
Um tornado é um fenômeno meteorológico que se manifesta como uma coluna de ar que gira de forma violenta e 
potencialmente perigosa, estando em contato tanto com a superficie da Terra como com uma nuvem do tipo  
cumulus nimbus, (tipo de nuvem de desenvolvimento vertical que é densa, atinge grandes altitudes e está 
associada a eventos meteorológicos extremos como raios e pancadas de chuva). Os tornados se apresentam sob 
várias formas e tamanhos, mas geralmente possuem um formato cônico, cuja extremidade mais fina toca o solo. 

TORNADO

O tornado começa com uma interação 
existente entre fortes fluxos ascendentes e 
descendentes que formam uma 
movimentação intensa no centro das nuvens 
carregadas.

Essas células normalmente formam-
se devido ao contraste existente 
entre duas grandes massas de ar 
com diferentes pressões e 
temperaturas.

Uma mudança na direção do vento e um aumento da velocidade com a altura criam 
uma tendência de rotação horizontal na baixa atmosfera. O ar ascendente da baixa 
atmosfera entra na tempestade inclinada e o ar em rotação da posição horizontal 
muda para a posição vertical.

Há então a formação de uma 
área de rotação com 
comprimento de 4 a 6 km, que 
corresponde a quase toda 
extensão da tempestade.

Após tocar o solo, um tornado pode atingir uma faixa 
que varia entre 100 a 1200 m, deslocando-se por 
uma extensão de aproximadamente 30 km



Um landspout é um termo não-
oficial usado para designar 
tornados que não se originaram 
de mesociclones. Apresentam 
as mesmas características que 
as trombas dágua, ou seja, curta 
duração e ventos mais fracos do 
que um sistema de tornado. 

Uma tromba dágua ou tromba 
marinha, forma-se sobre corpos 
de água conectando-se a nuvens 
cumulus e nuvens de tempestade 
de maior tamanho, porém são 
consideradas tornados por 
apresentarem características 
similares .

Um tornado satélite é um tornado 
mais fraco que se forma muito perto 
de um tornado mais forte contido 
dentro do mesmo mesociclone.

TORNADO A intensidade dos tornados é classificada na escala Fujita que vai de F0 até F5. Quanto maior a numeração 
mais forte o tornado, sendo assim, o F5 é o mais destrutivo e violento dos tornados sendo capaz de arrancar 
pavimentações de estradas e levantar edificações por completo. 

ESCALA FUJITA – CLASSIFICAÇÃO DE TORNADOS
Classificação Velocidade dos ventos (Km/h) Largura da trilha (metros) Comprimento da trilha (metros) Danos provocados

F0 65 A 115 3 A 20 até 2 Leves

F1 115 A 180 10 A 100 1 a 5 Moderado

F2 180 A 250 50 A 500 2 a 20 Fortes

F3 250 A 330 500 A 1000 5 a 60 Severos

F4 330 A 420 1000 A 2000 10 a 150 Devastadores

F5 420 A 530 2000 A 5000 10 a 500 Incríveis

Um tornado de vórtice múltiplo 
é um tipo de tornado no qual 
duas ou mais colunas de ar giram 
ao redor de um centro comum.

Fonte: The Enhanced Fujita Scale (EF Scale)
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