sua presença com 

radares meteorológicos embarcados nas aeronaves, ou mesmo visualmente, como afirmou 

Casadevall (1996). As cinzas vulcânicas devem ser identificadas e acompanhadas por 

especialistas através de sensores no solo, por imagens de satélites ou por previsões de 
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movimentação dessas nuvens, de tal forma que tais informações sejam úteis e atinjam o 

destinatário, neste caso o setor aeronáutico, em tempo de se adotar medidas de avaliação e 

de gerenciamento do risco que o evento possa causar. 

Na América do Sul, existem muitos vulcões, como na Argentina e, especialmente, 

no Chile, mas são observados vulcões ativos em toda a região dos Andes. Um serviço 

permanente de alerta contra nuvens de cinzas atualmente é prestado pelos Centros de 

Avisos de Cinzas Vulcânicas, com a finalidade de proteger a aviação desse tipo de risco. 

No mundo inteiro, existem nove desses centros que monitoram cinzas baseadas em 

informações de terra, relatórios de pilotos, imagens de satélites e modelos numéricos de 

dispersão. 

No Brasil, apesar de não existirem vulcões, as nuvens de cinzas vulcânicas 

produzidas em países como Argentina e Chile podem influenciar no gerenciamento do 

tráfego aéreo no território brasileiro, principalmente nas aerovias da Região de Informação 

de Voo de Curitiba (FIR-CW), a mais movimentada no espaço aéreo brasileiro. Nas 

últimas duas décadas, alguns eventos causaram sérios problemas à navegação aérea na 

Argentina, no Brasil, no Chile e, também, no Uruguai, principalmente o que aconteceu em 

2011, com as erupções do vulcão chileno Puyehue (Tabela 2). 

 

Tabela 2 - Erupções vulcânicas no Chile 

 

Vulcão Data da erupção 

Lascar Julho de 2000 

Lascar  Maio de 2005 

Chaitén Maio de 2005  

Lascar Abril de 2006 

Llaima Janeiro de 2008 

Chaitén Maio de 2008 

Minchinmavida Maio de 2008 

Puyehue Junho de 2011  

Puyehue Outubro de 2011 

Copahue Dezembro de 2012 

Calbuco Abril de 2015 

 

Fonte: Adaptado de SMN, 2016. 
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O risco vulcânico potencial nas regiões ao oeste dos Andes é representado pelo 

material vulcânico emitido que pode ser transportado pelos ventos atmosféricos, gerando 

problemas no tráfego aéreo, ou pode se acumular na superfície, causando transtornos nos 

aeroportos. O tempo de permanência das cinzas vulcânicas na atmosfera se converte em 

um grande perigo para a navegação aérea, devido ao seu alto poder corrosivo de suas 

substâncias (GAVIÑA, 2015). 

Em junho de 2011, ocorreu um dos casos mais graves, na erupção do vulcão 

Puyehue. As erupções começaram na sexta-feira (04/06/2011). Já na noite da segunda-feira 

(06/06/2011), ao menos cinco companhias aéreas decidiram cancelar seus voos, como 

medida preventiva, a partir do aeroporto internacional de Ezeiza (SAEZ), localizado na 

província de Buenos Aires, na Argentina, em direção às cidades brasileiras e chilenas, em 

razão da presença de cinzas vulcânicas na atmosfera (BBC, 2011). 

Segundo Stewart et al. (2013), nessa erupção, o aeroporto de San Carlos de 

Bariloche ficou fechado até o dia 5 de julho, devido ao depósito de cinzas vulcânicas nas 

instalações aeroportuárias e nas aeronaves que estavam estacionadas no pátio (Figura 2). 

Esse fato gerou a paralisação das atividades turísticas nessa cidade argentina, localizada a 

100 quilômetros do vulcão, e o cancelamento de vários voos, inclusive do Brasil. Segundo 

a Força Aérea Brasileira (FAB), a fumaça do vulcão do Chile atingiu o espaço aéreo 

brasileiro no dia 7 de junho, mais precisamente pela fronteira com o Uruguai. 

 

 

 

Figura 2 - Cinzas vulcânicas depositadas sobre uma aeronave no aeroporto  

de San Carlos de Bariloche 

Fonte: BBC, 2011. 

http://brasilescola.uol.com.br/geografia/chile-1.htm
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Raga et al. (2013) relatou que, dois dias após a erupção, a nuvem já havia se 

deslocado aproximadamente 1.400 km, no sentido nordeste, causando o fechamento dos 

dois principais aeroportos de Buenos Aires: Aeroparque (AEP) e Ezeiza (EZE). Na semana 

mais crítica do evento, entre os dias 6 e 13 de junho, somente no aeroporto de Ezeiza, em 

Buenos Aires, foram cancelados mais de 300 voos (CARMO, 2011). 

Durante praticamente todo o mês de junho de 2011, uma grande quantidade de voos 

foi cancelada e dezenas de aeroportos permaneceram fechados, por vários dias, devido ao 

depósito de material vulcânico sobre as aeronaves, pátios e pistas, causando grande 

prejuízo financeiro a várias companhias aéreas da Argentina, do Brasil e do Chile, 

principalmente (BBC, 2011). 

No Brasil, somente as duas maiores empresas aéreas que, juntas, na época, 

representavam quase 90% do tráfego aéreo nacional, tiveram suas escalas de voos 

impactadas, com sucessivos atrasos e cancelamentos, o que trouxe vários inconvenientes às 

companhias e ao sistema de tráfego aéreo brasileiro (BBC, 2011). 

O Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA) informou que a nuvem de 

cinzas chegou ao espaço aéreo da Argentina e do Uruguai, incluindo as capitais Buenos 

Aires e Montevidéu, deslocando-se entre 7 e 10 km de altitude. Ainda, de acordo com o 

boletim, o Centro de Gerenciamento da Navegação Aérea (CGNA) “estava monitorando 

atentamente a evolução do quadro, pela proximidade com a Região Sul do Brasil” (BBC, 

2011). 

 

1.1 SITUAÇÃO-PROBLEMA 

 

Mendonça (2011) confirma que, para as aeronaves, o problema em voo é agravado 

porque os radares meteorológicos de bordo não conseguem visualizar as nuvens de cinzas 

vulcânicas. Assim sendo, elas podem penetrar acidentalmente em uma nuvem de cinzas 

vulcânicas e entrar em contato com substâncias extremamente abrasivas, que causarão 

problemas nas estruturas externas dos aviões, tais como para-brisas, bordos de ataque e 

tubos de pitot. Além disso, essas mesmas partículas podem ser ingeridas pelos motores, 

onde poderão causar enormes danos às partes móveis do sistema de propulsão da aeronave. 
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No caso dos motores, dois processos levarão ao comprometimento de seu 

desempenho: a erosão de partes móveis, tais como o compressor e as palhetas das turbinas, 

e a acumulação dessas cinzas em seções quentes, tais como a câmara de combustão e as 

turbinas (MENDONÇA, 2011). 

Como afirma Casadevall (1996), o gerenciamento do tráfego aéreo, associado às 

nuvens de cinzas vulcânicas, é extremamente complexo, em virtude da dificuldade de se 

detectar sua presença na atmosfera com radares meteorológicos convencionais, ou mesmo 

visualmente. Essas nuvens podem ser identificadas e acompanhadas por imagens de 

satélites, que registrarão os seus movimentos, e projetadas por meio de modelos de 

dispersão, de tal forma que tais informações sejam úteis para a elaboração de mensagens 

meteorológicas que serão emitidas a todos os usuários do sistema de tráfego aéreo, em 

tempo de se adotar medidas de gerenciamento do risco para as suas diversas atividades. 

Diante dessa perspectiva, surge o seguinte questionamento: Em função dos fatores 

contribuintes e das informações de monitoramento e dos relatórios do CGNA e da 

INFRAERO, qual foi o impacto causado no gerenciamento do tráfego aéreo e nos 

principais aeroportos da FIR-CW? 

 

1.2 QUESTÕES DE PESQUISA 

 

Neste contexto, surgem as seguintes perguntas, em relação à erupção do vulcão 

Puyehue: 

a) as nuvens de cinzas vulcânicas foram identificadas nas imagens de satélites 

meteorológicos GOES E? 

b) no período, os ventos em altitude favoreceram o deslocamento da nuvem de 

cinzas vulcânicas para o espaço aéreo brasileiro? 

c) no período, o vento prognosticado indicava o possível deslocamento da nuvem 

de cinzas vulcânicas? 

d) quais os fenômenos meteorológicos que influenciaram no deslocamento da 

nuvem de cinzas vulcânicas? 

e) quais foram os impactos causados com a erupção do vulcão chileno no espaço 

aéreo brasileiro, em termos de voos cancelados e atrasados? 
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1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 Geral 

 

O objetivo principal deste trabalho é avaliar a trajetória das nuvens de cinzas 

vulcânicas oriundas da erupção do vulcão chileno Puyehue, no período de 4 a 13 de junho 

de 2011, e o impacto causado, em termos de voos cancelados e atrasados, no espaço aéreo 

brasileiro. Essa análise será baseada em informações de imagens de satélites, dos ventos 

superiores, dos fenômenos meteorológicos, das informações dos Relatórios de Situação 

Diária do CGNA e do Histórico de Voos da INFRAERO. 

 

1.3.2 Específicos 

 

a) identificar as nuvens de cinzas vulcânicas nas imagens de satélites 

meteorológicos GOES E; 

b) analisar a trajetória das nuvens de cinzas vulcânicas, em função dos ventos em 

altitude; 

c) comparar e avaliar o vento real com o vento prognosticado no período a ser 

estudado; 

d) analisar os fenômenos meteorológicos que mais influenciam no deslocamento 

das nuvens de cinzas vulcânicas; e 

e) avaliar o impacto no gerenciamento do tráfego aéreo brasileiro, em termos de 

voos cancelados e atrasados. 

 

1.4 IMPORTÂNCIA E JUSTIFICATIVA DO ESTUDO 

 

As nuvens de cinzas vulcânicas e os gases liberados pelas erupções vulcânicas 

atingem os altos níveis da atmosfera, arrastando grandes volumes de minúsculas partículas, 

atingindo vastas regiões ao redor do globo (BUTELER et al., 2011). 

No momento de uma erupção vulcânica, existe a produção de uma enorme 

quantidade de partículas, umas mais pesadas, outras mais leves, que podem alcançar a 



26 

 

 

 

atmosfera superior, em função da energia liberada no momento da explosão. Assim sendo, 

ficam à mercê dos ventos nos altos níveis, podendo atingir milhares de quilômetros de 

distância do vulcão original, permanecendo um longo tempo em suspensão. 

Através da circulação geral da atmosfera, essas nuvens de cinzas vulcânicas 

penetram no espaço aéreo de vários países, o que aumenta consideravelmente a 

probabilidade de contato com as aeronaves que estão voando em suas aerovias (WILSON 

et al., 2012). 

Uma variedade de danos pode acontecer a uma aeronave que voa dentro de uma 

nuvem de cinzas vulcânicas. As consequências podem ser imediatas ou demorar alguns 

dias para aparecerem. Os efeitos imediatos são fáceis de identificar, e, em alguns casos, 

reparáveis sem grandes dificuldades (MENDONÇA, 2011). 

Essas mesmas cinzas podem cair e se depositar na superfície, causando problemas 

nas estruturas dos aeroportos, danos nas pistas e nas demais instalações aeroportuárias, tais 

como os equipamentos de auxílio à navegação (GAVIÑA, 2015). 

A partir de uma série de erupções de vulcões na Cordilheira dos Andes, mais 

especificamente, no complexo vulcânico Puyehue-Cordón Caulle, no sul do Chile, em 

junho de 2011, começa-se a observar vários eventos que colocaram em risco as atividades 

aéreas no Cone-Sul, seja em rota ou nas dependências dos aeródromos. 

Este trabalho tem o propósito de desenvolver uma investigação, por meio de 

imagens de satélites meteorológicos, sobre o comportamento das nuvens de cinzas 

vulcânicas expelidas pelo vulcão chileno Puyehue, localizado no complexo vulcânico 

Puyehue-Cordón Caulle, no sul do Chile, e a interação desse fenômeno com a intensidade e 

a direção dos ventos em altitude, no período compreendido entre os dias 4 e 13 de junho de 

2011. Com esses dados, mais os colhidos dos relatórios de situação diária do CGNA e do 

histórico de voo da INFRAERO, a ideia central será verificar quais foram os impactos, em 

termos de voos cancelados e atrasados, no gerenciamento do tráfego aéreo brasileiro. 

 

1.5 SÍNTESE DA ESTRUTURA METODOLÓGICA 

 

A proposta metodológica deste trabalho terá como pano de fundo a identificação 

dos possíveis impactos, em termos de voos cancelados e atrasados, causados pelas nuvens 
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de cinzas vulcânicas, originadas pelo vulcão chileno Puyehue, com base nos Relatórios de 

Situação Diária do CGNA do no Relatório de Histórico de Voo da INFRAERO, com 

referência ao tipo e à quantidade das operações aéreas realizadas no período de 4 a 13 de 

junho de 2011.  

Como análise meteorológica, serão levadas em consideração a intensidade e a 

direção dos ventos em altos níveis, por meio de dados de observações de ar superior e de 

prognósticos de vento, assim como a intensidade da corrente de jato. 

Seguindo esse caminho, a análise das imagens de satélites também será feita, com a 

finalidade de verificar a utilização dessa ferramenta, bem como identificar o fenômeno 

meteorológico atuante no período a ser avaliado. 

Com base nas observações e nos resultados dos relatórios, a ideia central será 

avaliar os impactos originados por esse fenômeno geológico, que passa a ser 

meteorológico, com o intuito de conhecer melhor o fenômeno e, principalmente, auxiliar 

no gerenciamento do tráfego aéreo brasileiro, principalmente na FIR-CW. 

 

1.6 COMPOSIÇÃO DO TRABALHO 

 

O presente trabalho é composto por cinco capítulos. Na introdução, que 

corresponde ao primeiro capítulo, é feita a contextualização da pesquisa, abordando a 

situação problema, as questões de pesquisa, os objetivos, a importância e a justificativa do 

estudo, além da síntese da estrutura metodológica.  

No segundo capítulo, são apresentados e discutidos os fundamentos teóricos 

referentes ao tema da pesquisa, com base na revisão da literatura. Dentre os aspectos 

abordados, encontram-se: as informações sobre as erupções vulcânicas, a erupção do 

vulcão Puyehue, as propriedades das cinzas vulcânicas, os efeitos das cinzas vulcânicas nas 

aeronaves, o espaço aéreo brasileiro e as suas características, a meteorologia aeronáutica e 

o tráfego aéreo, assim como suas estruturas e organização. 

O terceiro capítulo trata da metodologia, caracterizando os tipos de pesquisa 

adotados, o universo e amostra da pesquisa, os instrumentos de coleta de dados, bem como 

a análise e o tratamento dos dados. Também, nesse capítulo, apresenta-se o procedimento 

bibliométrico desenvolvido para compor parte do referencial teórico da pesquisa, tendo em 
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vista que foram utilizadas outras bibliografias, não encontradas a partir da bibliometria, 

pois já eram conhecidas pelo autor.  

O quarto capítulo apresenta os resultados da pesquisa com base nas de análises das 

imagens do satélite meteorológico GOES E, do vento real e prognosticado do FL300, das 

cartas prognosticadas de tempo significativo e dos Relatórios de Situação Diária do CGNA 

e do Histórico de Voos da INFRAERO. 

O quinto capítulo traz as conclusões da pesquisa e sugestão para futuros trabalhos. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 ERUPÇÕES VULCÂNICAS 

 

A América do Sul é uma das regiões que registra o maior número de desastres 

provocados por eventos naturais no mundo, destacando-se, na última década, os terremotos 

e as erupções vulcânicas, principalmente no Chile, no Equador e no Peru. Esses eventos 

são responsáveis pela perda de milhares de vidas, pelo impacto na infraestrutura instalada e 

por grandes danos sociais e econômicos (ROMERO, 2013). 

A dinâmica das placas tectônicas que causa a formação do sistema montanhoso e de 

cordilheira, como é o caso da América do Sul com sua Cordilheira dos Andes, que está na 

Costa Pacífica, é fruto do fenômeno denominado subducção1, em que a placa de Nazca faz 

pressão sobre a placa continental e gera, por sua vez, a formação de todo o sistema 

vulcânico andino (ÁLVAREZ, 2012). 

Segundo Lopes (2008), a definição clássica de vulcão é uma abertura na superfície 

da Terra por onde o magma emerge. Magma é rocha derretida, contendo gases dissolvidos 

e cristais, que se formaram em grandes profundidades. As erupções vulcânicas são 

pequenas manifestações de eventos que acontecem a grandes profundidades. Nessas 

manifestações, o vulcão expele fragmentos sólidos minúsculos, em forma de cinzas. As 

nuvens dessas erupções se propagam rapidamente, com a direção e a velocidade do vento 

predominante. 

O termo “erupção vulcânica” pode descrever uma grande variedade de fenômenos, 

desde um vagaroso escoamento de lava, que pode se prolongar por anos a fio, às 

catastróficas explosões que terminam subitamente, com consequências de longo prazo 

(LOPES, 2008). 

As erupções vulcânicas consistem essencialmente na saída à superfície terrestre e à 

atmosfera de magma ou de material fluido, gerado no interior do vulcão, e também na 

liberação de grande quantidade de gases, que são responsáveis pelos fenômenos explosivos 

da atividade vulcânica (ÁLVAREZ, 2012). 

                                                 
1 Uma zona de subducção, região de subducção, zona de Benioff-Wadati ou depressão tectônica é uma área 

de convergência de placas tectônicas, na qual uma das placas desliza para debaixo da outra, num processo 

designado por subducção. 
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De acordo com o Global Volcanism Program (SMITHSONIAN INSTITUTION, 

2016), existem cerca de 600 vulcões no mundo que estiveram ativos nos últimos 10 anos. 

Todos esses vulcões são considerados ativos, mesmo que não tenham entrado em erupção 

por alguns milhares de anos, um intervalo pequeno em termos de tempo geológico. 

Ao longo do planeta Terra, produzem-se, em média, 10 erupções por ano, situadas 

fundamentalmente na região denominada Anel de Fogo, na costa do Pacífico (LOPES, 

2008). Situado principalmente nas costas do oceano Pacífico, esse cinturão se caracteriza 

por concentrar as zonas de erupção mais ativas do mundo, o que ocasiona uma intensa 

atividade sísmica e vulcânica em países como Chile, Peru, Equador e Colômbia (Figura 3). 

 

 

 

Figura 3 - Cinturão de fogo do Pacífico  

Fonte: SELF (2006). 

 

Um vulcão ativo representa uma fonte muito importante de emissão para a 

atmosfera de muitos gases e partículas sólidas, de vários tamanhos, que podem ser 

transportados verticalmente pelo próprio efeito da erupção, como também horizontalmente, 

transportados pelas fortes correntes de vento, transformando-se em nuvens de cinzas 

vulcânicas. 

Atualmente, ainda não se pode prever com exatidão o momento em que um vulcão 

vai entrar em erupção. Os sensores localizados nas proximidades podem somente indicar 
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uma probabilidade de risco de erupção. Uma vez acontecido tal evento, a trajetória da 

nuvem de cinzas vulcânicas é acompanhada pelos satélites, que determinam sua posição e 

seu deslocamento. A composição, a velocidade vertical, a concentração e o tamanho das 

partículas podem ser detectados pelos balões ou aviões, com sensores próprios para essas 

finalidades. 

Nunes (2002) considera que as ciências vulcanológicas conheceram, nas últimas 

décadas, avanços significativos, sob variados aspectos, o que contribuiu, entre outros 

fatores, para um maior interesse pelos fenômenos vulcânicos, a instalação de equipamentos 

e sensores nas proximidades de alguns dos principais vulcões ativos do globo, a utilização 

de imagens de satélites para o acompanhamento das cinzas vulcânicas e uma 

conscientização de medidas de mitigação dos impactos associados ao vulcanismo. 

De acordo com Halmer e Schmincke (2003), 80% das emissões de cinzas 

originadas de erupções vulcânicas excedem a altitudes de 6 km, 60% sobem mais que 10 

km e 20% ultrapassam a 15 km de altitude. Portanto, as cinzas vulcânicas podem ser 

transportas a longas distâncias na troposfera e na estratosfera. 

 

2.2 ERUPÇÃO DO VULCÃO PUYEHUE 

 

Um vulcão do Chile, denominado Puyehue, entrou em erupção no dia 4 de junho de 

2011, lançando uma grande quantidade de fumaça de gases vulcânicos na atmosfera, 

conforme informações do Ministro de Mineração do Chile, Laurence Golborne. A 

explosão do Puyehue gerou uma coluna de cinzas e gases com 10 km de altura e com 

largura de 5 km, a qual atingiu rapidamente uma extensão aproximada de 3.300 km (LIMA 

et al., 2012). A última erupção desse vulcão havia sido em 1960. 

O vulcão Puyehue faz parte da cadeia Puyehue-Cordón Caulle e tem 2.236 metros 

de elevação. Está localizado no sul do Chile (40,59° S / 72,117° W), perto da fronteira com 

a Argentina, e, desde 4 de junho de 2011, tem provocado várias erupções 

(SMITHSONIAN INSTITUTION, 2016). 

Esse complexo vulcânico está localizado na Cordilheira dos Andes, a cerca de 950 

quilômetros de distância da cidade de Santiago, capital chilena. Essa região é pouco 

povoada, no entanto, essa erupção obrigou a retirada de mais de 3,5 mil pessoas do local. 
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Essa zona vulcânica dos Andes conta com mais de 200 vulcões ativos. O ambiente 

geológico dessa região é dominado pelo processo de subducção da placa tectônica 

chamada de Nazca, embaixo da placa tectônica da América do Sul. Esse processo gera 

numerosos terremotos e intensa atividade vulcânica, que são restritos exclusivamente ao 

longo da cadeia andina. Como resultado, as outras regiões do continente da América do 

Sul, em particular o Brasil, são muito pouco ativas sismicamente e absolutamente livres de 

qualquer perigo de erupção vulcânica. 

Francisco (2016) relatou que atividade eruptiva do vulcão Puyehue foi precedida 

por uma crise sísmica nos dias 3 e 4 de junho de 2011, chegando a mais de 230 terremotos 

por hora, com 50 eventos acima de 3 graus na escala Richter. No mesmo dia 4 de junho, 

uma explosão gerou a coluna de cinza vulcânica de, aproximadamente, 12 km de altitude, 

que foi transportada pelos ventos no território argentino, causando a queda de cinzas na 

cidade de San Carlos de Bariloche. A coluna de cinza vulcânica continuou nos dias 

seguintes (Figura 4) e o material vulcânico transportado pelos ventos chegou até o oceano 

Atlântico, gerando problemas para a navegação aérea durante vários dias e causando 

cancelamentos de mais de 300 voos na Argentina. 

 

 

Figura 4 - Dias com reporte de cinzas vulcânicas, no período de 4 de junho a 31 

de dezembro de 2011 

Fonte: SMN, 2016. 
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2.3 PROPRIEDADES DAS CINZAS VULCÂNICAS 

 

Segundo Alves (2005), já na Antiguidade, o filósofo Sêneca (60 a.C.) reconhecia 

que as cinzas liberadas nas erupções vulcânicas constituíam a causa da turvação 

atmosférica. No entanto, somente no século XVIII se descobriu que os aerossóis 

vulcânicos podiam ser transportados a longas distâncias. Invocando o ano de 1783, 

Benjamin Franklin escreveu que “a época sem verão podia dever-se a uma erupção de um 

vulcão na Islândia”. 

A mais abrangente classificação dos produtos vulcânicos tem em conta o seu 

aspecto químico, designadamente os seus teores em sílica e em álcalis (Tabela 3). Assim, 

as rochas ácidas são as que apresentam maiores teores em sílica. As rochas siliciosas são 

compostas predominantemente por quartzo e feldspato e por pequenas quantidades de mica 

ou de anfíbola (NUNES, 2002). 

 

Tabela 3 - Composição da cinza vulcânica 

Fórmula Substância 

SiO2 Dióxido de silício 

Al2O3 Óxido de alumínio 

Fe2O3 Óxido férrico 

CaO Óxido de cálcio 

Na2O Óxido de sódio 

MgO Óxido de magnésio 

K2O Óxido de potássio 

TiO2 Dióxido de titânio 

P2O5 Pentóxido de fósforo 

 

Fonte: Adaptado de Alves, 2000; Lima, 2012. 

 

Os vulcões são fontes esporádicas relativamente importantes de aerossóis e gases 

(Tabela 4). Estima-se que a atividade vulcânica seja responsável pelo lançamento, na 

atmosfera, de 15 a 90 Tg por ano de partículas. A cinza vulcânica é constituída de 

minúsculas partículas, com menos de 1/16 mm de diâmetro (Figura 5). Uma fração 

importante das partículas produzidas por essas fontes apresenta dimensões bastante 

reduzidas (≈ 1 μm), permanecendo por longos períodos na atmosfera (ALVES, 2005). 
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Tabela 4 - Composição do gás vulcânico 

Fórmula Gás 

H2O Vapor de água 

CO2 Dióxido de carbono 

SO2 Dióxido de enxofre 

CO Monóxido de carbono 

H2S Sulfeto de hidrogênio 

HCl Cloreto de hidrogênio 

HF Fluoreto de hidrogênio 

He Hélio 

 

Fonte: Adaptado de Prata, Tupper, 2009; Alves, 2005; Carn, 2009. 

 

 

Figura 5 - Partículas de cinzas vulcânicas 

Fonte: SMITHSONIAN INSTITUTION, 2016. 

 

Os fragmentos piroclásticos são produzidos por explosões ou ejeções a partir de um 

evento vulcânico, que são classificados de acordo com suas dimensões e grau de 

vesiculação. De acordo com essa classificação, as cinzas vulcânicas são partículas piro-

clásticas com menos de 2 mm de diâmetro, nas quais o intervalo até 1/16 mm corresponde 

à cinza grossa e, quando inferior a 1/16 mm (0,0062 mm), é denominado de cinza fina ou 

pó (LIMA et al., 2012). 
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2.4 EFEITOS DAS CINZAS VULCÂNICAS NAS AERONAVES 

 

As aeronaves afetam a nossa maneira de viver de diferentes maneiras. Estão cada 

vez mais seguras, porém muito mais complexas, sofisticadas e automatizadas do que antes. 

O setor aeronáutico evoluiu da época de máquinas barulhentas, que voavam a baixas 

velocidades, para aeronaves comerciais que transportam centenas de passageiros em voos 

intercontinentais (MENDONÇA, 2011). 

Com isso, esses sistemas complexos, como aeronaves, tendem a ficar ainda mais 

complexos, o que, por sua vez, conduz ao aumento do risco de acidentes. Esses eventos 

não acontecem por azar, e sim, como consequência de fatores ou falhas múltiplas, todos 

interconectados, que resultam em uma situação inesperada (STRAUCH, 2002). 

Segundo Ferreira (2006), quando um vulcão entra em erupção, uma enorme 

quantidade de partículas é lançada na atmosfera, tornando a atividade aérea perigosa, em 

todos os níveis da troposfera. As nuvens de cinzas vulcânicas permanecem por muito 

tempo e podem se deslocar por milhares de quilômetros, o que pode causar sérios 

transtornos às aeronaves, principalmente as movidas por motores a jato, por voarem nos 

níveis mais altos e a grandes distâncias. Essas cinzas, em grande concentração, podem 

danificar as estruturas das aeronaves e causar perda no desempenho dos motores, 

ocasionando até o completo apagamento dos mesmos. 

As cinzas vulcânicas provocam danos em todas as superfícies da aeronave, quando 

em contato com elas. Conforme García Pérez (2010), os danos mais graves são nos para-

brisas da cabine de comando, com a perda de visibilidade pelos pilotos, e a não 

confiabilidade das informações de velocidade devido à obstrução dos tubos de pitot (Figura 

6). 
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Figura 6 - Danos gerais nas aeronaves  

Fonte: Adaptação de García Perez (2010). 

 

A cinza também pode danificar outros instrumentos no exterior da aeronave, como 

as antenas de rádio, impedindo a comunicação e o pouso por instrumentos, além de 

bloquear o sistema de resfriamento e causar alarmes falsos de incêndio no compartimento 

de carga. 

Nos motores, efetivamente, são três os efeitos que contribuem para os danos: a 

erosão dos rotores do compressor, a formação de silicatos fundidos nas câmaras de 

combustão e nas turbinas e a obstrução do sistema de combustível e de resfriamento do 

motor (Figura 7). 

 

 
Figura 7 - Danos gerais nos motores das aeronaves  

Fonte: Adaptado de García Pérez, 2010. 
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As cinzas vulcânicas são constituídas de materiais vítreos e muito abrasivos, em sua 

maioria silicatos, cuja temperatura do ponto de fusão é menor que a temperatura de 

funcionamento do motor a plena potência. Assim, esses materiais são fundidos e 

incrustados em diversas partes da turbina, causando sobrecarga no motor, por diversos 

fatores (GARCÍA PÉREZ 2010). 

Mendonça (2011) acrescenta que, quando em rota, os motores modernos mantêm 

sua temperatura em aproximadamente 1.650 ºC. O silicato, presente nas cinzas vulcânicas, 

funde a cerca de 1.110 ºC. A consequência é que este produto fundido forma uma 

substancia semelhante ao vidro, e adere em partes mais frias do motor, comprometendo a 

sua funcionalidade.  

As cinzas também causam desgastes nos materiais que compõem o rotor do 

compressor e as extremidades das paletas, causando perda de rendimento no empuxo da 

turbina. Este efeito é mais nocivo ao sistema de propulsão e os danos são permanentes e 

irreversíveis (Figura 8). 

 

Figura 8 - Danos nas turbinas  

Fonte: BOEING, 2000. 

 

Experiências passadas demonstram que as cinzas vulcânicas trazem grandes riscos 

ao setor aeronáutico. Uma aeronave não pode voar dentro de uma nuvem de cinzas, sem 

sofrer danos sérios, muitos deles com a possibilidade de comprometer a segurança de voo. 

Seguindo com a FSF (1993), a melhor maneira de se evitar um acidente por causa de 
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erupções vulcânicas é com conhecimento, técnicas e procedimentos cientificamente 

comprovados e, principalmente, evitando-se o voo nessas condições. 

Após o evento de 2010, na Europa, a Autoridade de Aviação Civil do Reino Unido 

(CAA), definiu alguns parâmetros, com base na sua avaliação nos incidentes do passado, 

em função da densidade de partículas na atmosfera, conforme Tabela 5 (WATSON, 2015). 

 

Tabela 5 - Parâmetros de densidade das cinzas vulcânicas na atmosfera 

Densidade Parâmetros (mg de cinzas/m³ de ar) 

Baixa 0 a 2 

Média > 2 e < 4 

Alta > 4 

 

Fonte: Adaptado de SCHUMANN et al., 2011. 

 

Segundo Schumann (2011), com base nas informações dos fabricantes de motores e 

de acordo com a orientação da CAA, na densidade baixa (0 a 2 mg/m³) todas as aeronaves 

podem voar na área contaminada, sem grandes problemas. Para voar em áreas com a 

densidade média (> 2 e < 4 mg/m³) ou alta (> 4 mg/m³), qualquer companhia aérea do 

Reino Unido deverá ter um plano com a análise de risco operacional para a realização do 

voo. 

Segundo Guffanti (2010), as erupções vulcânicas não precisam ser extensas para 

provocarem danos às aeronaves em voo, e a melhor vigilância é necessária imediatamente 

antes e logo após as fases iniciais da atividade convectiva, quando os dados sobre a 

emissão das cinzas geralmente são mais limitados e a capacidade de aviso ainda não está 

instalada. 

 

2.5 PROBLEMAS CAUSADOS PELA CINZA VULCÂNICA NO GERENCIAMENTO 

DO TRÁFEGO 

 

Com o crescente aumento do tráfego aéreo internacional, houve uma preocupação 

maior do monitoramento do movimento das nuvens de cinzas vulcânicas, pois, com a 

ameaça dos vulcões, a segurança de voo atraiu a atenção da comunidade aeronáutica, 

quando várias aeronaves comerciais sofreram danos graves após se depararem com cinzas 
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vulcânicas. De acordo com a Flight Safety Foundation – FSF (2010), os vulcões ativos 

lançam vários produtos na atmosfera, dentre eles o tephra (Figura 9), pedaços de rocha e 

vidro menores que 2 milímetros em diâmetro. Tais fragmentos raramente ultrapassam 

6.000 metros (20.000 pés) de altitude (FL 200) e geralmente se dispersam a até 160 

quilômetros (cem milhas) do vulcão. Porém, durante algumas erupções, tais produtos 

podem ultrapassar 30.400 metros (100.000 pés) de altitude e, em algumas situações, 

quando associados às correntes de ar, podem circular o globo terrestre. 

 

 

Figura 9 - Tephra, pedaços de rocha e vidro menores que 2 milímetros em diâmetro  

Fonte: USGS, 2016. 

 

A explosão do vulcão islandês Eyjafjallajökull, em abril de 2010, permitiu avaliar 

as dificuldades impostas ao uso do espaço aéreo, quando na presença de um imenso 

volume de cinzas vulcânicas e gases (LIMA, 2012). 

A maioria dos encontros de aeronaves com cinzas vulcânicas foi reportada a 

altitudes maiores que 7.500 metros (FL 250), onde jatos comerciais fazem procedimentos 

para os seus voos (GUFFANTI, 2010). 

Segundo Guffanti (2009), desde 1980, cinco aeroportos por ano, em média, foram 

afetados por atividade vulcânica, o que indica que os riscos para essas infraestruturas não 

são tão raros assim, em termos mundiais. 
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2.6 ESPAÇO AÉREO BRASILEIRO 

 

2.6.1 Histórico 

 

Os primórdios do ordenamento da navegação aérea remontam ao final da 2ª Guerra 

Mundial, quando a quantidade de voos comerciais aumentou consideravelmente. Devido a 

esse aumento no transporte aéreo de passageiros e de carga, problemas relativos ao 

gerenciamento das diversas atividades no espaço aéreo, como o impacto na aviação em 

relação aos fenômenos meteorológicos, foram logo identificados, exigindo uma resposta 

imediata, no âmbito internacional (DECEA, 2011). 

Assim, com o objetivo de padronizar os procedimentos da navegação aérea no 

mundo, foi realizada em 1944, na cidade de Chicago, nos Estados Unidos, uma conferência 

internacional, com a participação de 54 países, entre eles o Brasil, cujos resultados se 

materializaram em um documento conhecido como a “Convenção de Chicago”. Deste 

encontro, surgiram vários documentos denominados “Anexos à Convenção de Aviação 

Civil Internacional”, os quais orientam as normas e os procedimentos da navegação área 

mundial (DECEA, 2011). 

A citada convenção foi ratificada pelo governo brasileiro por intermédio do Código 

Brasileiro de Aeronáutica (Lei nº 7.565) que consolidou a estratégia inicial do Sistema de 

Proteção ao Voo Brasileiro. 

A análise histórica do desenvolvimento da proteção ao voo permite determinar três 

importantes fases, que foram desempenhadas por seus órgãos gestores. Quais sejam: a da 

Diretoria de Rotas Aéreas (1941/1971), a da Diretoria de Eletrônica e Proteção ao Voo e a 

do Departamento de Controle do Espaço Aéreo, que se iniciou em outubro de 2001 

(DECEA, 2011). 

A Diretoria de Rotas Aéreas (DR) se preocupou com o desenvolvimento do modal 

aéreo, enfocando, principalmente, nas necessidades de infraestrutura nos aeroportos e nas 

rotas aéreas, permitindo a navegação aérea segura (DECEA, 2011). 

A Diretoria de Eletrônica e Proteção ao Voo (DEPV) deu continuidade à estratégia 

adotada pela DR, integrando o país, de modo a garantir a soberania do espaço aéreo 

brasileiro. Nessa fase, foi desenvolvido o Sistema de Defesa Aérea e Controle de Tráfego 

Aéreo (SISDABRA), que maximizou o emprego dos meios e tornou mais eficazes as 
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coordenações das atividades de controle das aviações civil e militar, adotando uma postura 

ímpar de conciliar as necessidades e os recursos existentes (DECEA, 2011). 

Posteriormente, com o objetivo de se ter o efetivo controle e o conhecimento de 

todas as aeronaves (cooperativas ou não) circulando no espaço aéreo brasileiro, surgiu o 

Sistema de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro (SISCEAB). Nesse sistema, considera-se 

tráfego aéreo cooperativo aquele que se identifica para os órgãos operacionais, e não 

cooperativos, aquele que voa sem o conhecimento dos órgãos de controle (DECEA, 2011). 

Desse modo, o Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA) não efetua 

apenas o controle do tráfego aéreo, mas também, o gerenciamento do espaço aéreo sob a 

responsabilidade do Brasil. Para cumprir essa missão, foi necessário o permanente 

aperfeiçoamento das atividades de gerenciamento, além da implantação de uma extensa e 

sofisticada infraestrutura aeronáutica, com a finalidade de garantir a segurança, fluidez e a 

regularidade da navegação aérea. 

 

2.6.2 Gerenciamento do tráfego aéreo 

 

O principal objetivo do Gerenciamento do Tráfego Aéreo é garantir voos seguros, 

regulares e eficazes, respeitando as condições meteorológicas reinantes e as limitações 

operacionais da aeronave. O provimento deste serviço no País está baseado nas normas e 

nos métodos recomendados pela Organização de Aviação Civil Internacional (OACI), a 

fim de manter o Brasil no patamar de segurança desejado para a navegação aérea e garantir 

a prestação de um serviço eficiente a todas as aeronaves que utilizam o espaço aéreo 

brasileiro (DECEA, 2011). 

O Brasil tem a responsabilidade de administrar o espaço aéreo territorial (8.511.965 

km²) e o espaço aéreo sobrejacente à área oceânica, que se estende até o meridiano 10º W, 

perfazendo um total de 22 milhões de km² (Figura 10). Manter a segurança da navegação 

aérea nessa enorme área é uma tarefa delicada, fundamental e contínua (DECEA, 2011). 
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Figura 10 - Ilustração do espaço aéreo brasileiro  

Fonte: DECEA, 2011. 

 

Nesse imenso espaço, existem diversos eventos acontecendo ao mesmo tempo, tais 

como: voos comerciais, voos militares, ensaio de voo, lançamentos de sondas e foguetes, 

voos de asa delta, salto de paraquedas, treinamento de tiros antiaéreos, entre outros 

(DECEA, 2011). 

Para garantir a convivência segura desses eventos, visando a estabelecer estruturas, 

procedimentos e regras de utilização do espaço aéreo, deve-se conhecer a demanda de 

tráfego aéreo atual e futura e a infraestrutura instalada (DECEA, 2011). 

Da análise dessas informações, são estabelecidas as ações adequadas para cada 

segmento do espaço aéreo; as estruturas para o uso eficaz do espaço aéreo e suas aerovias; 

procedimentos de subida e descida, delimitação de áreas condicionadas que restringem, 

proíbem ou alertam sobre possíveis perigos aos aeronavegantes; as necessidades 

operacionais que irão balizar as diversas concepções de empreendimentos para a 

implantação de órgãos de controle do trafego aéreo, radares, auxílios à navegação aérea, 

equipamentos de telecomunicação, bem como o dimensionamento de pessoal operacional, 

os espaços onde os controladores de tráfego poderão prover a separação das aeronaves, 

dentre outros (DECEA, 2011). 
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O Gerenciamento de Tráfego Aéreo não é uma atividade única, dessa forma, ele se 

ramifica em três segmentos especializados: Gerenciamento do Espaço Aéreo, 

Gerenciamento de Fluxo de Tráfego Aéreo e Serviço de Tráfego Aéreo (DECEA, 2011). 

 

2.6.3 Gerenciamento do espaço aéreo 

 

As ações do segmento de gerenciamento do espaço aéreo buscam o uso flexível dos 

espaços aéreos, com o objetivo de aumentar a capacidade, eficiência e flexibilidade das 

operações aeronáuticas. Para organizar o espaço aéreo, existem três conceitos específicos: 

Espaço Aéreo Controlado, Espaço Aéreo Não Controlado e Espaço Aéreo Condicionado 

(DECEA, 2011). 

No Espaço Aéreo Controlado, todos os movimentos aéreos são controlados por um 

órgão de tráfego aéreo, no qual os pilotos são orientados a cumprir manobras pré-

estabelecidas, com o objetivo de garantir a segurança dos voos das aeronaves (DECEA, 

2011). Esses espaços são estabelecidos como: Aerovias (AWY), Áreas de Controle 

Terminal (TMA) e Zonas de Controle (CTR). 

No Espaço Aéreo Não controlado, as aeronaves voam em ambiente parcialmente 

conhecido e estão sujeitas às regras do ar, porém, não existe a prestação do serviço de 

controle do tráfego aéreo. São fornecidos, somente, os serviços de informação de voo e de 

alerta (DECEA, 2011). 

No Espaço Aéreo Condicionado, definem-se ambientes onde são realizadas 

atividades específicas que não permitem a aplicação dos serviços de tráfego aéreo 

(DECEA, 2011). 

Essa estruturação é fundamental para a ordenação do tráfego. A partir dela, os 

controladores, os pilotos e os demais usuários têm responsabilidades e deveres 

discriminados de acordo com as suas classes (DECEA, 2011). 

 

2.6.4 Gerenciamento de Fluxo Aéreo 

 

O gerenciamento de fluxo aéreo é implementado quando se excede a capacidade da 

infraestrutura, aeronáutica ou aeroportuária, instalada. Consiste em adotar ações 
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necessárias, levando-se em conta três fases de planejamento: a estratégica, a pré-tática e a 

de operações táticas (DECEA, 2011). 

A fase estratégica se constitui no conjunto de ações realizadas em coordenação com 

os prestadores de serviço aeroportuários e os operadores de aeronaves envolvidos em cada 

um dos eventos prognosticados (DECEA, 2011). 

Na fase pré-tática, o planejamento tem início 24 horas antes da utilização do espaço 

aéreo e considera as alterações na infraestrutura aeronáutica e aeroportuária, nas condições 

meteorológicas e na demanda do tráfego aéreo (DECEA, 2011). 

Já nas operações táticas, o planejamento consiste nas ações necessárias diante de 

situações imprevisíveis, como eventos meteorológicos ou falha de algum equipamento. 

Além disso, ele monitora a evolução da situação do tráfego aéreo para garantir que as 

medidas aplicadas tenham os efeitos desejados (DECEA, 2011). 

A troca de informações entre controladores e pilotos é feita por meio de expressões 

padronizadas, denominadas de fraseologia, e tem como principal objetivo o entendimento 

mútuo, por meio de breves contatos. 

 

2.6.5 Centro de Gerenciamento da Navegação Aérea (CGNA) 

 

O Centro de Gerenciamento da Navegação Aérea (CGNA) é a mais recente das 

unidades do DECEA. Foi criada pela Portaria nº 1003/GC3, de 31 de agosto de 2005, e 

ativada em 31 de agosto de 2007, pela Portaria nº 522/GC3, de 7 de agosto de 2007. Sua 

concepção original foi aprovada em 1998, tendo como fator determinante o crescimento do 

tráfego aéreo nos aeroportos e no espaço aéreo brasileiro (DECEA, 2011). 

A entrada em operação do CGNA tornou realidade o gerenciamento do fluxo aéreo 

no espaço aéreo brasileiro, modernizando o controle de tráfego aéreo nacional, facilitando 

o trabalho de pilotos e controladores de tráfego aéreo e proporcionando maior economia de 

combustível, sem perder de vista a segurança das operações aéreas (DECEA, 2011). 

Como integrante do Sistema de Aviação Civil, o órgão é o responsável pela análise 

das intenções de voos das aeronaves, no que diz respeito ao comprometimento da 

infraestrutura aeronáutica e aeroportuária, em coordenação com as empresas aéreas, a 
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INFRAERO e a ANAC, tendo em vista a harmonização do fluxo do tráfego aéreo 

(DECEA, 2011). 

A retomada do crescimento da atividade aeronáutica no país gerou a necessidade de 

uma reação com as respostas adequadas. O CGNA, a rigor, fruto da crise de crescimento 

de demanda em ritmo surpreendente, está voltado para as tempestivas e rotineiras análises 

de demanda e capacidade, entre outras funções, sempre com o objetivo de tornar o fluxo de 

tráfego aéreo mais rápido, ordenado, eficiente e seguro. 

 

2.6.6 Órgãos Operacionais de Tráfego Aéreo 

 

2.6.6.1 Serviço de Tráfego Aéreo 

 

O Serviço de Tráfego Aéreo consiste em inter-relacionar o operador de um 

determinado órgão de tráfego aéreo e o piloto da aeronave, por meio de recursos de 

comunicação, possibilitando que os objetivos sejam entendidos e atendidos. O nível da 

complexidade do cenário de tráfego aéreo determina o tipo de serviço a ser oferecido 

(DECEA, 2011). 

Para se definir qual órgão atuará em determinada área, há de se considerar diversos 

fatores relacionados ao tipo de serviço a executar. Mesmo em uma localidade na qual 

exista pouco movimento de tráfego aéreo, é fundamental que se dê garantias de segurança 

aos usuários (DECEA, 2011). 

 

2.6.6.2 Estação de Telecomunicações Aeronáuticas 

 

A Estação de Telecomunicações Aeronáuticas é o órgão de tráfego aéreo que 

proporciona o Serviço de Informação de Voo. Sua competência principal é prestar 

informações às aeronaves, de modo a informá-las correntemente da existência de outras 

aeronaves e de obstáculos. Existem mais de 90 estações instaladas nos aeródromos 

brasileiros (DECEA, 2016). 
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2.6.6.3 Torre de Controle de Aeródromo (TWR) 

 

A Torre de Controle de Aeródromo fornece o Serviço de Controle de Aeródromo às 

aeronaves nas fases de manobra, decolagem, pouso ou sobre voo de aeródromo. Visa 

principalmente a evitar colisões com outras aeronaves, obstáculos e veículos 

movimentando-se no solo. A área de jurisdição da TWR abrange o circuito de tráfego e a 

área de manobras do aeródromo (DECEA, 2016). 

 

2.6.6.4 Centro de Controle de Aproximação (APP) 

 

O Centro de Controle de Aproximação (APP) provê o Serviço de Controle de 

Aproximação às aeronaves que estejam executando procedimentos para chegar ou partir do 

aeródromo. Visa, sobretudo, à separação de outras aeronaves ou obstáculos. A área de 

jurisdição do APP é o espaço aéreo denominado Área de Controle de Terminal (TMA) ou 

Zona de Controle (CTR). Atualmente, existem 47 APP instalados no Brasil (DECEA, 

2016). 

 

2.6.6.5 Centro de Controle de Área (ACC) 

 

O Centro de Controle de Área (ACC) fornece o Serviço de Controle de Área às 

aeronaves voando em rota, a fim de garantir a separação entre as mesmas com segurança. 

A área de jurisdição do ACC é o espaço denominado Região de Informação de Voo (FIR). 

Essas regiões são estabelecidas abrangendo diversas Áreas de Controle de Terminal 

(TMA) e rotas de voo, denominadas aerovias. Atualmente existem cinco ACC instalados 

no Brasil (DECEA, 2016). 

 

2.7 METEOROLOGIA AERONÁUTICA 

 

O Brasil é frequentemente afetado por fenômenos climáticos e/ou meteorológicos 

que provocam perdas de vidas humanas e grandes prejuízos materiais. Esses fenômenos, 

classificados como “eventos meteorológicos e climáticos extremos”, podem ocorrer de 

diferentes formas, como secas ou chuvas intensas, ciclones ou eventos relacionados à 
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meteorologia, mas de outra origem, como incêndios florestais ou cinzas vulcânicas na 

atmosfera devido a erupções (CARUZZO, 2012). 

A informação meteorológica é vital para a segurança das operações aéreas, 

contribuindo para o conforto dos passageiros e facilitando o estabelecimento de rotas mais 

rápidas, econômicas e de voos regulares. Embora os avanços da tecnologia aeronáutica 

tenham tornado as viagens menos sensíveis a determinados aspectos do estado do tempo, a 

meteorologia continua a ser essencial para a eficiência da navegação aérea. Cada vez mais, 

além da segurança, busca-se um melhor aproveitamento do espaço aéreo, e, nesse contexto, 

as informações meteorológicas essenciais e decisivas (DECEA, 2016). 

Para o piloto, o conhecimento das condições meteorológicas reinantes nos 

aeródromos de partida e de destino é imprescindível para a realização ou não do seu voo. 

Além disso, ele precisa saber se a operação dos aeródromos vai sofrer alterações por 

motivos meteorológicos, necessitando, então, de informações precisas relativas ao teto, à 

visibilidade, ao tempo presente, ao vento, bem como a que horas deverão ocorrer essas 

mudanças e por quanto tempo prevalecerão. 

Também se torna imprescindível para o aeronavegante conhecer as condições do 

voo em rota, tais como a direção e a velocidade do vento ao longo da mesma, a ocorrência 

de formação de gelo e de turbulência, as tempestades associadas à 

nuvem Cumulonimbus2 (CB), a presença de nuvens de cinzas vulcânicas, entre outros 

fenômenos meteorológicos que possam acarretar incidentes, acidentes ou desvios de rota e, 

por consequência, maior consumo de combustível (DECEA, 2016). 

Para os operadores das torres de controle, além da visibilidade, é importante saber 

se a variação do vento interferirá na cabeceira da pista em uso e a que horas isso poderá 

ocorrer, bem como se a sua intensidade comprometerá a operação no aeródromo (DECEA, 

2016). 

Para o controle de aproximação, a formação de trovoadas, associadas à CB, por 

exemplo, requer a previsão da hora de início, duração e sua extensão. Assim, será possível 

                                                 
2 Cumulonimbus: Nuvem resultante do desenvolvimento vertical da nuvem cumulus, frequentemente 

recoberta por elemento em forma de bigorna. Também chamada de nuvem de temporal, é normalmente 

acompanhada por pesadas pancadas de chuva, raios, trovões e, às vezes, granizo, rajadas fortes de vento e 

tornados. 
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avaliar o comprometimento operacional, em virtude da limitação do espaço aéreo, ou seja, 

se o número de aeronaves na área terminal deverá ser reduzido (DECEA, 2016). 

Para um ACC, é imprescindível saber quais as rotas aéreas que estão sob a influên-

cia de condições meteorológicas adversas, interferindo na operação aérea, como, por 

exemplo, a presença de nuvens de cinzas vulcânicas na FIR sob a sua jurisdição. Ter a 

perfeita noção do momento em que novas rotas serão afetadas operacionalmente, qual 

volume do espaço aéreo que será comprometido e o desvio mais seguro nessas condições, 

é essencial para este órgão operacional de controle (DECEA, 2016). 

A necessidade de se obter informações precisas e atualizadas sobre as condições 

meteorológicas locais nos aeródromos e ao longo das rotas aéreas se torna ainda mais 

essencial com o aumento do fluxo de tráfego aéreo. Desse modo, instrumentos e 

equipamentos de observação meteorológicos modernos e atualizados, bem como prognósti-

cos meteorológicos cada vez mais confiáveis, desempenham um papel de vital importância 

operacional (DECEA, 2016). 

 

2.7.1 Órgãos Operacionais de Meteorologia Aeronáutica 

 

2.7.1.1 Centro Nacional de Meteorologia Aeronáutica (CNMA) 

 

Instalado nas dependências do Primeiro Centro Integrado de Defesa Aérea e 

Controle de Tráfego Aéreo (CINDACTA I), em Brasília-DF, o Centro Nacional de 

Meteorologia Aeronáutica (CNMA) tem a finalidade de preparar as previsões sobre os 

fenômenos meteorológicos que interferem na navegação aérea dentro o espaço aéreo 

brasileiro. Ele faz parte do Sistema Mundial de Previsão de Área (WAFS), da OACI, sendo 

responsável por receber, armazenar, processar e divulgar os dados globais de tempo 

significativo e os prognósticos de vento e temperatura em altitude. É de sua competência 

manter e operar o Banco de Informações Meteorológicas (OPMET) e a Rede de 

Divulgação de Informações Meteorológicas (DECEA, 2011). 
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2.7.1.2 Centros Meteorológicos de Vigilância (CMV) 

 

Os Centros Meteorológicos de Vigilância (CMV) são responsáveis pela vigilância 

das condições meteorológicas que afetam as operações aéreas dentro da FIR de sua 

responsabilidade. Eles operam associados aos Centros de Controle de Área (ACC). 

Atualmente, existem quatro Centros Meteorológicos de Vigilância no País: CMV-CW 

(Curitiba), CMV-BS (Brasília), CMV-AZ (Manaus) e CMV-RE (Recife). 

 

2.7.1.3 Centros Meteorológicos de Aeródromo (CMA) 

 

Os Centros Meteorológicos de Aeródromo (CMA) têm a finalidade de apoiar as 

operações aéreas e os serviços de tráfego aéreo nos aeródromos e de difundir as 

informações meteorológicas e as previsões geradas pelos demais centros. Eles fornecem a 

documentação de voo às tripulações e aos despachantes operacionais de voo, realizam as 

exposições orais e fornecem informações meteorológicas, observadas ou prognosticadas, 

que possam contribuir para a segurança do aeródromo e das aeronaves (DECEA, 2011). 

 

2.7.1.4 Estações Meteorológicas de Superfície (EMS) 

 

As Estações Meteorológicas de Superfície (EMS) são implantadas nos aeródromos 

e coletam dados meteorológicos representativos das condições na pista de pouso. São 

equipadas com sensores automáticos para obtenção de medidas de direção e velocidade do 

vento, altura da base das nuvens, visibilidade, pressão no nível do mar para ajuste do 

altímetro, pressão no nível da pista, temperaturas do ar e do ponto de orvalho. Os dados 

colhidos são codificados nas mensagens METAR e SPECI e transmitidos aos bancos de 

dados, para uso dos serviços de meteorologia, da navegação aérea e dos demais usuários 

(DECEA, 2011). 
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2.7.1.5 Estações Meteorológicas de Altitude (EMA) 

 

As Estações Meteorológicas de Altitude (EMA) são equipadas com sistemas 

destinados a observar e a traçar o perfil vertical de temperatura, da pressão, da umidade, da 

direção e da velocidade do vento nas diversas camadas da atmosfera. As sondagens são 

executadas por meio de um balão, lançado na atmosfera, contendo gás hidrogênio ou hélio, 

no qual é presa uma sonda dotada de sensores meteorológicos. As informações colhidas 

pela EMA são codificadas e transmitidas para emprego da Meteorologia Aeronáutica 

(DECEA, 2011). 

 

2.7.2 Centros de Assessoramento de Cinzas Vulcânicas (VAAC) 

 

Desde o ano 1998, a Organização de Aviação Civil Internacional recomendou, 

através da Emenda nº 71 ao Anexo 3 da Convenção Internacional de Aviação Civil, a 

inserção, entre outros temas, de informações relacionadas com as erupções vulcânicas, 

criando, nesse mesmo ano, os diferentes Centros de Avisos de Cinzas Vulcânicas (VAAC) 

e fixando os delineamentos gerais sobre as funções e as responsabilidades desses centros 

(ICAO, 2012).  

VAAC é a sigla, em inglês, para Volcanic Ash Advisory Center. Atualmente, 

existem nove VAAC no mundo (Figura 6), localizados nas cidades de Anchorage e 

Washington (Estados Unidos), Buenos Aires (Argentina), Darwin (Austrália), Londres 

(Inglaterra), Montreal (Canadá), Tóquio (Japão), Toulouse (França) e Wellington (Nova 

Zelândia), fazendo ligação entre os observatórios sismológicos, os serviços 

meteorológicos, os órgãos de tráfego aéreo e os operadores de aeronaves (ICAO, 2012). 

Esses centros têm a função de alertar os serviços de meteorologia aeronáutica, que, por sua 

vez, emitem mensagens de alerta sobre cinzas vulcânicas para sua área de responsabilidade 

(Figura 11). 
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Figura 11 - Áreas de Responsabilidade dos Centros de Assessoramento de Cinzas 

Vulcânicas (VAAC) 

Fonte: ICAO, 2012 

 

Os nove VAAC designados, que publicam informações de assessoramento sobre o 

alcance e o movimento das cinzas vulcânicas, dispõem de dados de uma variedade de 

sistemas de detecção remota em terra, aérea e via satélite, que são utilizados para a 

inicialização de sofisticados modelos numéricos de dispersão, produzindo prognósticos. 

Esses dados são repassados para os CMV, onde serão utilizados para preparar mensagem 

meteorológica SIGMET. Cabe salientar que, por mais que sejam sofisticadas as 

observações e os modelos, não se pode garantir, de maneira definitiva, o comportamento 

das cinzas na atmosfera (ICAO, 2012). 

O país responsável por operar e manter um VAAC dentro da estrutura de vigilância 

de vulcões nas aerovias internacionais deve tomar providências para que esse Centro 

responda às notificações sobre a observação ou previsão de erupção de vulcões ou 

presença de cinzas vulcânicas em sua área de responsabilidade (BRASIL, 2015). 

Um VAAC deve operar 24 horas por dia. Em caso de interrupção de suas 

atividades, suas funções são assumidas por outro VAAC ou outro Centro designado pelo 

país responsável (BRASIL, 2015). 

Os VAAC de Buenos Aires e de Washington são os responsáveis pelas informações 

sobre cinzas vulcânicas encaminhadas aos Centros Meteorológicos brasileiros (BRASIL, 

2015). 
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O Assessoramento de Cinzas Vulcânicas é uma informação confeccionada e 

divulgada pelo VAAC sobre a extensão lateral e vertical e o movimento previsto das 

nuvens de cinzas vulcânicas. 

 

2.7.3 Mensagem Meteorológica Sobre Cinzas Vulcânicas 

 

Após ter recebido a informação sobre cinzas vulcânicas do VAAC de sua área de 

responsabilidade, o serviço nacional de meteorologia aeronáutica, por meio de seu CMV, 

deverá providenciar, imediatamente, uma mensagem de vigilância, denominada SIGMET, 

sobre as características na nuvem de cinza vulcânica. 

O SIGMET é uma mensagem que consiste em uma descrição concisa, em 

linguagem clara e abreviada, relativa à ocorrência ou previsão de fenômenos 

meteorológicos, em rota, que possam afetar a segurança das operações aéreas e à evolução 

desses fenômenos no tempo e no espaço (BRASIL, 2015). 

 

2.7.4 Monitoramento das nuvens de cinza vulcânica 

 

A comunidade meteorológica conta com várias ferramentas, in situ ou remotas, 

além de modelos numéricos, que permitem determinar a presença de cinzas vulcânicas e 

prognosticar a sua dispersão, facilitando o gerenciamento da navegação área e, com isso, 

proporcionando a garantia da segurança das aeronaves, suas tripulações e seus passageiros. 

A técnica mais utilizada atualmente para o monitoramento das cinzas vulcânicas é a 

utilização das imagens de satélite meteorológico, pois possuem uma ampla visão dos 

fenômenos dessa natureza e podem acompanhar essas nuvens em todo o seu deslocamento 

(GAVIÑA, 2015). 

 

2.8 SISTAMA DE GESTÃO DA SEGURANÇA OPERACIONAL (SGSO) 

 

Linhares (2011) coloca que o problema de garantir a segurança das operações é 

inerente a qualquer atividade produtiva, não sendo diferente no que se refere àquelas 

realizadas no âmbito da aviação. O setor aeronáutico demonstra historicamente 
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preocupação com a prevenção de acidentes. Com o desenvolvimento e o crescimento dessa 

indústria, nas últimas décadas, foram sendo desenvolvidas abordagens metodológicas mais 

sofisticadas para manter a operacionalidade dentro de níveis de segurança aceitáveis. 

Segundo Rocha (2010), o setor aéreo tem desenvolvido novas práticas de gestão da 

segurança operacional, visando adotar uma postura mais proativa e menos reativa. 

Basicamente, tais práticas se fundamentam no gerenciamento de riscos, o qual consiste em 

analisar a significância e a probabilidade de ocorrência dos impactos dos perigos 

identificados. Define-se então um plano de mitigação de riscos, o qual prioriza os perigos 

associados a impactos mais severos e prováveis. 

No setor aeronáutico, devido à natureza das operações aéreas, os perigos são 

componentes integrantes de suas atividades. Para evitá-los, a OACI pregava que o 

cumprimento das regras internacionais, representadas nos regulamentos nacionais em cada 

Estado Signatário, seria a forma pela qual os acidentes seriam reduzidos (OACI, 2006). 

Entretanto, a OACI percebeu que o cumprimento das regras por si só não seria 

suficiente para reduzir os acidentes aeronáuticos e que, devido ao grande e constante 

crescimento da aviação civil como meio de transporte, levaria a quantidade de acidentes a 

níveis inaceitáveis, sendo, então, necessária outra solução para garantir uma aviação segura 

no futuro (OACI, 2006). 

Então, a solução encontrada foi a busca pela identificação dos perigos que a 

organização deve enfrentar, e que, em muitos casos, são gerados por ela mesma e, como 

consequência, manter sob controle os riscos relacionados a esses perigos para que a 

segurança operacional permaneça em níveis aceitáveis. 

Desta forma, cada vez mais a segurança operacional é percebida como um resultado de 

gestão de risco, sendo necessário assim, estabelecer um sistema de segurança operacional 

nas organizações aeronáuticas, que como o da qualidade, seja um único sistema de gestão 

que siga as mesmas características de abrangência de processos aplicando a metodologia 

do Ciclo PDCA (Plan, Do, Check and Act). 

O SGSO apresenta os objetivos, as políticas, as responsabilidades e as estruturas 

organizacionais necessárias ao funcionamento do gerenciamento da segurança operacional 

e define os procedimentos para o gerenciamento do risco. O sistema está de acordo com as 

metas de desempenho aceitas pelo Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA, 

2012). 
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A garantia da segurança operacional é a principal motivação do SGSO e deve ser 

posta em prática por meio do monitoramento e da mensuração de desempenho, além de 

desenvolver e manter um processo para identificar mudanças que podem afetar o nível de 

segurança associado ao gerenciamento de riscos decorrentes dessas mudanças (DECEA, 

2012). 

A promoção da Segurança Operacional é feita por meio de um programa de 

treinamento e capacitação adequado às necessidades dos indivíduos envolvidos, garantindo 

pessoal treinado e apto para desenvolver as tarefas relacionadas à atividade DECEA, 

2012).  

Seus benefícios são: 

- assegurar que o Sistema de Gerenciamento de Segurança Operacional (SGSO) 

seja apropriado ao tamanho, à dimensão, à natureza e à complexidade das operações sob 

sua responsabilidade, incluindo os perigos e os riscos à segurança operacional; 

- assegurar que as atividades de gerenciamento da segurança operacional estejam de 

acordo com um plano predeterminado para que os recursos sejam aplicados de maneira 

eficaz e efetiva em toda a organização. 

- melhorar continuamente a prestação dos serviços de navegação aérea, por meio de 

aperfeiçoamento do gerenciamento e da operação dos processos necessários aos serviços. 

- conquistar e ampliar, constantemente, os índices de satisfação dos usuários dos 

Serviços de Navegação Aérea. 

Nesse sentido, o entendimento foi que a gestão da qualidade não era 

suficientemente efetiva para garantir a identificação de perigos de consequências graves 

que podem conduzir a desastres aéreos.  

A Segurança Operacional é o estado em que o risco de lesões às pessoas, de danos 

aos bens ou ao meio ambiente se reduz e se mantém em um nível aceitável, ou abaixo 

deste, por meio de um processo contínuo de identificação de perigos e gerenciamento de 

riscos. Em última instância, é uma estratégia para manter o risco em um nível aceitável 

(OACI, 2006). 

À medida que continuam crescendo a atividade e a complexidade da aviação, os 

métodos tradicionais para controlar os riscos de segurança, em um nível aceitável, tornam-

se cada vez menos eficazes. 
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Entretanto, apesar de possuírem similaridades, o sistema de gestão da qualidade 

visa à satisfação do cliente, e que, no caso da segurança operacional, o objetivo é a garantia 

da sua segurança, porém o que se deseja ao aplicar-se um sistema de qualidade na 

navegação aérea é, unicamente, a satisfação do cliente por meio da garantia de sua 

segurança.  

 

2.8.1 Gestão da qualidade em meteorologia aeronáutica 

 

A estreita relação entre a meteorologia e a comunidade aeronáutica já vem de 

muitos anos. Muitos Serviços Meteorológicos Nacionais (SMN) foram criados e cresceram 

para atenderem às necessidades da aviação, que se ampliou e vem crescendo rapidamente 

desde os meados do século XX, quando observadores, previsores e pilotos se encontravam 

diariamente nos centros meteorológicos dos aeroportos e, automaticamente, estabelecia-se 

uma estreita relação entre prestador de serviço meteorológico e usuário, hoje cliente 

(OACI, 2010). 

Os tempos mudaram, em todos os sentidos. Devido à centralização e a automação, 

este contato cotidiano já não existe mais com a frequência de outrora. Com a revolução 

tecnológica, grande parte da informação que os usuários necessitam pode ser obtida por 

outros meios, como a Internet, em casa ou na empresa, sem o contato com os profissionais 

de meteorologia. Hoje, os clientes da aviação são mais exigentes e os serviços de 

meteorologia aeronáutica devem se empenhar para proporcionar mais e melhores produtos 

a uma comunidade cada vez mais exigente (OACI, 2010). 

Com o objetivo de melhorar o desempenho na prestação de serviços meteorológicos 

à navegação aérea, desde novembro de 2001, o Anexo 3 da OACI e o Regulamento 

Técnico da OMM [C.3.1] já apresentavam disposições relativas à gestão da qualidade. Na 

Seção 2.2 [C.3.1], recomenda-se que a “autoridade meteorológica designada estabeleça e 

aplique um sistema adequadamente organizado de qualidade” e que “deveria se basear nas 

normas de garantia de qualidade da série 9000 da Organização Internacional de 

Normatização (ISO) e ser certificado por uma organização aprovada”. 

É importante reconhecer que essa recomendação passou a ser norma com a entrada 

em vigor da Emenda 75 ao Anexo 3, em 14 de novembro de 2012, que estabelece que cada 

Estado deve implantar um sistema de gestão da qualidade na prestação de serviços 
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meteorológicos à navegação aérea internacional, mais especificamente, de acordo com a 

OACI, nas áreas de observação e previsão meteorológica, vigilância meteorológica e 

climatologia aeronáutica (OACI, 2010). 

Como parte de um novo enfoque dos serviços ininterruptos, orientados à prestação 

de serviços meteorológicos e aos clientes, que se aplica à observação, à previsão e à 

climatologia, a OMM e a OACI estão focadas nas boas práticas e fomentando que seus 

membros implantem os sistemas de gestão holísticos, tais como a gestão de riscos, a gestão 

da segurança operacional e a gestão da qualidade. 

O Brasil implantou o Sistema de Gestão da Qualidade na Prestação de Serviço à 

Navegação Aérea em 2012, nas áreas de observação e previsão meteorológica, nos 

processos de observação meteorológica de superfície e de previsão meteorológica de 

aeródromo, nos 27 aeroportos internacionais, de acordo com a tabela FASID MET 1A, da 

OACI, de 25 de abril de 2014. 

Por exemplo, ao se requerer um sistema de gestão da qualidade para os serviços de 

meteorologia aeronáutica, visa-se obter precisão dos dados, no sentido de satisfazer a 

segurança operacional e não necessariamente, considerando o dogma da qualidade, a 

satisfação do cliente que é servido por uma organização prestadora de serviços de 

meteorologia aeronáutica. 

Desta forma, no entendimento da OACI (2010), a gestão da qualidade tem como 

objetivo o apoio ao sistema de gestão da segurança operacional, assim, é fundamental que 

esta relação seja vista por uma perspectiva de sinergia e não antagônica, em especial, a 

forma como a qualidade e seus princípios podem contribuir para se lograr os objetivos de 

controle dos riscos relacionados à segurança operacional na navegação aérea (OACI, 

2010). 

Nesse sentido, o ideal é que a gestão da qualidade seja integrada ao sistema de 

gestão da segurança operacional para se evitar duplicação de esforços dentro das 

organizações prestadoras de serviços de navegação aérea.  

 

2.10 TRANSTORNOS CAUSADOS NO TRÁFEGO AÉREO PELA ERUPÇÃO DO 

VULCÃO CHILENO PUYEHUE 

 

No sábado, dia 4 de junho de 2011, o Serviço Nacional de Geologia e Mineração 

(SERNAGEOMIN), Observatório do Vulcão dos Andes do Sul (OVDAS), no centro-sul 
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do Chile, alertou para os sinais sísmicos que precederam uma explosão na região de Los 

Ríos no Complexo Vulcânico Puyehue – Cordón Caulle (LIMA et al., 2012). 

Essa explosão do Puyehue, por volta das 20h15min. UTC (PAVANI, 2014), gerou 

uma coluna de piroclastos e gases com 10 km de altura e com largura de 5 km, a qual 

atingiu rapidamente uma extensão aproximada de 3.300 km (LIMA et al., 2012). 

A erupção do vulcão Puyehue, localizado nesse complexo vulcânico, entre, 

aproximadamente, 40,5°S e 72,2°W, próximo à fronteira com a Argentina (Figura 12), 

causou enormes transtornos ao tráfego em boa parte do hemisfério sul, nos primeiros dias 

de junho de 2011. O fenômeno liberou uma gigantesca nuvem de cinzas vulcânicas, que 

atingiu estâncias na região de Bariloche e obrigou as empresas argentinas a cancelarem 

seus voos para aquela localidade. A empresa Aeropuertos Argentina 2000 informou que as 

operações aéreas em alguns dos aeroportos sob sua concessão sofreram diversas mudanças, 

em razão das cinzas emitidas pelo vulcão (NEJAMKIS; FLEITAS; MARFINATI, 2011). 

 

 

 

Figura 12 - Localização do vulcão Puyehue  

Fonte: Google Maps, 2016. 

 

Durante a erupção do vulcão chileno Puyehue em 2011, a Argentina teve um 

prejuízo estimado de 50 milhões de pesos (PAVANI, 2014), devido ao fechamento de 
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muitos aeroportos por vários dias. As cinzas chegaram a afetar o sul do Brasil e alguns 

voos foram cancelados. 

Pouco depois dos impactos iniciais na Argentina, observou-se que uma grande área, 

incluindo o Uruguai e parte do Brasil, também havia sido afetada. No principal aeroporto 

uruguaio, vários voos foram cancelados a partir do meio-dia do domingo, 5 de junho de 

2011 e "alguns outros adiados devido à presença de cinzas vulcânicas", conforme informou 

Jorge Bentos, chefe de operações terrestres da empresa Puerta del Sur, concessionária do 

Aeroporto Internacional Carrasco (BBC, 2011). 

“As cinzas foram registradas na segunda-feira, 6 de junho de 2011, nas províncias 

de Mendoza e La Pampa, e avançaram, entrando também na cidade de Bahia Blanca, na 

província de Buenos Aires. Elas vão continuar o seu curso e esperamos que a nuvem passe 

sobre a capital federal”, disse o gerente do Serviço Meteorológico Nacional da Argentina 

(SMN), Luis Rosso, à agência BBC. 

No Brasil, os estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina tiveram seus 

espaços aéreos parcialmente fechados, afetando a malha viária em todo o país. A nuvem de 

cinzas se acumulou principalmente entre 6 e 9 mil metros (20 e 30 mil pés), afetando 

diretamente os jatos comerciais que operavam ou passavam por esses níveis de voo. 

Na terça-feira, 7 de junho de 2011, a Gol informou que já havia cancelado 19 voos 

de origens ou destinos afetados pela nuvem de cinzas vulcânicas. Sem previsão para o 

retorno das operações, a companhia suspendeu as rotas para as cidades de Santiago, 

Buenos Aires, Córdoba, Rosário, Montevidéu e Assunção, além de Foz do Iguaçu, no 

Paraná (LAGUNA, 2011). 

Por conta da nuvem de cinzas vulcânicas, a empresa aérea TAM também cancelou 

voos para as cidades de Buenos Aires, Assunção, Montevidéu e Santiago. As cinzas 

também provocaram cancelamentos de voos internacionais no aeroporto Salgado Filho, em 

Porto Alegre (LAGUNA, 2011). 

No quarto dia consecutivo de complicações no tráfego aéreo no Cone Sul, por causa 

das cinzas do vulcão chileno Puyehue, os aeroportos da Região Sul do país sofreram as 

consequências de atrasos e cancelamentos, mesmo nos voos domésticos. A nuvem 

vulcânica chegou a atingir as regiões metropolitanas de Florianópolis e de Curitiba, além 
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de ocupar 70% do território do Rio Grande do Sul (TAVARES, AZEVEDO, GERON, 

2011). 

Até as 19 horas do dia 9 de junho de 2011, 56 voos internacionais e 319 nacionais 

haviam sido cancelados no país. Os atrasos chegaram a 34,6% de todas as partidas 

previstas. Já nos aeroportos da Argentina, do Chile e do Uruguai, as cinzas provocaram o 

cancelamento e 1500 voos nacionais e internacionais. 

No Brasil, o maior problema foi no aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre. Das 

57 chegadas e das 73 saídas programadas, apenas quatro se confirmaram. Eram duas 

aterrissagens e decolagens de companhias que usam aviões turboélices, que voam a 

altitudes inferiores às da nuvem de partículas vulcânicas, calculadas entre 5 mil e 10 mil 

metros. 

Em 10 de junho de 2011, uma nuvem de cinzas finas atingiu Porto Alegre, 

Florianópolis e Curitiba, quando o Centro de Gerenciamento da Navegação Aérea (CGNA) 

cancelou diversos voos no Sul do Brasil. A nuvem ficou concentrada entre 6.000 e 7.600 m 

de altitude e tal “fenômeno” chamou a atenção da mídia e da população (LIMA et al., 

2012). 

As cinzas que atingiram Porto Alegre foram coletadas por técnicos da Fundação 

Estadual de Proteção Ambiental do Estado do Rio Grande do Sul (FEPAM-RS), em 9, 10 e 

14 de junho, em filtros acoplados a estações semiautomáticas de monitoramento da 

qualidade do ar. Estas estações, situadas na Região Metropolitana de Porto Alegre, são 

utilizadas para a determinação das concentrações de partículas e dióxido de enxofre no 

ambiente. 

Uma das principais causas de fechamento dos aeroportos é o acúmulo de cinzas 

vulcânicas. Apenas alguns milímetros de altura podem causar a interrupção da atividade 

aérea (WILSON et al., 2012). 

As cinzas vulcânicas depositadas na superfície do aeroporto podem afetar a 

visibilidade, dificultado as manobras de pouso e de decolagem das aeronaves. Nestes 

procedimentos, elas também podem ser ingeridas pelos motores e contaminar o trem de 

pouso e o sistema de freios (CASADEVALL, 1996).  

No Paraná, o Aeroporto Afonso Pena, em São José dos Pinhais, chegou a ficar 

fechado para decolagens ao longo da manhã, mas, segundo a administração do terminal, o 
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problema ocorreu devido a um nevoeiro. No entanto, 43 dos 107 voos programados foram 

cancelados, o que representa 40% das decolagens programadas para o dia. Outros 33 

sofreram atraso, de acordo com o relatório da INFRAERO, empresa que administra o 

aeroporto. 

A nuvem de cinzas vulcânicas limitou o tráfego aéreo nas Ilhas Malvinas e 

continuou se deslocando para leste, causando cancelamentos de voos no Aeroporto 

Internacional da Cidade do Cabo, na África do sul. Ao chegar à Austrália e na Nova 

Zelândia no domingo, 12 de junho de 2011, deixou em terra milhares de viajantes, devido 

ao cancelamento de vários voos. A empresa aérea australiana Qantas, considerada a mais 

segura do mundo, segundo a análise do site AirlineRatings, cancelou os voos entre 

Melbourne e a ilha da Tasmânia, assim como os de conexão entre Sydney e Gold Coast. 

Além disso, outras companhias aéreas cancelaram os voos da Austrália à Nova Zelândia e 

vice-versa, assim como aqueles com destino às ilhas Fiji, também no Pacífico (BBC, 

2011). 

No dia 15 de junho, a nuvem de cinzas vulcânicas foi detectada sobre a Austrália e 

a Nova Zelândia e, durante vários dias, ela interferiu nos voos nas cidades de Adelaide, 

Melbourne e Perth. O transtorno, no hemisfério Sul, foi pior do que se poderia imaginar, 

pois a gigantesca nuvem de cinzas produzida pela erupção do vulcão chileno Puyehue foi 

arrastada pelos fortes ventos, ao longo de 9.400 quilômetros, entre 6 mil e 10,5 mil metros 

de altura, indo parar do outro lado do planeta. No dia 22 de junho, a nuvem havia dado 

uma volta completa, tornando a perturbar as operações de voo nos aeroportos chilenos de 

Temuco e Valdívia (BBC, 2011). 

 

2.11 IMAGENS DO SATÉLITE DE ÓRBITA GEOESTACIONÁRIA GOES E 

 

Os satélites meteorológicos americanos da série GOES (Geostationary Operational 

Environmental Satellites) estão em órbita do planeta Terra a uma altitude em torno de 

35.800 km, sobre o equador. Nessa altitude, a velocidade angular do satélite é, 

aproximadamente, igual à da Terra. Com isso, cada satélite cobre a mesma área. Esse tipo 

de órbita é conhecido como órbita geoestacionária, que permite um frequente 

monitoramento de um mesmo ponto da Terra. Como a Terra quase não se move em relação 

ao satélite, uma série de imagens pode ser feita e visualizada com programas de animação, 
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onde podemos verificar o movimento das nuvens e o deslocamento de vários fenômenos 

meteorológicos. Essa característica orbital permite observar uma nuvem de cinzas 

vulcânicas constantemente e determinar a sua extensão e a sua evolução, com o tempo 

(FERREIRA, 2006). 

No entanto, existem certas limitações nas imagens geradas por esses satélites, como 

a resolução, que diminui conforme o aumento da latitude, uma vez que o ângulo de 

observação do satélite, em relação à Terra, é maior. Nesse caso, quanto maior a altura da 

coluna de erupção do evento, maior será o erro de paralaxe, provocando o deslocamento 

aparente da nuvem de cinzas vulcânicas em relação a sua verdadeira posição geográfica. 

Ao serem tratadas, essas imagens são corrigidas, com a informação, pela superposição de 

outros satélites, minimizando os possíveis erros de posicionamento. 

O satélite meteorológico geoestacionário que observa o continente americano é o 

GOES Este (GOES E), posicionado em 0º de latitude e 75º de longitude (Figura 13). Na 

época analisada da erupção do vulcão chileno Puyehue, o GOES E era o de nº 12, 

numerado segundo os critérios da NOAA (National Oceanic and Atmospheric 

Administration), agência americana responsável por coordenar o programa de satélites 

meteorológicos. 

 

 
 

Figura 13 - Ilustração da visada do satélite GOES E  

Fonte: DUNDEE, 2016. 
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De acordo com Ferreira (2002), um dos principais objetivos dos satélites 

meteorológicos geoestacionários é obter observações repetidas, necessárias para detectar a 

trajetória e prever os sistemas meteorológicos severos. Os atuais satélites da geração 

GOES podem observar todo o disco da Terra em vários canais do espectro 

eletromagnético, cujos principais estão na Tabela 6. Esses satélites podem observar e medir 

a cobertura de nuvem, a neve, o gelo, a temperatura da superfície dos oceanos, a 

distribuição vertical da temperatura na atmosfera, os ventos em diversos níveis, as nuvens 

de cinzas vulcânicas, a concentração do ozônio na atmosfera, podem estimar a 

precipitação, além de outras funções. Eles também podem medir vários tipos de radiação 

solar, como raios x e gama e funcionam como plataformas de retransmissão de dados 

ambientais de outros satélites ou de outras estações localizadas na superfície terrestre. 

 

Tabela 6 - Canais dos satélites GOES E 

Canal Comprimento de onda (m) Banda 

1 0,5 a 0,7 Visível 

4 10,2 a 11,2 Infravermelho 

6 5,8 a 7,3 Vapor d’água 
 

Fonte: Adaptado de Ferreira, 2002. 

 

2.11.1 Características das imagens dos satélites meteorológicos 

 

Os satélites meteorológicos fazem imagens da Terra, principalmente em duas 

bandas do espectro eletromagnético: visível (VIS) e infravermelho (IR). Além dessas, 

fornecem também imagens de vapor d’água (WV), que não deixa de ser uma imagem 

infravermelha. Todas as três imagens são importantes por diferentes razões, e, em alguns 

casos, todas são necessárias para uma melhor interpretação de uma determinada condição 

meteorológica. 

Conforme Ferreira (2002), a maioria das imagens de satélites meteorológicos é 

apresentada em tonalidades de cinza. Para uma imagem de satélite, entende-se por escala 

de cinza o intervalo de variação dos valores codificados de radiância. Nas imagens 

convencionais de 8 bits dos satélites meteorológicos, existem 256 tonalidades de cinza, 

variando entre preto (0) e o branco (255). 

A imagem visível (VIS) indica a quantidade de radiação solar refletida pela Terra. 

Uma imagem VIS nada mais é do que uma aproximação do albedo do planeta Terra. O 
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albedo é a porcentagem de energia solar refletida pela superfície terrestre. Na imagem VIS, 

os tons claros representam áreas de alta refletividade (albedo alto) e tons escuros, baixa 

refletividade (albedo baixo). As características da superfície terrestre ou da atmosfera 

variam em suas refletividades e podem ser diferenciadas em uma imagem VIS (Figura 14). 

 

 
 

Figura 14 - Imagem VIS feita pelo satélite GOES E  

Fonte: DUNDEE, 2011. 

 

As nuvens de cinzas vulcânicas podem ser vistas nas imagens no canal visível, 

especialmente quando se deslocam sobre alguma estrutura subjacente mais escura, como a 

superfície oceânica ou uma vasta área de vegetação. 

As imagens IR dos satélites meteorológicos de órbita geoestacionária medem a 

quantidade de energia infravermelha emitida pela superfície terrestre e pela atmosfera. 

Devido à quantidade de energia emitida pela superfície terrestre, a imagem IR se torna, 

essencialmente, uma imagem representativa da temperatura da superfície e dos topos das 

nuvens retratadas em preto, branco e em tonalidades de cinza, que possuem uma 
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reflectância espectral elevada e constante nas bandas do infravermelho próximo. Essas 

informações podem ser usadas para observar as propriedades térmicas da Terra e de sua 

atmosfera. Em uma imagem IR convencional, as áreas frias aparecem como brancas ou 

cinza-claro e as quentes em preto ou cinza-escuro (Figura 15). 

 

 
 

Figura 15 - Imagem IR feita pelo satélite GOES E  

Fonte: DUNDEE, 2011. 

 

Em função de suas características térmicas, as imagens infravermelhas podem ser 

utilizadas para identificar as erupções vulcânicas, principalmente logo após o evento. Na 

medida em que a nuvem de cinzas vulcânicas sobe na atmosfera, fica mais difícil a sua 

observação pelas imagens IR, devido ao resfriamento e à contaminação por outras nuvens. 

No caso das imagens WV, a Terra e a atmosfera emitem energia. Essa energia é 

absorvida, em comprimentos específicos, pelas nuvens e pelo vapor d’água que estão 

suspensos, nos diversos níveis. Alguns comprimentos de onda não são absorvidos e passam 
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através da atmosfera, no espaço chamado de Janela Atmosférica. Os sensores dos satélites 

meteorológicos aproveitam a vantagem da banda de IR, que é retransmitida pela atmosfera. 

Isso significa que as medidas de temperaturas da superfície terrestre e dos topos das nuvens 

podem ser feitas com relativa facilidade. Esses sensores, entretanto, estudam as ondas que 

são realmente absorvidas ou não pela atmosfera. Estudar a energia IR desses comprimentos 

de onda permite a observação de determinadas concentrações de gases, sem a interferência 

das características da superfície. 

Duas aplicações largamente usadas, com base nesse conceito, são os canais 9 (7,3 

μm) e 10 (6,7 μm) do GOES. A energia emitida nesses comprimentos de onda é absorvida 

pelo vapor d’água contido na atmosfera. As imagens que são feitas nesses comprimentos 

de onda são usadas para localizar grandes concentrações de vapor d’água na alta 

troposfera, entre 5 e 10 km de altitude. A troposfera é a camada atmosférica onde se 

desenvolve a maior parte dos fenômenos meteorológicos. As regiões escuras são as áreas 

onde existem pequenas concentrações de vapor d’água na atmosfera e as regiões claras são 

as de maior concentração (Figura 16). 

 

 
 

Figura 16 - Imagem WV feita pelo satélite GOES E 

Fonte: DUNDEE, 2011. 
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Por essas características, a imagem WV dificilmente é utilizada para a visualização 

e acompanhamento das nuvens de cinzas vulcânicas. 

 

2.12 PADRÕES DOMINANTES DOS VENTOS DE ALTITUDE 

 

O estudo do vento em altitude tem sua aplicação primordial na aviação, ao prover 

os centros meteorológicos com informações dos diferentes níveis da atmosfera, com a 

finalidade de plotagem e análise das cartas de altitude, para posterior previsão do tempo, e 

fornecer informações meteorológicas em altitude para a navegação aérea, com divulgação 

internacional, além de obter dados unitários básicos, para fins de estatísticas 

meteorológicas e climatológicas que poderão fornecer um prognóstico mais detalhado 

sobre as condições do tempo no aeródromo. As observações do ar superior, conjugadas 

com as observações de superfície, fornecem uma imagem tridimensional da estrutura da 

atmosfera. 

 

2.13 SONDAGENS ATMOSFÉRICAS 

 

De acordo com Rossete (2011), os setores responsáveis pela coleta e tratamento dos 

dados meteorológicos obtidos pela radiossondagem são as Estações Meteorológicas de 

Altitude (EMA). A radiossondagem é feita de acordo com a hora oficial de observação do 

ar superior, que é estabelecida pelo serviço meteorológico regional. Esta hora deve ser a 

mais próxima possível da hora-padrão ou das horas sinóticas principais (06:00 UTC, 12:00 

UTC, 18:00 UTC e 00:00 UTC). Entretanto, quando somente duas observações forem 

realizadas, elas deverão ser feitas às 12:00 e 00:00 UTC, que é o caso da maioria das 

estações meteorológicas de altitude. 

As observações do vento obtidas por meio de sondagens atmosféricas (Figura 17) e 

fornecidas pelas aeronaves em voo podem nos informar a direção na qual a nuvem de 

cinzas vulcânicas está se deslocando. Os dados da velocidade e direção do vento indicam a 

posição futura da nuvem e permitem calcular, com boa aproximação, quando chegará a 

uma área de interesse. Podemos usar também a direção do vento em diferentes alturas para 

antecipar o movimento inicial da nuvem, em níveis específicos. Deve-se levar em conta 

que as informações das aeronaves dependem da localização e da perspectiva de seu voo, de 

modo que variam em sua capacidade de representar a situação real. 
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Figura 17 - Imagem com sondagens atmosféricas  

Fonte: REDEMET, 2011. 

 

2.14 VENTO NAS IMAGENS DE SATÉLITES 

 

Ferreira (2006) salienta que, embora o vento não possa ser percebido em uma 

imagem de satélite, ele pode ser indicado por meio de vários padrões de nuvens e da 

concentração de vapor d’água, que oferecem as dicas sobre a velocidade e a direção que o 

vento toma. Uma vez identificado o padrão, pode-se determinar a direção e a velocidade do 

vento próximo à superfície ou em altitude (Figura 18). 

 

 

 

Figura 18 - Vento em altitude na imagem de satélite meteorológico. 

Fonte: Global Forescast System Model (NOAA), 2014. 
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2.15 CORRENTE DE JATO 

 

Em altos níveis, aproximadamente 200 hPa, sobre a região do complexo vulcânico 

do Puyehue se encontra a região dos jatos polar e subtropical. Estes jatos são fortes ventos 

de oeste que compõem as ondas de Rossby, sendo que essas ondas se encontram 

normalmente entre 30° e 60° de latitude, e sua altitude, em torno de 10 a 15 km. A altitude 

em que os jatos se encontram depende de sua latitude, quanto maior a latitude, ou seja, 

mais próximo dos polos, menor é a altitude dos jatos (PAVANI, 2014). 

Em altos níveis da atmosfera, próximo à tropopausa, existe uma região onde a 

componente do vento zonal, de oeste, atinge valores máximos. Essa componente aumenta 

com a altura devido à existência de gradientes meridionais de temperatura. O escoamento 

caracterizado por valores máximos é denominado de Corrente de Jato ou simplesmente 

Jato. Ferreira (2006) relata que a descoberta do Jato foi uma grande surpresa e ocorreu 

durante o final da Segunda Guerra Mundial, quando aviões bombardeiros sobrevoavam as 

Ilhas Japonesas a uma altura aproximada de 10.000 metros e, algumas vezes, permaneciam 

praticamente parados em relação ao solo, em virtude da existência de ventos fortes em 

sentido contrário. Essa corrente é geralmente de 500 quilômetros e largura, com o nível dos 

ventos mais fortes geralmente acima de 9.000 metros (FL 300). A velocidade máxima da 

corrente de jato pode ser superior a 100 m/s. 

Não se conhece com exatidão a origem da corrente de jato. Entretanto, existem 

várias teorias que tentam explicar o seu aparecimento. Uma das mais conhecidas é a teoria 

da confluência de Nammias y Clapp (FERREIRA, 2006). Segundo esses cientistas, o jato é 

o resultado da confluência que é originada pelo gradiente de temperatura entre duas massas 

de ar. Dentro destas faixas de vento, um eixo de velocidade máxima normalmente aparece.  

Ferreira (2006) coloca que, de um modo geral, a corrente circula de oeste para leste 

e tem um aspecto ondulado muito definido, ao redor de todo o hemisfério, de uma forma 

descontínua, aparecendo e desaparecendo. A intensidade da corrente de jato não é 

uniforme, existindo velocidades máximas em seu eixo e próximo dele. Algumas vezes o 

jato se bifurca em vários ramos, dividindo sua energia entre eles.  
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Esses ventos de oeste, na atmosfera superior, estão frequentemente presentes em 

nos hemisférios, entre 25° S e 60° S de latitude. A faixa próxima do polo é conhecida 

como a corrente de jato polar. Foi a primeira descoberta, e sua denominação se deve a sua 

ligação com as frentes polares em superfície. O eixo do jato é quase paralelo e passa pelas 

proximidades dos vértices das ondulações frontais e se situa nas proximidades de 300 hPa. 

O jato polar é uma corrente de ar de grande velocidade entre o ar frio polar e o ar quente 

tropical (Figura 19). 

 

Figura 19 - Ilustração de uma corrente de jato polar  

Fonte: Global Forescast System Model (NOAA), 2014. 
 

Como o jato polar viaja através das médias latitudes, ele frequentemente 

desenvolve ondas, por onde passa. Essas ondas, iguais às apresentadas por uma senoide, 

possuem suas cristas e seus cavados. Os cavados e as cristas são importantes para entender 

a dinâmica da corrente de jato, desde que cada um seja associado com as suas próprias 

características. 

Quando a onda de uma corrente de jato é de baixa amplitude, esta é chamada de 

fluxo zonal e indica que o ar está fluindo quase diretamente de oeste para este. 

Uma onda com uma alta amplitude é chamada de fluxo meridional. O fluxo 

meridional é bem caracterizado por cavados com baixas pressões e cristas com altas 

pressões. O resultado é um grande transporte de massas com um acentuado contraste 

térmico. Com a circulação da corrente de jato abastecida de grande energia, o fluxo 
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meridional contribui normalmente para o desenvolvimento de severas tempestades, 

associadas normalmente às frentes frias e aos ciclones extratropicais. 

Pezzi (1994) relata que existem duas correntes de jato distintas. Uma delas é a 

Corrente de Jato Polar, a qual não é muito regular e está associada ao forte gradiente 

horizontal de temperatura que ocorre nas estreitas zonas frontais, localizando-se no lado 

equatorial destas. Esse jato se encontra geralmente entre as latitudes de 35° S e 70° S. A 

sua posição é mais próxima ao equador durante o inverno do que no verão. A outra 

corrente, Jato Subtropical, está associada à circulação da Célula de Hadley, e geralmente 

fica localizada no limite polar dessa célula, entre as latitudes 20° S e 35° S. Esta corrente é 

mais regular, e sua posição média muda em direção ao equador no período de inverno e em 

direção aos polos no verão (Figura 20). 

 

 
 

Figura 20 - Ilustração das posições do Jato Polar e do Subtropical  

                       Fonte: Global Forescast System Model (NOAA), 2014. 
 

Sobre a região do complexo vulcânico do Puyehue, em altos níveis, encontra-se a 

região dos jatos polar e subtropical. Estes jatos são fortes ventos de oeste que compõem as 

ondas de Rossby, sendo que essas ondas se encontram normalmente entre 30° e 60° de 

latitude, e sua altitude, em torno de 10 e 15 km. A altitude em que os jatos se encontram 

depende de sua latitude, quanto maior a latitude, ou seja, mais próximo dos polos, menor é 

a altitude dos jatos (PAVANI, 2014). 
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2.15.1 Climatologia sazonal da corrente de jato na américa do sul 

 

Pezzi (1994) realça que já foi feita uma análise do escoamento atmosférico com a 

finalidade de observar o comportamento sazonal e interanual da Corrente de Jato Polar e de 

Jato Subtropical para a América do Sul, calculando-se os campos médios trimestrais de 

linhas de corrente em altos níveis (200 hPa), usando-se as análises do NCEP (National 

Centers for Environmental Prediction). A Tabela 7 a seguir apresenta uma adaptação dos 

resultados das análises sazonais, interanuais e climatológicas para o período. 

Tabela 7 - Climatologia da Corrente de Jato Polar e Subtropical 

 
Estação do ano Características climatológicas da corrente de jato 

Verão 

O Jato Subtropical praticamente desaparece, prevalecendo o Jato Polar. Em média, 

fica situado entre 40° S e 50° S. O núcleo do jato permanece sobre o Oceano 

Atlântico, com ventos acima de 119 km/h (64 kt). 

Primavera 

O jato começa a perder força e o escoamento começa a apresentar uma curvatura 

anticiclônica, ou seja, anti-horária no hemisfério sul. Em média, a velocidade fica 

em torno de 126 km/h (68 kt) e o núcleo do jato posicionado na faixa de latitude de 

30° S. 

Outono 

O Jato Subtropical se apresenta bem definido e em processo de intensificação, com 

intensidade média acima de 148 (80 kt), posicionando-se sobre o sul da América do 

Sul e do Oceano Atlântico, na faixa de latitude que vai de 30° S a 40° S. 

Inverno 

O jato atinge a sua máxima intensidade e atuação sobre a América do Sul. A 

velocidade pode alcançar valores médios de 167 km/h) 90 kt. Ele oscila na faixa 

latitudinal de 25° S e 30° S, com configuração zonal ou com uma suave inclinação 

de noroeste para sudeste. 

 

Fonte: Adaptado de PEZZI, 1994. 

 

Segundo Ferreira (2006), as características da corrente de jato mudam com a 

estação. No inverno, por exemplo, o jato polar no Hemisfério Sul geralmente está 

localizado entre 30° S e 35° S, com velocidades médias de 278 km/h (150 nós). No verão, 

entretanto, o jato polar é mais fraco e se posiciona mais ao Sul, aproximadamente em torno 

de 50° S, e as velocidades são em torno de 80 nós. O jato subtropical tem uma variação 

similar. Além do mais, acompanhando os sistemas frontais, sempre será encontrada uma 

corrente de jato. Por isso, é importante também analisar a climatologia desses sistemas. 
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2.16 SISTEMAS FRONTAIS 

 

Ferreira (2006) descreve que são sistemas com fronteiras entre duas massas de ar 

com características distintas, especialmente em termos de densidade, temperatura e 

pressão, que se estendem sobre milhares de quilômetros. A linha que limita duas massas de 

ar de características diferentes é chamada de linha frontal. Ao longo da frente, existem 

normalmente significantes variações na temperatura e na mistura do ar. Isso causa 

diferença na densidade do ar, que provoca a elevação de uma massa sobre a outra. Essa 

elevação do ar causa nebulosidade e pode causar muita precipitação. 

A frente fria ocorre quando uma massa de ar frio avança em direção a uma massa de 

ar quente. A superfície formada se inclina para o lado do ar frio, com a altura. As frentes 

frias normalmente são bem definidas através do contraste de massas de ar na baixa 

troposfera. Em geral, a massa de ar frio é rasa (apenas de 1 a 3 km de profundidade), mas 

pode-se observar frentes na média ou na alta troposfera (FERREIRA, 2006). 

As mudanças nas condições meteorológicas observadas nas regiões Sul e Sudeste 

do Brasil estão, geralmente, associadas à passagem (Tabela 8), formação ou intensificação 

de frentes frias, sistemas meteorológicos típicos de latitudes médias e atuantes no território 

brasileiro, em todas as épocas do ano (SATYAMURTY et al., 1998). 

 

Tabela 8 - Média mensal de passagens frontais, pelo sul do Brasil, entre 1990 a 1999 

 

Fonte: Rodrigues, Franco; Sugahara (2004). 
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2.17 MODELOS NUMÉRICOS DE DISPERSÃO DE CINZAS VULCÂNICAS 

 

A dispersão e o deslocamento das cinzas vulcânicas são diretamente influenciados 

pela dinâmica da atmosfera, no momento da erupção. Cabe ressaltar que as condições 

atmosféricas são variáveis nos diversos períodos de tempo, segundo a localização do 

vulcão no planeta (ÁLVAREZ, 2012). 

Os sistemas de prognósticos para a caracterização das cinzas vulcânicas na 

atmosfera são realizados a partir de modelos matemáticos rodados com o uso de 

ferramentas computacionais que permitam simular o comportamento de um determinado 

fenômeno a ser estudado e, segundo Pavani (2014), prever a posição e a concentração das 

cinzas vulcânicas suspensas na atmosfera é de grande valia, principalmente para a 

atividade de transporte aéreo. 

Autores como Álvarez (2012) relatam que, uma vez na atmosfera, as partículas 

vulcânicas formam uma nuvem de cinzas que se dispersa por advecção3 do vento, em 

movimento na horizontal, depositam-se por gravidade, agregam-se com outras partículas e 

se transformam em núcleos higroscópicos. Portanto, são passíveis de serem caracterizadas 

em modelos numéricos de tempo. 

A trajetória e a dispersão de uma nuvem de cinzas vulcânicas podem ser 

acompanhadas por diversos modelos numéricos, entre os quais, o modelo híbrido 

lagrangeano de trajetória integrada de partícula única HYSPLIT (Hybrid Single-Particle 

Lagrangian Integrated Trajectory). É uma versão desenhada especificamente para os 

eventos de cinzas vulcânicas (ARL, 2013). 

Os modelos lagrangeanos nasceram dentro da comunidade meteorológica e são 

utilizados pela maioria dos VAAC. Seguem a trajetória das partículas em função dos 

campos de vento, adicionando uma difusão aleatória. A vantagem desses modelos é que, 

com poucas partículas suspensas, pode-se estimar a posição da nuvem de cinzas vulcânicas 

e gastam-se poucos recursos computacionais (ÁLVAREZ, 2012). Por isso, são usados os 

momentos de emergência. A desvantagem é que alguns deles só fornecem a posição da 

                                                 
3Advecção: Transferência horizontal de qualquer propriedade da atmosfera, por exemplo, temperatura e/ou 

umidade, através de movimentação de ar. 
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nuvem, não a sua concentração. O cálculo da concentração não é imediato, e nem simples, 

e necessita de algoritmos mais complexos e de informações sobre o número de partículas. 

O modelo de trajetória gera estimações da direção da dispersão e da evolução 

temporal da nuvem de cinzas vulcânicas. O modelo necessita de vários dados de entrada, 

como a hora e a duração da erupção, a localização do vulcão, a sondagem com o perfil 

vertical do vento e da temperatura e os dados de previsão de um modelo numérico de 

tempo. O modelo HYSPLIT utiliza todas essas informações para prognosticar a evolução 

da posição, o movimento e a concentração das cinzas, ao longo do tempo. O modelo 

conserva esses dados por dois dias, pois podem ser úteis para modelar erupções com 

durações mais longas. A modelagem de qualquer fenômeno de dispersão de cinzas 

vulcânicas inclui sempre um modelo de emissão, um modelo atmosférico e um modelo de 

transporte (COSTA, MACEDONIO & FOLCH, 2006). 

A saída do modelo HYSPLIT pode ser visualizada diretamente na internet, em 

vários formatos. Os gráficos e as figuras apresentam a trajetória da nuvem de cinzas 

vulcânicas que poderá estar em níveis de interesse à navegação aérea (Figura 21). 
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Figura 21 - Ilustração da saída do modelo HYSPLIT  

Fonte: METED, 2011. 
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3 METODOLOGIA 

 

Para Gerhardt & Silveira (2009), metodologia é o estudo da organização, dos 

caminhos a serem percorridos, para se realizar uma pesquisa ou um estudo, ou para se 

fazer ciência. Etimologicamente, significa o estudo dos caminhos, dos instrumentos 

utilizados para fazer uma pesquisa científica”. 

De acordo com Severino (2014), a metodologia é a explicação minuciosa, 

detalhada, rigorosa e exata de toda ação desenvolvida no método, ou seja, no caminho do 

trabalho de pesquisa. A pesquisa se classifica enquanto a forma de abordagem do 

problema, de seus objetivos e dos procedimentos técnicos, para tanto, o trabalho será 

desenvolvido na forma qualitativa que, de acordo com Severino (2011), tem, no ambiente 

natural, a fonte direta para coleta de dados, e o pesquisador é o instrumento-chave. É 

exploratória e terá como procedimentos técnicos a pesquisa bibliográfica.  

Segundo Gil (2002), a pesquisa bibliográfica é o ato de ler, selecionar, fichar e 

arquivar tópicos de interesse para a pesquisa. Sua finalidade é colocar o pesquisador em 

contato direto com tudo o que foi escrito ou dito sobre determinado assunto.  

O trabalho será desenvolvido através de pesquisa teórica, que terá como base de 

consultas livros, artigos, relatórios e sites especializados, que serão indispensáveis para o 

desenvolvimento do mesmo. Dentro deste contexto, pode-se destacar que a internet é uma 

ferramenta de informação e de comunicação online que permite expandir os limites do 

ensino e da pesquisa.  

A análise dos dados se dará por meio de assimilação dos objetivos, de observância 

das etapas, de leitura, de questionamentos e de interlocução crítica com o material 

bibliográfico, o que requer do pesquisador disciplina e atenção. 

Consequentemente, a metodologia é uma escolha pessoal do pesquisador, de acordo 

com o que ele irá pesquisar, os objetivos e o que pretende alcançar. 

 

3.1 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA 

 

A pesquisa é descritiva, pois sua abordagem está preocupada com o 

aprofundamento da compreensão sobre o impacto provocado pela erupção do vulcão 

Puyehue. Na visão de Gil (2012), ela tem como objetivo primordial a descrição das 
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características de determinada população, fenômeno ou o estabelecimento de relações entre 

variáveis, assim, como no presente estudo, busca-se descrever a relação entre os impactos à 

navegação aérea e a erupção do vulcão chileno Puyehue, por isso o caráter descritivo desse 

estudo, em um estudo de caso. Sendo assim, quanto à natureza, a pesquisa, por se tratar de 

estudo de caso, caracteriza-se como sendo qualitativa. 

Quanto ao meio, a pesquisa também é classificada como sendo bibliográfica e 

documental (LUBISCO; VIEIRA, 2013), pois se utiliza de material publicado em 

periódicos, livros e trabalhos acadêmicos (artigos, teses e dissertações), relatórios, para 

compor o seu referencial teórico, e de documentos públicos produzidos, como relatórios, 

instruções normativas e manuais. 

Por fim, quanto aos procedimentos, a pesquisa é um Estudo de Caso que, segundo 

Gil (2002, p.54), consiste no estudo profundo e exaustivo de um ou poucos objetos, de 

maneira que permita seu amplo e detalhado conhecimento, tarefa praticamente impossível 

mediante outros delineamentos já considerados. 

Os estudos de caso têm várias aplicações. Assim, é apropriado para pesquisadores 

individuais, pois dá a oportunidade para que um aspecto de um problema seja estudado em 

profundidade dentro de um período de tempo limitado. Além disso, parece ser apropriado 

para a investigação de fenômenos, quando há uma grande variedade de fatores e 

relacionamentos que podem ser diretamente observados e não existem leis básicas para 

determinar quais são importantes. Uma grande utilidade dos estudos de caso é verificada 

nas pesquisas exploratórias. Por sua flexibilidade, esse tipo de estudo é recomendável nas 

fases iniciais de uma investigação sobre temas complexos, para a construção de hipóteses 

ou reformulação do problema. Também se aplica com pertinência nas situações em que o 

objeto de estudo já é suficientemente conhecido a ponto de ser enquadrado em 

determinado tipo ideal. É útil também na exploração de novos processos ou 

comportamentos, novas descobertas, porque tem a importante função de gerar hipóteses e 

construir teorias. Ou ainda, pelo fato de explorar casos atípicos ou extremos para melhor 

compreender os processos típicos. A sua utilidade também é evidenciada em pesquisas 

comparativas, quando é essencial compreender os comportamentos e as concepções das 

pessoas em diferentes localidades ou organizações (VENTURA, 2007). 
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Com base nas aplicações apresentadas, evidenciam-se as vantagens dos estudos de 

caso: estimulam novas descobertas, em função da flexibilidade do seu planejamento; 

enfatizam a multiplicidade de dimensões de um problema, focalizando-o como um todo, e 

apresentam simplicidade nos procedimentos, além de permitirem uma análise em 

profundidade dos processos e das relações entre eles (VENTURA, 2007). 

Mas há também limitações. A mais grave parece ser a dificuldade de generalização 

dos resultados obtidos. Pode ocorrer que a unidade escolhida para investigação seja 

bastante atípica em relação às muitas da sua espécie. Naturalmente, os resultados da 

pesquisa irão tornar bastante equivocados. Por essa razão, cabe lembrar que, embora o 

estudo de caso se processe de forma relativamente simples, ele pode exigir do pesquisador 

muita atenção e cuidado, principalmente porque ele está profundamente envolvido na 

investigação. Sendo assim, os argumentos mais comuns dos críticos dos estudos de caso 

estão no risco de o investigador apresentar uma falsa certeza das suas conclusões e fiar-se 

demais em falsas evidências. Em decorrência disso, deixar de verificar a fidedignidade dos 

dados, da categorização e da análise realizada. A recomendação para eliminar o viés de 

estudo é elaborar um plano de estudo de caso que previna prováveis equívocos subjetivos 

(VENTURA, 2007). 

 

3.2 ALCANCE DA PESQUISA 

 

A pesquisa se refere a dez dias do mês de junho de 2011, mais precisamente entre 

os dias 4 (sábado) e o dia 13 (segunda-feira). A seleção foi feita em função das notícias 

veiculadas na imprensa, que informavam sobre o início da erupção do vulcão chileno 

Puyehue, até o seu deslocamento para o oceano Atlântico. 

 

3.3 DELIMITAÇÃO DA ÁREA CRÍTICA 

 

Os Serviços de Tráfego Aéreo são prestados em todo o espaço aéreo que se 

superpõe ao território nacional, incluindo águas territoriais e jurisdicionais, bem como o 

espaço aéreo que tenha sido objeto de Acordo Regional de Navegação Aérea (ICA 100-37, 

2016). 
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Para fins de prestação dos Serviços de Tráfego Aéreo, o espaço aéreo de 

responsabilidade do Brasil foi estendido, por meio de Acordo Regional de Navegação 

Aérea, até o meridiano 10 Oeste (W), conforme descrito no Doc. 8733/ANP/CAR/SAM -

Plano de Navegação Aérea - Regiões do Caribe e da América do Sul. 

No entanto, para fins da pesquisa, a aérea delimitada será correspondente a Região 

de Informação de Voo de Curitiba (FIR CW), que está ilustrada na figura 22. 

 

 
 

Figura 22 - Ilustração da área da FIR-CW  

Fonte: DECEA, 2016. 

 

 

3.5 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

A revisão bibliográfica foi efetuada com base na análise de 90 artigos, teses, 

dissertações e livros, os quais foram selecionados a partir de pesquisa realizada na 

biblioteca particular, na internet e nas bases Scopus e SciELO, entre janeiro e junho de 

2016, na busca de relatos de pesquisas que abordaram questões próximas ao problema aqui 

tratado.  

Foi adotada como estratégia de busca de palavras-chave como: cinzas vulcânicas 

(volcanic ash), navegação aérea (air navigation) e aviação (aviation). Em seguida, foi feita 

a análise preliminar de 70 artigos, a partir da leitura do título e dos abstracts, resultando na 

seleção de 61 artigos mais adequados aos objetivos da pesquisa. 
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Contexto Problema Objetivo Geral Objetivos Específicos Questões Conceitos Principais Autores  

Impactos 

provocados 

pelas nuvens 

de cinzas 

vulcânicas à 

navegação 

aérea. 

Em função dos 

fatores 

contribuintes e 

das informações 

de monitoramento 

e dos relatórios do 

CGNA e da 

INFRAERO, qual 

foi o impacto 

causado pelas 

nuvens de cinzas 

vulcânicas 

oriundas da 

erupção do vulcão 

Puyehue, no 

período de 4 a 13 

de junho de 2011, 

ao gerenciamento 

do tráfego aéreo e 

nos principais 

aeroportos da 

FIR-CW? 

Avaliar o impacto 

causado, em termos 

de voos cancelados e 

atrasados, no espaço 

aéreo brasileiro pelas 

nuvens de cinzas 

vulcânicas oriundas 

da erupção do vulcão 

chileno Puyehue, no 

período de 4 a 13 de 

junho de 2011. Essa 

análise será baseada 

em informações de 

imagens de satélites 

dos ventos 

superiores, dos 

fenômenos 

meteorológicos, das 

informações dos 

relatórios de situação 

diária do CGNA e do 

histórico de voos da 

INFRAERO. 

 

- Identificar as nuvens de 

cinzas vulcânicas nas 

imagens de satélites 

meteorológicos GOES E; 

- Analisar a trajetória das 

nuvens de cinzas 

vulcânicas, em função dos 

ventos em altitude; 

- Comparar e avaliar o 

vento real com o vento 

prognosticado no período a 

ser estudado; 

- Analisar os fenômenos 

meteorológicos que mais 

influenciam no 

deslocamento das nuvens 

de cinzas vulcânicas; e 

- Avaliar o impacto no 

gerenciamento do tráfego 

aéreo brasileiro, em termos 

de voos cancelados e 

atrasados. 

 

- As nuvens de cinzas 

vulcânicas foram identificadas 

nas imagens de satélites 

meteorológicos GOES E? 

- No período, os ventos em 

altitude favoreceram o 

deslocamento da nuvem de 

cinzas vulcânicas para o 

espaço aéreo brasileiro? 

- No período, o vento 

prognosticado indicava o 

possível deslocamento da 

nuvem de cinzas vulcânicas? 

- Quais os fenômenos 

meteorológicos que 

influenciaram no 

deslocamento da nuvem de 

cinzas vulcânicas? 

- Quais foram os impactos 

causados com a erupção do 

vulcão chileno no espaço 

aéreo brasileiro, em termos de 

voos cancelados e atrasados? 

Erupções 

vulcânicas 

 

Cinzas 

vulcânicas 

 

Problemas 

causados pelas 

cinzas 

vulcânicas nas 

aeronaves 

 

Impactos 

provocados ao 

tráfego aéreo 

pelas cinzas 

vulcânicas  

BUDD et al., 2011 

 

BUTELER et al., 2011 

 

CASADEVALL et al., 1996 

 

DE GRANDIS et al., 2012 

 

FERREIRA, 2006 

 

GAVIÑA, 2015 

 

GUFFANTI, 2010 

 

LAGUNA, 2011 

 

LIMA et al., 2012 

 

LOPES, 2008 

 

MENDONÇA, 2011 

 

WILSON et al., 2012 

 

Quadro 1 – Quadro bibliográfico. Adaptação feita pelo autor. 
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3.6 INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

A primeira fase da pesquisa contou com levantamento de documentos acerca das 

erupções vulcânicas e suas relações com a navegação aérea, quando foi realizada pesquisa 

bibliográfica, que propiciou o levantamento sobre fontes referentes ao tema de estudo, 

publicadas em livros, periódicos científicos brasileiros e internacionais, revistas, textos 

para jornais, bem como documentos oficiais e arquivos disponíveis na internet e em 

bibliotecas virtuais. 

Na segunda fase, para a análise propriamente dita, foram consultados os relatórios 

de situação diária emitidos pelo CGNA, filtrando as ocorrências operacionais ligadas às 

cinzas vulcânicas, no período de 4 a 13 de junho de 2011. Ainda nesta fase, outra análise 

foi feita em relação ás imagens de satélites do GOES E, nos canais VIS, IR. Por suas 

características orbitais, esse satélite acompanha todos os fenômenos meteorológicos que 

acontecem na América do Sul, em todo o ciclo de vida, com imagens de boa resolução 

temporal, a cada 30 minutos. 

As imagens foram importantes não só para visualizar as cinzas vulcânicas como, 

também, para verificar qual o fenômeno meteorológico que estava atuando no momento e 

nos dias seguintes à erupção. 

Na terceira fase, foram utilizadas as radiossondagens, com informações do vento 

real, assim como as cartas prognósticas do WAFC (World Area Forecast Center). Com 

essas informações, pode-se verificar a provável trajetória da nuvem de cinzas vulcânicas, 

com o vento real, e também comparar se os prognósticos de vento em altitude estavam 

confiáveis. Continuando nesta fase, para a análise da corrente de jato, foram utilizadas as 

cartas SIGWX, as quais mostram os fenômenos significativos para a aviação. Nessas 

cartas, também são plotados os vulcões que estão em erupção, na área de cobertura da 

carta. Todos esses dados foram consultados na REDEMET. 

Por fim, na quarta fase, foi verificado, no Histórico de Voo da INFRAERO, o 

número de voos programados para o período. Depois, foi avaliado o impacto, em função 

dos voos cancelados e atrasados com mais de 30 minutos. Essa avaliação foi feita para os 

seis principais aeroportos da FIR CW: Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba, Foz do 

Iguaçu, Guarulhos e Galeão. 
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O fluxograma da figura 23 ilustra as etapas metodológicas utilizadas na elaboração 

da pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23 – Fluxograma da metodologia  

Fonte: Adaptação do autor, 2016. 
 

3.7 ANÁLISE E TRATAMENTO DOS DADOS 

 

Na ocasião da erupção do vulcão chileno Puyehue, que afetou centenas de voos 

com destino às regiões atingidas pelas cinzas vulcânicas, o CGNA, mesmo diante da 

escassez de ferramentas que pudessem auxiliar o acompanhamento do fenômeno, utilizou 

todos os recursos existentes nessa área, mantendo uma vigilância constante, 

disponibilizando ao Gerente Nacional, às empresas aéreas e aos demais órgãos envolvidos, 
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informações com a situação observada e prevista, possibilitando, assim, uma tomada de 

decisão no gerenciamento de fluxo, visando minimizar os impactos causados. 

Através do constante monitoramento, feito pelo CGNA, foram observados e 

relatados no Relatório Diário do GNAC do dia 08/06/2011 que, durante o dia 07/06/2011, 

tal formação atingiria o território brasileiro, variando em altitude, e com seu deslocamento 

de E para SE, com velocidade entre 56 e 93 km/h (30 e 50 kt). Diante desta possível 

situação, foi ativada a sala de crise no CGNA, composta por representantes das Empresas 

Aéreas, INFRAERO, ANAC, COMDABRA e SNEA. Nessa reunião, foi definido que o 

comportamento que o CGNA adotaria para gerenciar esta situação seria o baseado no 

documento VOLCANIC ASH CONTINGENCY PLAN EUR AND NAT REGIONS e ficou 

estabelecido que as empresas aéreas decidiriam prosseguir ou não para os aeródromos 

afetados, baseadas na densidade das cinzas e que o CGNA faria gestão junto aos ACC 

envolvidos para que fossem implementados os desvios dos voos das cinzas vulcânicas. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

4.1 ANÁLISE DOS DADOS DO CGNA 

 

Os dados da Tabela 9 foram extraídos do Relatório de Situação Diária, emitido pelo 

do CGNA. Esse relatório reporta as ocorrências no gerenciamento do tráfego aéreo de 

diversas naturezas, tais como condições meteorológicas, infraestrutura aeroportuária, 

auxílios à navegação aérea, entre outros. 

Por meio dessas informações, foi feita uma comparação e uma análise com as 

informações meteorológicas disponíveis, como as imagens do satélite meteorológico 

GOES E, como os dados de vento (real e prognosticado), como a posição da corrente de 

jato e com os dados fornecidos pela INFRAERO, em seu histórico de voos. 
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Tabela 9 - Impactos na circulação aérea 

Dia Avaliação operacional 

04/06 
A circulação aérea foi influenciada pela redução dos mínimos 

meteorológicos em alguns aeroportos das Regiões Sul e Sudeste.  

05/06 
A circulação aérea foi influenciada pela redução d os mínimos 

meteorológicos em alguns aeroportos das Regiões Sul.  

06/06 

A circulação aérea transcorreu de forma normal, não sendo observado 

nenhum problema nos aeroportos. Foi emitido pela VAAC da Argentina um 

aviso de cinzas vulcânicas referente ao vulcão chileno Puyehue. As cinzas 

estão cobrindo boa parte da Argentina e a previsão é que atinja outros 

países do Cone Sul.  Neste caso, algumas aeronaves provenientes do exterior 

podem solicitar pouso nos aeroportos brasileiros.  

07/06 

A circulação aérea foi impactada por um sistema meteorológico, que afetou 

os principais aeroportos da Região Sudeste. Outro evento marcante foi a 

presença de cinzas vulcânicas oriundas do vulcão chileno Puyehue. O 

sistema meteorológico relatado foi coadjuvante e ajudou a configurar  a 

passagem dessas cinzas no setor Sul da FIR -CW. Durante o dia,  essa 

formação permaneceu presente, variando de altitude e mantendo -se sempre 

com densidade leve, com deslocamento entre E e SE, com velocidade entre 

56 e 93 km/h (30 e 50 kt).  

08/06 

A circulação aérea sofreu impactos devido às obras em uma das pistas de 

Guarulhos e,  principalmente, à ocorrência de nuvens de cinzas vulcânicas. 

Essas nuvens se espalharam pelo Cone Sul, atingindo regiões ao norte da 

Argentina, com previsões para alcançar também regiões próximas à cidade 

de Uruguaiana, no Brasil.  

09/06 

A circulação aérea sofreu impacto devido aos problemas de meteorologia no 

Rio de Janeiro e Belo Horizonte, onde as pancadas de chuva e fortes rajadas 

de vento suspenderam as aproximações. Ainda per sistem os problemas 

relacionados às nuvens de cinzas vulcânicas, que atingiram o Uruguai e sul 

do Brasil, onde impactaram os aeródromos de Bagé e Porto Alegre.  

10/06 

A circulação aérea sofreu severos impactos devido à ocorrência de extensas 

áreas de cinzas vulcânicas que se deslocaram do Chile para a região sul do 

Brasil. As nuvens se estenderam pelo Cone Sul e Oceano Atlântico, 

atingindo o espaço aéreo sobreposto aos principais aeroportos da Região 

Sul.  

11/06 

A circulação aérea foi afetada pela nuvem de cinzas vulcânicas, que , 

durante o turno , começou a se afastar do Espaço Aéreo Brasileiro. Diversos 

aeroportos das Regiões Sul e Sudeste apresentaram restrições severas de 

visibilidade pela manhã.  

12/06 

A circulação aérea evoluiu sem restrições, contribuin do para recuperar os 

atrasos ocasionados pela nuvem de cinzas vulcânicas e pelas condições 

meteorológicas adversas.  

13/06 
A circulação aérea sofreu impactos devido às condições meteorológicas, 

principalmente em São Paulo e em Curitiba . 

 
Fonte: Relatório Diário do CGNA, 2011. 

 

4.2 INTERPRETAÇÃO DAS IMAGENS DO SATÉLITE GOES E 

 

Um grande número de vulcões distribuídos na Terra apresenta características que 

permitem identificar quando, aproximadamente, eles irão entrar em atividade. Estas 

características são devido à variação no volume da estrutura vulcânica, ampliações da 
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sismicidade, aumento da temperatura e presença de gases densos na superfície da crosta 

terrestre (HANSEN et al., 2009). 

As dificuldades de prognóstico são porque alguns vulcões não são detectados, em 

função de estarem em áreas de difícil acesso, o que torna o sensoriamento remoto essencial 

no acompanhamento de possíveis erupções. 

Nesses casos, as imagens de satélites meteorológicos (Figura 24) têm-se mostrado 

como excelentes ferramentas para o acompanhamento e a evolução de fenômenos dessa 

natureza, inclusive das nuvens de cinzas vulcânicas, em função da resolução espacial e, 

principalmente, da resolução temporal, que pode ser de 15 minutos de intervalo entre as 

imagens. 

 
 

Figura 23 - Cinzas vulcânicas na imagem de satélite  

Fonte: DUNDEE, 2011. 

 

Essas nuvens, por suas diversas características, podem ser observadas nas imagens 

de satélite nos canais IR e VIS; no canal IR, segundo Ferreira (2006), em função da 

temperatura que as partículas de cinzas vulcânicas adquirem ao serem elevadas na 

atmosfera, de acordo com a sua concentração; no canal VIS, apresentam-se com o albedo 
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diferente das demais nebulosidades, de acordo com a refletividade da concentração de 

partículas. 

Essas características podem ser observadas na sequência das figuras a seguir, que 

são uma dupla de imagens IR e VIS fornecidas pelo satélite meteorológico de órbita 

geoestacionária GOES E, com informações sobre os sistemas meteorológicos e suas 

nebulosidades. Nessa imagem, do dia 4 de junho de 2011, ainda não é possível observar 

indícios da erupção, assim como a nuvem de cinzas gerada por essa explosão (Figura 25). 

 
 

Figura 24 - Imagens IR e VIS do GOES E (04062011/1500Z) 

Fonte: DUNDEE, 2011. 

 

A figura 26 mostra a nuvem de cinzas vulcânicas originada pela erupção do vulcão 

Puyehue, com o sentido de deslocamento, em função dos ventos em altitude, de oeste para 

leste. Esse é o sentido natural dos ventos em altos níveis na região, ou seja, orientados de 

oeste para leste. Nesse caso, as erupções do vulcão chileno Puyehue não trariam nenhum 

transtorno ao tráfego aéreo brasileiro, pois as nuvens de cinzas vulcânicas não invadiriam o 

espaço aéreo brasileiro. 
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Figura 26 - Imagens IR e VIS do GOES E (05062011/1500Z) 

Fonte: DUNDEE, 2011. 

 

Na figura 27, há uma mudança no sentido de deslocamento da nuvem de cinzas 

vulcânicas. Partindo da localização do vulcão Puyehue, a nuvem começa a se deslocar no 

sentido nordeste, em função da mudança no sentido de deslocamento dos ventos em 

altitude, que acompanham o sistema frontal que está localizado no centro da Argentina. 

Essa mudança está diretamente ligada ao fenômeno meteorológico que estava 

atuando no centro-sul da América do Sul, ou seja, uma frente fria. Nesse caso, com o 

deslocamento do sistema frontal, as nuvens de cinzas vulcânicas acompanharão o sistema, 

sempre na sua retaguarda, com a mesma orientação dos ventos em altitude. 
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Figura 27 - Imagens IR e VIS do GOES E (06062011/1500Z) 

Fonte: DUNDEE, 2011. 

 

Nesse dia (06/06/2011), foi emitido pela VAAC da Argentina um aviso de cinzas 

vulcânicas referente ao vulcão chileno Puyehue. As cinzas estavam cobrindo boa parte da 

Argentina, e a previsão era de que atingiriam outros países do Cone Sul, de acordo com o 

Relatório de Situação Diária do CGNA. 

Na figura 28, a nuvem de cinzas vulcânicas se confunde com as demais 

nebulosidades, provocadas por dois sistemas frontais, um sistema próximo ao vulcão e 

outro mais acima, sobre o nordeste da Argentina. 

Quando a nuvem de cinzas vulcânicas se confunde com as outras nebulosidades, 

torna-se difícil o seu reconhecimento nessas imagens, mesmo para um analista experiente. 

Devem-se utilizar mais canais, auxiliados com recursos computacionais, para que a 

diferença seja notada. 
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Figura 28 - Imagens IR e VIS do GOES E (07062011/1500Z) 

Fonte: DUNDEE, 2011. 

 

Nesse dia (07/06/2011), segundo o Relatório de Situação Diária do CGNA, o 

evento marcante foi a presença de cinzas vulcânicas oriundas do vulcão chileno Puyehue. 

O sistema meteorológico relatado, ou seja, a frente fria, foi coadjuvante e ajudou a 

configurar a passagem dessas cinzas no setor sul da FIR-CW. Durante o dia, essa formação 

permaneceu presente, variando de altitude e mantendo-se sempre com densidade leve, com 

deslocamento entre E e SE, com velocidade entre 56 e 93 (30 e 50 kt). 

Na Figura 29, ainda se observa a erupção do vulcão Puyehue. Mas, ela já estava 

enfraquecida. 

Mas, de acordo com o Relatório de Situação Diária do CGNA, as nuvens de cinzas 

vulcânicas se espalharam pelo Cone Sul, atingindo regiões ao norte da Argentina, com 

previsões para alcançar também regiões próximas à cidade de Uruguaiana, no Brasil. 
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Figura 29 - Imagens IR e VIS do GOES E (08062011/1500Z) 

Fonte: DUNDEE, 2011. 

 

Na Figura 30, a dispersão das cinzas vulcânicas da erupção do vulcão Puyehue 

fica mais evidente, deslocando-se para o nordeste da Argentina e atingindo também o 

Uruguai. 

 

 
 

Figura 30 - Imagens IR e VIS do GOES E (09062011/1500Z) 

Fonte: DUNDEE, 2011. 
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Mas, segundo o Relatório de Situação Diária do CGNA, ainda persistem os 

problemas relacionados às nuvens de cinzas vulcânicas, que atingiram o Uruguai e o sul do 

Brasil, onde impactaram os aeródromos de Bagé e Porto Alegre. 

Na figura 31, são mostradas as cinzas vulcânicas da erupção do vulcão Puyehue 

deslocando-se para o nordeste da Argentina e atingindo o oeste da Região Sul do Brasil. 

 

 
 

Figura 31 - Imagens IR e VIS do GOES E (10062011/1500Z) 

Fonte: DUNDEE, 2011. 

 

A circulação aérea sofreu severos impactos, devido à ocorrência de extensas áreas 

de cinzas vulcânicas que se deslocaram do Chile para a região sul do Brasil. As nuvens se 

estenderam pelo Cone Sul e Oceano Atlântico, atingindo o espaço aéreo sobreposto aos 

principais aeroportos da Região Sul, segundo o Relatório de Situação Diária do CGNA. 

Na figura 32, são mostradas as cinzas vulcânicas da erupção do vulcão Puyehue 

deslocando-se para o leste da Região Sul do Brasil. 
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Figura 32 - Imagens IR e VIS do GOES E (11062011/1500Z) 

Fonte: DUNDEE, 2011. 

 

Na figura 33, ainda é visível a erupção do vulcão Puyehue, mas os ventos em 

altitude não favorecem o seu deslocamento. 

 

 
 

Figura 33 - Imagens IR e VIS do GOES E (12062011/1500Z) 

Fonte: DUNDEE, 2011. 
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Na figura 34, já é possível ver o deslocamento das cinzas vulcânicas da erupção do 

vulcão Puyehue, com o deslocamento para o nordeste da Argentina e o Uruguai. 

 
 

 
 

Figura 34 - Imagens IR e VIS do GOES E (13062011/1500Z) 

Fonte: DUNDEE, 2011. 

 

Pode-se, então, concluir que ambas as imagens, mesmo que em canais diferentes, 

IR e VIS, podem mostrar claramente as nuvens de cinzas vulcânicas e o seu deslocamento. 

 

4.3 PADRÃO DOS VENTOS EM ALTITUDE 

 

As nuvens de cinzas vulcânicas interagem com os ventos em todos os níveis. Em 

escalas menores, são os ventos locais que ditam o seu deslocamento. Nos níveis mais altos, 

as correntes de jato, normalmente de oeste para leste, são as responsáveis por levar as 

nuvens de cinzas vulcânicas a centenas, às vezes, milhares de quilômetros da sua origem 

(BURSIK et al., 2009). Essas mesmas correntes são aproveitadas para o deslocamento das 

aeronaves comerciais em voos transcontinentais, com a finalidade de economia de tempo e, 

principalmente, de combustível. Por isso, para a navegação aérea, a localização, a direção e 

a velocidade da corrente de jato são tão importantes (Figura 35). 
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Como foi apresentado anteriormente, é essencial conhecer a climatologia dos 

ventos em altitude para identificar as possíveis zonas com alta probabilidade de 

concentração de cinzas vulcânicas, após uma erupção vulcânica (RUBIO, 2013). 

Pezzi (1994), em sua climatologia da corrente de jato, identificou que no outono e 

no inverno essas correntes de vento mais fortes sobem para as latitudes mais baixas (30° S 

a 40° S no outono e 25° S e 30° S no inverno). Nessa mesma climatologia, também é 

apresentada a velocidade média da corrente nessas estações (148 km/h (80 kt) no outono e 

167 km/h (90 kt) no inverno). 

Nesses casos, pode-se inferir que a maior probabilidade de rápida contaminação, 

por cinzas vulcânicas, do espaço aéreo brasileiro, caso haja uma nova erupção do vulcão 

Puyehue será entre as estações de outono e inverno, no hemisfério sul. 

 

 
 

Figura 35 - Plotagem do vento em 300 hPa (04062011/1200Z) 

Fonte: REDEMET, 2011. 
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As cartas prognosticadas de vento em altitude são elaboradas pelo WAFC de 

Washington e disponibilizadas pelo CNMA na REDEMET, com validade para 00, 06, 12 e 

18 Z, nos seguintes níveis de voo: FL50, FL100, FL180, FL240, FL300, FL340, FL390, 

FL450 e FL630. As informações contidas nessas cartas se referem à direção, velocidade e 

temperatura do ar naquele nível. São informações essenciais para o planejamento do voo, 

principalmente para os níveis mais altos, onde voam os jatos, em função do 

aproveitamento ou não da direção e da velocidade do ar (Figura 35). 

 

 

Figura 35 - Carta prognosticada de vento em altitude  

Fonte: REDEMET, 2011. 

 

Para fins aeronáuticos, a direção do vento é de onde ele sopra, pois os aviões só 

pousam ou decolam contra o vento, sempre de proa. A velocidade é dada em nós (kt). Um 

nó, ou 1 kt, equivale a uma milha náutica por hora (1.852 km/h). 

A representação gráfica do vento na carta está na Figura 36. Um triângulo equivale 

a 93 km/h (50 kt), uma barbela a 19 km/h (10 kt) e meia barbela a 9 km/h (5 kt). Assim, 

tem-se um vento soprando de 270º, com a velocidade de 232 km/h (125 kt). A temperatura 

no nível é dada em graus Celsius (ºC). Quando não tem nenhum sinal, a temperatura é 

negativa, como se pode observar na Figura 35. 
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Figura 36 - Representação da direção e da velocidade do vento 

Fonte: REDEMET, 2011. 

 

4.4 ANÁLISE DO VENTO EM ALTITUDE 

 

Como é um estudo de caso, de um vulcão específico, em um determinado período 

de tempo que recai sobre as estações do ano com maior probabilidade de trazer riscos à 

navegação aérea em território brasileiro, será analisado o vento real, em um determinado 

nível de voo, nesse caso o FL 300 (300 hPa / 9.000 m), comparando com as cartas 

prognosticadas de vento, no mesmo nível. A escolha do nível está associada à maioria dos 

voos comerciais regulares. 

Os dados do vento real são colhidos pela sondagem atmosférica, como colocado 

por Rossete (2011), das informações dos satélites meteorológicos, além de informações das 

aeronaves em voo. Os ventos prognosticados são gerados pelos Centros Mundiais de 

Previsão, localizados em Washington e em Londres, duas vezes ao dia, às 0000 e ás 1200 

UTC. 

No dia da erupção, 4 de junho de 2011, o fluxo do vento no FL 300 já apresentava 

uma tendência de direcionamento para nordeste, variando em velocidade de 56 a 148 km/h 

(30 a 80 kt). Os ventos prognosticados para o dia 4 de junho de 2011 também confirmavam 

essa tendência (Figura 37). 
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Figura 37 - Plotagem e prognóstico do vento em 300 hPa (04062011/1200Z) 

Fonte: REDEMET, 2011. 

 

 

 

No dia 5 de junho de 2011, quando a nuvem de cinzas vulcânicas começou a ficar 

mais nítida nas imagens do satélite meteorológico GOES E, a tendência do vento no FL 

300 era de oeste para leste. Esse foi o sentido adquirido pelas cinzas, conforme mostrou a 

imagem de satélite. Os ventos prognosticados para o dia 5 de junho de 2011 se 

confirmavam, na medida em que o fluxo do vento próximo à erupção também era de oeste 

para leste (Figura 38). 

 

 
 

Figura 38 - Plotagem e prognóstico do vento em 300 hPa (05062011/1200Z) 

Fonte: REDEMET, 2011.  

 

No dia 6 de junho de 2011, uma componente de sudoeste se estabelece nas 

proximidades do vulcão, no FL300, e, logo acima, torna-se de oeste. Essa trajetória se 

confirma claramente na imagem de satélite do dia, quando a nuvem se desloca no sentido 
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nordeste e se vira bruscamente para leste. Mais uma vez, o prognóstico do vento no FL300 

se confirma (Figura 39). 

 

 
 

Figura 39 - Plotagem e prognóstico do vento em 300 hPa (06062011/1200Z) 

Fonte: REDEMET, 2011. 

 

No dia 7 de junho de 2011, próximo ao vulcão, aparece uma indefinição, quanto ao 

sentido. Mas, acima, é clara a trajetória para nordeste. O prognóstico é confirmado, com a 

tendência no sentido nordeste (Figura 40). 

 
 

Figura 40 - Plotagem e prognóstico do vento em 300 hPa (07062011/1200Z) 

Fonte: REDEMET, 2011. 

 

No dia 8 de junho de 2011, a trajetória se define para leste. No prognóstico, o fluxo 

se confirma (Figura 41). 
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Figura 41 - Plotagem e prognóstico do vento em 300 hPa (08062011/1200Z) 

Fonte: REDEMET, 2011. 

 

 

 

 

 

No dia 9 de junho de 2011, na medida em que se diminuía em latitude, a tendência 

para nordeste se tornava mais clara. Nessa trajetória, as cinzas vulcânicas, levadas pelos 

ventos nos altos níveis, atingiriam a província de Buenos Aires, o Uruguai e o sul do 

Brasil. O prognóstico se confirma, mais uma vez (Figura 42). 

 
 

Figura 42 - Plotagem e prognóstico do vento em 300 hPa (09062011/1200Z) 

Fonte: REDEMET, 2011. 

 

No dia 10 de junho, a trajetória para nordeste se confirma, com mudança de direção 

sobre o sul do Brasil. O prognóstico se confirma (Figura 43). 
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Figura 43 - Plotagem e prognóstico do vento em 300 hPa (10062011/1200Z) 

Fonte: REDEMET, 2011. 

 

 

 

 

 

No dia 11 de junho, a trajetória para nordeste se confirma, mas diretamente em 

direção ao sul do Brasil. O prognóstico se confirma (Figura 44). 

 

 
 

Figura 44 - Plotagem e prognóstico do vento em 300 hPa (1162011/1200Z) 

Fonte: REDEMET, 2011. 

 

No dia 12 de junho, o fluxo de leste se estabelece e retira as cinzas vulcânicas do 

espaço aéreo brasileiro. O prognóstico se confirma (Figura 45). 
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Figura 45 - Plotagem e prognóstico do vento em 300 hPa (12062011/1200Z) 

Fonte: REDEMET, 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

No dia 13 de junho, o fluxo de leste permanece, retirando as cinzas vulcânicas do 

espaço aéreo brasileiro. O prognóstico se confirma (Figura 46). 

 

 
 

Figura 46 - Plotagem e prognóstico do vento em 300 hPa (13062011/1200Z)   

Fonte: REDEMET, 2011. 

 

4.5 ANÁLISE DA CORRENTE DE JATO 

 

As cartas prognosticadas de tempo significativo, do FL250 ao FL630, também são 

elaboradas pelo WAFC de Washington e disponibilizadas pelo CNMA na REDEMET, 
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para os horários de validade das 00, 06, 12 e 18 Z, são as melhores informações sobre as 

correntes de jato, pois mostram a sua posição, seu sentido e a sua velocidade (Figura 47). 

 

 

Figura 47 - Carta de previsão de fenômenos SIGWX  

Fonte: REDEMET, 2011. 

Nessas cartas, são colocadas informações de tempo significativo que possam afetar 

os voos em rota, nos níveis mais elevados, tais como nuvens convectivas, turbulência, gelo, 

corrente de jato e erupções vulcânicas. Existe uma simbologia para cada fenômeno 

meteorológico significativo, mas, o presente trabalho irá se ater apenas à corrente de jato 

(Figura 48) e à erupção vulcânica (Figura 49). 

 
 

Figura 48 - Simbologia da Corrente de Jato  

Fonte: REDEMET, 2011. 
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Figura 49 - Simbologia de Erupção Vulcânica  

Fonte: REDEMET, 2011. 

 

Nas cartas de tempo significativo, a intenção do estudo foi de apresentar a trajetória 

da corrente de jato, prognosticada, com o objetivo de acompanhar a evolução do fenômeno 

e relacioná-lo à maior probabilidade de contaminação do espaço aéreo, bem como o 

acompanhamento da erupção do vulcão Puyehue. 

No dia 5 de junho de 2011, na carta prognosticada de tempo significativo (Figura 

50), ainda não havia indícios da erupção, pois a carta havia sido confeccionada com as 

informações das 12 Z do dia 4 de junho, hora em que ainda não havia informações sobre a 

erupção. 

 

 

 

 

Mas, a corrente de jato estava localizada a leste da localização do vulcão, com seu 

núcleo no FL320, com 278 km/h (150 kt) de velocidade, em direção ao norte. Outro ramo 

se posicionava mais ao norte, com núcleo no FL390, com a velocidade entre (296 e 315 

km/h (160 e 170 kt). 
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Figura 50 - Carta Sig WX (05062011/1200Z) 

Fonte: REDEMET, 2011. 

 

Na carta Sig WX do dia 6 de junho de 2011, aparece, então, a simbologia de 

erupção vulcânica, com as informações sobre Cordón-Caulle 40.5S 72.2W, designando o 

complexo vulcânico, o qual estava inserido o Puyehue, assim como a sua localização. A 

corrente de jato se aproxima do vulcão, com a velocidade menor (241 km/h (130 kt)), com 

o núcleo no mesmo FL320. 

 

 
 

Figura 51 - Carta Sig WX (06062011/1200Z)Fonte: REDEMET, 2011. 

Fonte: REDEMET, 2011. 

 

Na carta Sig WX do dia 7 de junho de 2011, permanecem as informações sobre 

Cordón-Caulle 40.5S 72.2W. A corrente de jato próxima ao vulcão muda 

significativamente de direção, para o sul, com a velocidade ainda menor (222 km/h (120 

kt)), com o núcleo no FL350. 
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Figura 52 - Carta Sig WX (07062011/1200Z) 

Fonte: REDEMET, 2011. 

 

Na carta Sig WX do dia 8 de junho de 2011, permanecem as informações sobre 

Cordón-Caulle 40.5S 72.2W. A corrente de jato próxima ao vulcão muda 

significativamente de direção novamente, agora para o norte, com a velocidade maior (278 

km/h (150 kt)), com o núcleo no FL330. Mais acima, uma segunda componente se 

estabelece de oeste para leste, com 204 km/h (110 kt), no FL350. 

 

 
 

Figura 53 - Carta Sig WX (08062011/1200Z) 

Fonte: REDEMET, 2011. 

 

Na carta Sig WX do dia 9 de junho de 2011, permanecem as informações sobre 

Cordón-Caulle 40.5S 72.2W. A corrente de jato próxima ao vulcão permanece em direção 

ao norte, com a velocidade de 241 km/h (130 kt), com o núcleo no FL340. Uma segunda 
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componente também tem a mesma orientação, com velocidade de 185 km/h (100 kt), com o 

núcleo no FL290. 

 

 
 

Figura 54 - Carta Sig WX (09062011/1200Z) 

Fonte: REDEMET, 2011. 

 

Na carta Sig WX do dia 10 de junho de 2011, permanecem as informações sobre 

Cordón-Caulle 40.5S 72.2W. A corrente de jato próxima passa exatamente sobre o vulcão, 

com uma velocidade de 278 km/h (150 kt), e seu núcleo no FL370, curvando-se para 

nordeste, em direção ao sul do Brasil, onde faz uma curva acentuada para o sudeste. Uma 

segunda componente também tem a mesma orientação, com velocidade de 204 km/h (110 

kt), com o núcleo no FL290. 

 
 

Figura 55 - Carta Sig WX (10062011/1200Z) 
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Fonte: REDEMET, 2011. 
 

Na carta Sig WX do dia 11 de junho de 2011, permanecem as informações sobre 

Cordón-Caulle 40.5 S 72.2W. A corrente de jato próxima ao vulcão muda completamente 

o seu sentido, estabelecendo-se ao norte do vulcão, com velocidade de 241 km/h (130 kt), 

seu núcleo no FL370, mas no sentido leste. 

 

 
 

 

Figura 56 - Carta Sig WX (11062011/1200Z) 

Fonte: REDEMET, 2011. 

 

Na carta Sig WX do dia 12 de junho de 2011, permanecem as informações sobre 

Cordón-Caulle 40.5S 72.2W. A corrente de jato próxima ao vulcão permanece no sentido 

leste, com velocidade menor de 241 km/h (130 kt) e seu núcleo mais alto, no FL370. 
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Figura 57 – Carta Sig WX (12062011/1200Z) 

Fonte: REDEMET, 2011. 

 

Na carta Sig WX do dia 13 de junho de 2011, permanecem as informações sobre 

Cordón-Caulle 40.5S 72.2W. A corrente de jato próxima ao vulcão permanece no sentido 

leste, com velocidade entre 167 e 222 km/h (90 e 120 kt) e seu núcleo no FL340. 

 

 
 

 
Figura 58 - Carta Sig WX (13062011/1200Z) 

Fonte: REDEMET, 2011. 

 

4.6 ANÁLISE DO FENÔMENO METEOROLÓGICO 

 

No dia 6 de junho de 2011, um sistema frontal estava no Pacífico sul, próximo à 

costa chilena, aproximando-se do vulcão. Concomitantemente, outro sistema frontal estava 
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atuando no Atlântico sul (Figura 59), influenciando o tempo no centro da Argentina e no 

Uruguai. Este sistema faria toda a diferença, em função da corrente de jato e ao orientar o 

sentido dos ventos nos médios e nos altos níveis da atmosfera. 

 
 

Figura 59 - Sistema frontal sobre o Uruguai  

Fonte: REDEMET, 2011. 

 

 

No dia 10 de junho de 2011, os dois sistemas estavam no Atlântico sul. Um atuava 

sobre o centro sul da Argentina e o outro, sobre a Região Sudeste do Brasil, acompanhado 

pela correte de jato que atuava sobre a Região Sul (Figura 60). 

A corrente de jato, ligada ao sistema frontal que atuava sobre a Região sudeste do 

Brasil, foi a responsável por levar as nuvens de cinzas vulcânicas na direção do espaço 

aéreo brasileiro, impactando, principalmente, os voos realizados na FIR-CW. 

Com isso, podemos estabelecer certas circunstâncias meteorológicas para que as 

cinzas vulcânicas, originárias da Cordilheira dos Andes, cheguem ao espaço aéreo 

brasileiro. 

Por si só, os ventos dos altos níveis, sempre de oeste para leste, não justificam o 

deslocamento dessas nuvens na direção do espaço aéreo brasileiro. Principalmente quando 

os vulcões estão localizados mais ao sul do continente, como o caso estudado. 

As frentes frias, mais especificamente, e os ciclones extratropicais, são os 

fenômenos que devem ser analisados e estudados, em relação aos prováveis impactos por 



110 

 

 

 

cinzas vulcânicas. Pois esses fenômenos meteorológicos induzem o giro ciclônico, ou seja, 

no sentido horário da corrente de jato, trazendo as cinzas para a FIR-CW. 

 

 
 

Figura 60 - Sistema frontal atuando no centro-sul do Brasil  

Fonte: REDEMET, 2011. 

 

4.7 ANÁLISE DOS DADOS DOS VOOS 

 

Em relação ao movimento aéreo, no período, a Tabela 10 mostra o número de 

movimentos programados, ou seja, os voos diários, de 4 a 13 de junho de 2011, de acordo 

com o histórico dos voos da INFRAERO. Neste caso, estavam programados 51.694 voos 

comerciais, nacionais e internacionais. Nota-se também que, em função da característica de 

movimentos nos aeroportos brasileiros, existem mais voos durante a segunda e a sexta-

feira do que no sábado e no domingo. Ou seja, a aviação, no Brasil, é mais executiva do 

que turística. 

 

Tabela 10 - Números de partidas e chegadas programadas 
 

Dia Partidas e chegadas programadas 

04/06 - Sábado 4.519 

05/06 - Domingo 4.678 
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06/06 - Segunda-feira 5.455 

07/06 - Terça-feira 5.664 

08/06 - Quarta-feira 5.491 

09/06 - Quinta-feira 5.494 

10/06 - Sexta-feira 5.528 

11/06 - Sábado 4.702 

12/06 - Domingo 4.671 

13/06 - Segunda-feira 5.492 

 

Fonte: INFRAERO, 2011. 

 

Observamos que, de segunda a sexta-feira, estavam programados mais de 5 mil 

voos por dia, o que normalmente ocorre nos aeroportos brasileiros, em função dos 

passageiros que estão a trabalho. 

A Tabela 11 mostra o número de voos cancelados, durante o período de 4 a 13 de 

junho de 2011. Houve, o cancelamento de 5.017 voos comerciais. 

 

Tabela 11 - Números de voos cancelados 
 

Dia Voos cancelados 

04/06 - Sábado 324 

05/06 - Domingo 141 

06/06 - Segunda-feira 290 

07/06 - Terça-feira 771 

08/06 - Quarta-feira 598 

09/06 - Quinta-feira 647 

10/06 - Sexta-feira 814 

11/06 - Sábado 684 

12/06 - Domingo 290 

13/06 - Segunda-feira 458 

 
Fonte: INFRAERO, 2011. 

 

A Tabela 11 nos apresenta o número de voos cancelados durante os dias 4 e 13 de 

junho de 2011. Observa-se que houve o cancelamento de 5.017 voos comerciais. Ou seja, 

do total de 51.694 voos programados, 9,7% foram cancelados. Na terça-feira (07/07), 

aumentou consideravelmente o número de voos cancelados, com um total de 771, 

culminando com 814 voos que deixaram de ser realizados na sexta-feira (10/06). Os 

cancelamentos continuaram no sábado (11/06), com 684 voos que deixaram de partir de 

seus destinos. Isto é, em 5 dias, de terça-feira a sábado, 3.514 voos deixaram de ser 

realizados. 

A Tabela 12 mostra o número de partidas e chegadas realizadas, ou seja, 46.677. 

Tabela 12 - Números de partidas e chegadas realizadas 
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Dia Partidas e chegadas realizadas 

04/06 - Sábado 4.195 

05/06 - Domingo 4.537 

06/06 - Segunda-feira 5.165 

07/06 - Terça-feira 4.893 

08/06 - Quarta-feira 4.893 

09/06 - Quinta-feira 4.847 

10/06 - Sexta-feira 4.714 

11/06 - Sábado 4.018 

12/06 - Domingo 4.381 

13/06 - Segunda-feira 5.034 

 

Fonte: INFRAERO, 2011. 

 

Normalmente, no espaço aéreo brasileiro, a maioria dos atrasos e cancelamentos 

dos voos é em função das condições meteorológicas, principalmente nos aeroportos das 

Regiões Sul e Sudeste, ou seja, na FIR-CW. Quando há o advento de outras 

condicionantes, esses cancelamentos e atrasos tendem a ser ainda maiores, como foi o 

caso, em relação às cinzas vulcânicas. 

A Tabela 13 mostra o número de voos atrasados, durante o período de 4 a 13 de 

junho de 2011. Saíram ou chegaram, com atraso de mais de 30 minutos, 10.726 voos. 

Tabela 13 - Números de voos atrasados 

 
Dia Voos atrasados 

04/06 – Sábado 370 

05/06 – Domingo 422 

06/06 – Segunda-feira 320 

07/06 – Terça-feira 1523 

08/06 – Quarta-feira 1.739 

09/06 – Quinta-feira 1.027 

10/06 – Sexta-feira 1.574 

11/06 – Sábado 2.428 

12/06 – Domingo 479 

13/06 – Segunda-feira 844 

 

Fonte: INFRAERO, 2011. 

Houve um significativo número de voos atrasados entre a terça-feira (07/06) e o 

sábado (11/06). 

Como observado anteriormente, saíram ou chegaram com atraso de mais de 30 

minutos, 10.726 voos. Desse total, de terça a sábado, 8.291 voos sofreram atrasos em suas 

decolagens ou pousos, de acordo com a INFRAERO. 
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A Tabela 14 mostra Índice Nacional de Atrasos de Voos (INAV) acima de 30 

minutos. Os dados são apurados pela Infraero nos 67 aeroportos que administra no Brasil e 

consideram os voos que partiram com mais de 30 minutos do horário previsto.  

 

Tabela 14 - Índice nacional de atrasos de voos acima de 30 minutos (INAV) 

 
Data INAV 

04/06 8,18 % 

05/06 9,02 % 

06/06 5,86 % 

07/06 26,89 % 

08/06 31,67 % 

09/06 18,70 % 

10/06 28,47 % 

11/06 51,63 % 

12/06 10,25 % 

13/06 15,36 % 

 
Fonte: INFRAERO, 2011. 

 

Isso se reflete no INAV no mesmo período, ou seja, entre terça-feira (07/06) e 

sábado (11/06). No dia 6 de junho, o INAV era 5,86%. Já no dia 7 de junho, passou para 

26,89%. No dia 11 de junho, chegou ao INAV de 51,63% (Gráfico 6). Ou seja, neste dia, 

mais de 50% dos voos, no espaço aéreo brasileiro, estavam com mais de 30 minutos de 

atraso, o que teria causado um considerável impacto em toda a malha viária. 

A Tabela 15 mostra o índice de voos cancelados no período de 4 a 13 de junho de 

2011. 

Tabela 15 - Índices de Voos Cancelados (IVC) 

 
Data IVC 

04/06 7,40 % 

05/06 3,07 % 

06/06 9,06 % 

07/06 13,61 % 

08/06 10,89 % 

09/06 11,77 % 

10/06 14,72 % 

11/06 14,54 % 

12/06 6,20 % 

13/06 8,33 % 

 

Fonte: INFRAERO, 2011. 
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Houve um aumento significativo no Índice de Voos Cancelados (IVC), entre terça-

feira (07/06) e sábado (11/06). No referido período, o IVC sempre esteve acima dos 10%. 

Neste caso, deve-se ponderar, pois a maioria dos voos cancelados foi de empresas 

argentinas, brasileiras e chilenas, ou seja, as mais atingidas pela contaminação do espaço 

aéreo pelas cinzas vulcânicas. 

A Tabela 16 mostra o índice de voos atrasados, no período de 4 a 13 de junho de 

2011, por aeródromo. 

Tabela 16 - Índice de voos atrasados, por aeródromo (%) 

 
AD 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 

GR 10,1 9,5 8,3 35,5 46,5 17,98 25,3 60,2 14,2 24,5 

GL 14,4 13,3 7,1 20,5 26,1 20,75 22,7 35,7 9,74 7,4 

PA 8,8 15,1 6,1 22,8 24,5 4,39 22,1 49,4 13,6 13,0 

CT 11,4 23,6 4,2 33,3 36,5 20,16 31,0 58,2 9,3 42,2 

FL 15,2 7,8 3,3 34,7 35,2 12,1 35,2 72,3 5 16 

FI 10,2 14,8 0 29,2 36,6 21,7 41,3 44,7 11,4 18,6 

 
Fonte: INFRAERO, 2011. 

 

Os atrasos se confirmam nos aeroportos selecionados para a pesquisa, entre terça-

feira (07/06) e sábado (11/06). A partir de terça-feira (07/06), nos aeroportos selecionados 

(GR - Guarulhos, GL - Galeão, PA - Porto Alegre, CT - Curitiba, FL - Florianópolis e FI - 

Foz do Iguaçu), houve um significativo aumento dos voos atrasados, em todos os 

aeroportos, com o índice de 60,2% no aeroporto de Guarulhos, no dia 11 de junho. Este 

fato é comprometedor, pois Guarulhos, além de ser o maior aeroporto brasileiro em 

movimento, é também o principal hub 4 da América do Sul. 

Fica mais claro o impacto ao tráfego no espaço aéreo brasileiro, principalmente no 

período de 7 a 11 de junho de 2011, quando 3.514 voos foram cancelados e 8.291 voos 

chegaram com atrasos de mais de 30 minutos em seus destinos, causando, provavelmente, 

significativos prejuízos financeiros para as empresas aéreas e transtornos diversos aos seus 

passageiros, já que estávamos no início da temporada dos esportes de neve, mais 

especificamente na cidade de Bariloche. 

A Tabela 17 mostra o movimento dos voos internacionais atrasados e cancelados, 

no período de 4 a 13 de junho de 2011. 

                                                 
4 Hub - Aeroporto que concentra o tráfego de passageiros em conexão doméstica ou internacional de 

determinada região ou país. (MCKINSEY & COMPANY, 2017). 
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Tabela 17 - Voos internacionais 

 
Data Movimentos 

04/06 430 

05/06 435 

06/06 424 

07/06 442 

08/06 415 

09/06 440 

10/06 432 

11/06 448 

12/06 449 

13/06 441 

 

Fonte: INFRAERO, 2011. 

 

Por dia, no período pesquisado, foram programados mais de 400 voos 

internacionais, chegando ou partindo dos aeroportos brasileiros gerenciados pela 

INFRAERO, como mostra o gráfico 9. 

A Tabela 18 mostra o número de voos internacionais cancelados, durante o período 

de 4 a 13 de junho de 2011. Como já relatado, a maioria dos voos é de empresas 

argentinas, brasileiras e chilenas. 

Tabela 18 - Voos internacionais cancelados 

 
Data Cancelados 

04/06 48 

05/06 31 

06/06 49 

07/06 157 

08/06 62 

09/06 144 

10/06 130 

11/06 43 

12/06 45 

13/06 126 

 
Fonte: INFRAERO, 2011. 

 

Entre a terça-feira (07/06) e o sábado (11/06), aumentou significativamente o 

número de voos internacionais cancelados, com nos mostra o gráfico 10. 

A Tabela 19 mostra o número de voos internacionais atrasados, durante o período 

de 4 a 13 de junho de 2011. 

Tabela 19 - Voos internacionais atrasados 

 
Data Atrasados 
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04/06 42 

05/06 55 

06/06 54 

07/06 108 

08/06 140 

09/06 75 

10/06 101 

11/06 186 

12/06 72 

13/06 66 

 
Fonte: INFRAERO, 2011. 

 

O mesmo aconteceu com os voos internacionais atrasados, ou seja, entre a terça-

feira (07/06) e o sábado (11/06), esse número aumentou significativamente. 

Do total de voos comerciais no espaço aéreo brasileiro, cerca de 90% são 

domésticos e 10% são internacionais (Figura XX). 

 

Figura 61 - Porcentagem de voos nacionais e internacionais  

Fonte: INFRAERO, 2011. 

 

Dos voos internacionais, 21% são de chegadas e saídas para a Argentina, 22% para 

os Estados Unidos e 57% para os outros países (Figura 62). 
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Figura 62 - Porcentagem de voos internacionais  

Fonte: INFRAERO, 2011. 

 

Pelos dados observados na figura XX, nota-se que existe um significativo 

movimento entre a Argentina (22%) e o Brasil, ou seja, é maior que o tráfego aéreo para os 

demais países do mundo (21%), exceto os Estados Unidos (57%). 

Essa demanda aumenta com a chegada do inverno, em função da alta temporada 

turística em cidades como Bariloche, por exemplo. No verão, o movimento é contrário, 

atraindo os argentinos para as praias do litoral da Região Sul, principalmente as de Santa 

Catarina. 
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5. CONCLUSÕES 

 

A melhor maneira de se perceber e se acompanhar as nuvens de cinzas vulcânicas e 

o risco associado ao fenômeno e à navegação aérea é através da observação e da vigilância 

sistêmica mediante as diversas ferramentas de monitoramento e de análise. Se as 

ferramentas forem aplicadas de forma correta, nas fases iniciais do processo de erupção, é 

possível, na maioria dos casos, uma troca oportuna de informações com os diversos atores 

responsáveis pelas informações meteorológicas e pelo gerenciamento do tráfego aéreo, 

tornando melhor o aproveitamento do espaço aéreo, com a mitigação de problemas para os 

órgãos de controle e para as companhias aéreas.  

A utilização das imagens do satélite meteorológico GOES E não permite avaliar o 

exato momento de uma erupção vulcânica, mas é de grande valia para o monitoramento de 

certas características da nuvem de cinzas vulcânicas, como a identificação das áreas com 

maior concentração e a tendência ao deslocamento e à dispersão, com o auxílio valioso do 

prognóstico da corrente de jato e dos ventos das camadas superiores da troposfera. 

No entanto, em se tratando de observação na nossa área, feita pelo VACC de 

Buenos Aires, houve uma dificuldade em determinar a concentração das cinzas vulcânicas, 

em função da falta de equipamentos apropriados para a tarefa. 

No desenvolvimento deste trabalho, No desenvolvimento deste trabalho, foi 

detectado que: a) as imagens operacionais do GOES E não são as melhores ferramentas 

para acompanhar as nuvens de cinzas vulcânicas; b) o vento favoreceu o deslocamento da 

nuvem de cinzas para o espaço aéreo brasileiro; c) o prognóstico do vento indicava o 

caminho; d) os sistemas frontais influenciam no deslocamento das cinzas vulcânicas; e e) 

houve impacto operacional nos principais aeroportos da FIR-CW,, o que causou 

transtornos ao gerenciamento da navegação aérea, com mais de 10.000 voos atrasados, em 

mais de 30 minutos, e o cancelamento de 5.017 voos nacionais e internacionais, o que, 

provavelmente, provocou prejuízos financeiros às companhias aéreas, além de desconforto 

para os milhares de passageiros. 

As informações apresentadas nesta pesquisa podem ser de grande utilidade para os 

órgãos responsáveis pelo gerenciamento da navegação aérea, por ter sido mais bem 

compreendido o comportamento das emissões das cinzas vulcânicas, através do 

monitoramento do vulcão Puyehue. 
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A contribuição da pesquisa tem sua relevância na apresentação do tema para área 

de gerenciamento da navegação aérea no Brasil, já que o pouco que se estudou sobre o 

assunto foi relacionado à segurança de voo, compreendendo incidentes e acidentes aéreos. 

As informações colhidas devem ajudar no processo de tomada de decisão colaborativa 

entre os gestores do tráfego aéreo e das companhias de aviação, com intuito de mitigar o 

impacto com uso de ferramentas e de informações mais adequadas para esse tipo de 

evento. 

Por fim, oportunamente, mais investigações sobre os meios de detecção, 

densidade, monitoramento e previsão do deslocamento da nuvem devem ser realizadas, em 

função do desenvolvimento e aperfeiçoamento das ferramentas para essas finalidades. 
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