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   A formação de gelo afeta uma aeronave 
tanto interna quanto externamente. 

   A acumulação de gelo ocorre nas 
superfícies expostas do avião, aumentando 
o seu peso e a sua resistência ao avanço.

   Nas partes móveis, como rotor e hélices, 
afeta o controle da aeronave, produzindo 
fortes vibrações.
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EFEITOS DO GELO NA AERONAVE
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   Condições básicas para a formação 

   TEMPERATURA DO AR ENTRE  0°C E –40°C

   TEMPERATURA DA AERONAVE ABAIXO DE 0°C

PRESENÇA DE GOTÍCULAS DE ÁGUA
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   TIPOS DE GELO

   CLARO (Vidrado, transparente, liso, duro)

ESCARCHA (Opaco, amorfo, granulado)

GEADA
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   GELO CLARO

   Forma-se entre 0 e -10°C, associada às 
grandes gotas d'água das nuvens 
Cumuliformes, em ar instável, é a área mais 
favorável à formação e à acumulação de gelo 
cristalino. Logo, nessas condições, o vôo deve 
ser evitado. 
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   GELO ESCARCHA

   Forma-se entre -10 e  -20°C, em nuvens 
estratiformes, em atmosfera estável, devido a 
sua formação instantânea, prende em seu interior 
pequena quantidade de ar atmosférico. 
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   GEADA

   Tipo de gelo, que se deposita em fina camada, 
adere aos bordos de ataque, pára-brisas e 
janelas da aeronave em vôo. 
Não pesa nem altera os perfis, mas afeta a 
visibilidade do piloto. 
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   INTENSIDADE DO GELO

   LEVE  - A acumulação de gelo se processa 
lentamente. Somente após vários minutos de vôo 
dentro das nuvens, pode ser notado algum 
indício dele.

  Em geral, a formação leve não afeta a 
operacionalidade da aeronave, porque a própria 
evaporação compensa a acumulação.
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   INTENSIDADE DO GELO

   MODERADA  - A formação será considerada 
moderada quando a acumulação ficar 
compreendida entre 1 e 5 mm/min. 

  Nesta condição, cai a eficiência das 
comunicações, os instrumentos de pressão já 
apresentam erros, alguma vibração já é 
percebida, e a velocidade indicada chega a 
diminuir em até 15%.
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   INTENSIDADE DO GELO

   FORTE – Acumulação compreendida entre 5 e 
10 mm/min. 

  Nesta condição, a formação é quase 
instantânea, criando uma densa capa de gelo 
sobre a aeronave. Fortes vibrações afetam os 
motores, os comandos ficam sensivelmente 
prejudicados, e a velocidade indicada chega a 
diminuir em até 25%.
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   INTENSIDADE DO GELO

   MUITO FORTE  – Em condições extremas, a 
formação de gelo poderá determinar a imediata 
mudança de nível de vôo, porque os sistemas 
usuais de combate à formação de gelo se tornam 
ineficazes.
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   SISTEMAS ANTIGELO

ANTICONGELANTES  - impedem que a 
formação de gelo ocorra.

DESCONGELANTES  - refere aos sistemas que 
agem sobre o gelo já formado. 
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   TIPOS DE SISTEMAS ANTIGELO

MECÂNICO  - . Consiste em capas de borracha 
colocadas nos bordos de ataque das asas e 
empenagens. 

  Por meio de ar comprimido por bombas, essas 
capas são infladas periodicamente, promovendo 
o rompimento e a expulsão do gelo
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   TIPOS DE SISTEMAS ANTI GELO

TÉRMICO  -.Pelo aquecimento das partes que se 
deseja proteger, tais como bordos de ataque, 
empenagens e tubo de Pitot. Pode ser feito por 
resistências elétricas incandescentes, instaladas 
em pontos específicos, ou por fluxos de ar 
aquecido pelos motores.
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   TIPOS DE SISTEMAS ANTI GELO

QUÍMICO  -. E utilizado preventivamente nas 
hélices, pára-brisas e carburadores. 

  Consiste na utilização de fluidos anticongelantes 
compostos de substâncias solúveis em água, 
como o álcool etílico, que têm a propriedade de 
fazer passar para o estado líquido o gelo formado 
ou impedir a sua formação.
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   ÁREAS CRÍTICAS DE FORMAÇÃO

CARBURADOR -. reduz o rendimento do motor e, 
consequentemente, sua potência.

TUBO DE PITOT -. Bloqueia a entrada do tubo ou 
se acumula em seu interior, prejudicando o 
indicador de velocidade vertical (climb), altímetro 
e velocímetro. 
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   ÁREAS CRÍTICAS DE FORMAÇÃO
ASAS E EMPENAGEM  -. modifica o perfil 
aerodinâmico, aumenta a resistência ao avanço e 
diminui a sustentação da aeronave.
   Nos bordos de ataque, tende a produzir 
alterações no perfil aerodinâmico da aeronave.
  Sobre a empenagem dificulta a manutenção do 
rumo da aeronave e produz vibrações que podem 
comprometer a estrutura da cauda.



  

FORMAÇÃO DE GELO EM 
AERONAVES

   ÁREAS CRÍTICAS DE FORMAÇÃO

HÉLICE  -. O motor começa a apresentar fortes 
vibrações por causa do desbalanceamento da 
hélice. 

ANTENAS  -. Produz efeitos prejudiciais às 
comunicações e diminui o isolamento da antena 
em relação à carcaça da aeronave causando 
ruido na fonia.  
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   COMO EVITAR A FORMAÇÃO DE GELO

a).Providenciar a remoção do gelo depositado 
sobre a aeronave, antes da decolagem.

b) Usar o sistema antigelo adequadamente, 
seguindo as normas operacionais para cada tipo 
de aeronave.  
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   COMO EVITAR A FORMAÇÃO DE GELO

c). Evitar níveis de vôo dentro de nuvens com alto 
índice de precipitação, principalmente na faixa 
térmica entre 0 e -20°C.

d) Subir para níveis mais altos ou desça para 
faixas térmicas positivas (se possível).  
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