
Frentes 



Definição AMS 
 In meteorology, generally, the interface or transition zone between 

two air masses of different density. 

  
Since the temperature distribution is the most important regulator of 
atmospheric density, a front almost invariably separates air masses 
of different temperature. Along with the basic density criterion and 
the common temperature criterion, many other features may 
distinguish a front, such as a pressure trough, a change in wind 
direction, a moisture discontinuity, and certain 
characteristic cloud and precipitation forms. The term front is used 
ambiguously for 1) frontal zone, the three- dimensional zone or layer 
of large horizontal density gradient, bounded by 2) frontal surfaces 
across which the horizontal density gradient is discontinuous (frontal 
surface usually refers specifically to the warmer side of the frontal 
zone); and 3) surface front, the line of intersection of a frontal surface 
or frontal zone with the earth's surface or, less frequently, with a 
specified constant-pressure surface. Types of front include polar 
front, arctic front, cold front, warm front, and occluded front.  
 

http://glossary.ametsoc.org/wiki/Interface
http://glossary.ametsoc.org/wiki/Air_masses
http://glossary.ametsoc.org/wiki/Density
http://glossary.ametsoc.org/wiki/Temperature
http://glossary.ametsoc.org/wiki/Trough
http://glossary.ametsoc.org/wiki/Wind_direction
http://glossary.ametsoc.org/wiki/Wind_direction
http://glossary.ametsoc.org/wiki/Cloud
http://glossary.ametsoc.org/wiki/Precipitation
http://glossary.ametsoc.org/wiki/Surface_front
http://glossary.ametsoc.org/wiki/Constant-pressure_surface
http://glossary.ametsoc.org/wiki/Constant-pressure_surface
http://glossary.ametsoc.org/wiki/Constant-pressure_surface
http://glossary.ametsoc.org/wiki/Polar_front
http://glossary.ametsoc.org/wiki/Polar_front
http://glossary.ametsoc.org/wiki/Arctic_front
http://glossary.ametsoc.org/wiki/Cold_front
http://glossary.ametsoc.org/wiki/Warm_front
http://glossary.ametsoc.org/wiki/Occluded_front


Massas de ar 
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Movimento das zonas frontais 



Formação de uma frente fria 



Formação de uma frente quente
  



Frente Fria e Quente 

 



Frente Oclusa 



Formação de uma frente oclusa  

  



 

Frente Estacionaria  

             



Formação de uma frente estacionaria
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1.5 Frentes principal e no ar superior ou alta. 



14 

Contornos das zonas frontais nos níveis de 400, 500, 

600, 700, 850hPa e superfície 
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4 de abril, 03UTC  
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Contornos das zonas frontais nos níveis de 400, 500, 

600, 700, 850hPa e superfície 

4 de abril, 15UTC  
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Contornos das zonas frontais nos níveis de 400, 500, 

600, 700, 850hPa e superfície 

5 de abril, 03UTC  
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Contornos das zonas frontais nos níveis de 400, 500, 

600, 700, 850hPa e superfície 

6 de abril, 15UTC  



FRENTES 

NAS IMAGENS DE SATÉLITE 



Esquema de posição das frentes num vórtice 

ciclônico para os Hemisférios Norte (a) e Sul (b).  
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AB - frente quente, 

AD - frente fria,    

AF - frente oclusa  

A - ponto de oclusa,  

F - onda na frente 
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Ondas nas frentes  
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6 de 

novembro 

Espessura 1000-500 Pressão 
Linhas de corrente 

200hPa 

Adv T 925hPa 

Função de corrente 

925hPa 

frente quente                  frente fria 

corrente de jato             frente oclusa 



10/11/2003 as 06 UTC.  15/11/2003 as 18 UTC  
15/11/2003 as 18 UTC  

PNM em amarelo 

Linhas de corrente em preto 

Espessura 925-700hPa cores 

12/11/2003 as 06 UTC  

Deslocamento e desenvolvimento do ciclone extratropical baroclínico com zonas frontais                          

sobre a América do Sul 



            Passagem zonal da frente na AS:  

 

- Posição do ciclone quando a frente inicia sua atuação na 
AS próximo a 40ºS, 90ºW; 

 

- associação do ciclone com o CT do centro do continente 
provocando sua intensificação; 

 

- presença de uma larga CJ, com eixo próximo a 35ºS; 

 

- deslocamento da AB inicialmente para sudeste e depois 
ficando estacionária no centro do Brasil (verão); 

 

- deslocamento do sistema frontal em baixos níveis 
inicialmente para nordeste, depois de sua entrada no 
continente, seguiu se deslocando para leste com uma 
pequena componente de sul. 

 



Atividade 

• Na aulamaster, acompanhe a análise do 

GFS para os dias 23ago2014 00z a 

27ago2014 00z 

• 1. Qual a definição de frente? 

• 2. Quais os critérios utilizados pela AMS 

para identificar uma frente? 

• 3. Quais etapas descritas no slide anterior 

(no. 31) são semelhantes para o período 

de 23 a 27 de agosto? 

 



Atividade 

• Plote os mesmos campos do slide no. 29 

e identifique o sistema frontal para: 

 Gabriel Martins Palma Perez  25-06z SAEZ 

Isaque Saes Lanfredi  25-12z SUMU 

Leonardo Silva Gilly  25-18z 

83928 - 

Uruguaiana 

Marcos Lourenço Pereira  26-00z 

Maria Helena Miagushiko Martins  26-06z 

Paola Gimenes Bueno  26-12z 

Paulo Henrique de Almeida Soares Pimenta  26-18z 

Victoria Maria Lopes Peli  27-00z 








