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) 1 aer mar desvio de rota de um navio ou 

de uma aeronave causado por ventos ou correntes 1.1 aer modifica-

ção do ângulo do trajeto de uma aeronave, calculado em terra, em 

relação à sua linha de avanço 1.2 aer a velocidade de uma aeronave 

quando, devido a ventos oblíquos, desvia-se de sua linha de avanço 2 

medida do desvio em relação ao funcionamento normal que um apa-

relho ou instrumento passa a apresentar com o decorrer do tempo 

3 medida do desvio que ocorre entre o momento em que se abre o 

pára-quedas e o instante em que atinge o solo 4 aer mar dispositivo 

instalado em navios ou aeronaves para impedir o desvio da rota 5 

bal distância exata que deve medir o deslocamento da alça de mira 

para corrigir o desvio do tiro 6 p.ext. bal graduação lida num apare-

lho de pontaria 7 ling encadeamento de mudanças ocorridas numa 

dada língua, que seguem uma direção bem definida ᛜ d. de freqüên-
cia eletrôn variação lenta e contínua da freqüência da oscilação de 

uma válvula, transistor ou circuito eletrônicos • d. dos continentes 
geof teoria segundo a qual os continentes seriam constituídos por 

fragmentos de blocos da crosta terrestre superior boiando sobre o 

sima • d. genética gen mudança na freqüência gênica em população 

pequena e isolada, que não é causada por seleção natural, mutação 

ou imigração • à d. 1 mar sem rumo, ao sabor dos ventos e das 

correntes (a propósito de embarcação); à matroca, à caceia 〈a lancha 
soltou-se do cais e está à d.⟩ 2 mar sem rumo, por ter-se desprendido 

acidentalmente de bóia, amarração ou fundeio; à garra 3 fig. sem go-

verno; ao sabor dos acontecimentos; sem vontade ⟨uma empresa que 
se acha à d.〉 0 etim fr. dérive (1628), regr. de deriver, que em fr., é 

cruzamento da acp. ‘deixar (o barco) a margem, partir, zarpar’ com o 

ing. to drive ‘dirigir’; ver riv(i)- 0 hom deriva (fl. derivar) 
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