Meteorologia

Veja estações de alguns picos de voo

São Conrado Rio

Pico do Gavião

Governador Valadares

Niterói

Jaraguá

Ninho das Águias - Nova Petrópolis

Guia de Nuvens

Conheça um pouco mais sobre os tipos de nuvens.
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Nesta sessão do Guia 4 Ventos, você poderá conhecer um pouco mais sobre as nuvens, seus
formatos, quando e onde ocorrem com mais frequência.

É com um bom conhecimento sobre as condições climáticas e a previsão do tempo, que
garantimos uma boa parcela de segurança para a pratica do voo livre seja de asa-delta ou de
parapente. Clique no link abaixo para entrar no Guia de nuvens. Boa leitura e bons vôos.

Acesse o Guia de Nuvens clicando aqui

Para entender o tempo:
Movimentação de massas sobre América do Sul
no mês de fevereiro de 2011
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Vídeo aula: "Meteorologia Básica"
e "Meteorologia Aplicada ao Vôo Livre"
Uma poderosa ferramenta de estudo para pilotos de asa e parapente.
Seu conteúdo didático está enriquecido com recursos gráficos e imagens que
dão dinamismo e compreensão aos temas abordados.
Os vídeos, gravados em português e com tradução para o inglês e espanhol,
estão compactados em um só DVD.
Compre o DVD "Meteorologia Básica e
Meteorologia aplicada ao vôo livre"
aqui no Guia 4 Ventos

Previsão do tempo e links úteis para a prática do vôo livre.
Pressure Altitude Calculator

Carta dos ventos

Estação Meteorológica do Clube do Ceu Jacarepaguá

Mapa interativo do tempo

CPTEC (INPE) Foto de satélite
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METEOGRAMA - CPTEC (INPE)*

Entendendo o METEOGRAMA DO CPTEC
(Blog Vils Brothers)

Bealtiful Weather

Estação Metereológica da rampa de São Conrado

Intellicast Weather - Curitiba

Intellicast Weather - Fortaleza

BR WEATHER

WindGuru

Glossário do Tempo

Accuweather

Mapa do Tempo
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Tempo agora

Clima tempo

Satélite - Brasil Departamento de controle de espaço aéreo REDEMET

*-pra entender o meteograma
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