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Massas de ar



Massas de Ar

• Definição

• Um grande volume de ar, cobrindo uma superfície de
centenas de km2, que tem temperatura e umidade
relativamente constante na horizontal.

• Formação

• Formam-se sobre grandes extensões da superfície
terrestre com características homogêneas (oceanos,
grandes florestas, desertos,etc.), onde permanecem por
longo tempo.

• Geralmente são anticiclones semi-estacionários (ventos
fracos, de deslocamento lento).



Massas de Ar

• Classificação: de acordo com suas região de origem;
• características térmicas:                   - quente (Equatorial-E e Tropical-T) 

- fria (Polar-P, Ártica ou Antártica - A)

• características de umidade:              - muita umidade (marítima-m)
- pouca umidade (continental-c)



Anticiclones e Ciclones
• Nos ciclones de 

superfície o atrito 
provoca a convergência
do ar para as regiões de 
baixa pressão e a 
divergência do ar das 
regiões de alta pressão.



Massas de Ar – América do Sul

mP

cT
mT

mE

mP

mT



Frentes



Frentes
• Definição

• Faixa (ou zona, ou “superfície”) de transição entre duas massas de ar de características 
diferentes.

• Características

• Normalmente é uma região onde:
• a pressão tem um valor mínimo relativo;

• a temperatura e a umidade variam abruptamente;

• os ventos são mais fortes, mudam de direção e são confluentes;

• ocorre nebulosidade e precipitação.

• A fronteira entre as massas de ar frio e quente sempre se inclina, para cima, por sobre a 
massa de ar frio (que é mais denso);

• Quando as massas de ar se deslocam, o ar frio força o ar quente a subir, o que provoca a 
formação de nuvens e precipitação;

• Tem larguras de 5 a 50 Km, comprimento de 500 a 5000 Km, e altura de 3 a 10 Km.

• Tipos de Frentes: as frentes podem ser classificadas pelo movimento relativo das massas de ar
quente e fria envolvidas.



Frentes

• Quando uma massa de ar frio avança sob uma massa de 
ar quente

Ci – cirrus; Cs – cirrostratus; Ac – altocumulus; Cb – cumulunimbus



Frentes

• Quando uma massa de ar quente avança sobre uma 
massa de ar frio

Ci – cirrus; Cs – cirrostratus; Ac – altocumulus; Cb – cumulunimbus



Frentes

• Estacionária: quando não há o avanço 
de ar frio nem o avanço de ar quente.

• Oclusa: quando uma frente fria (de 
deslocamento mais rápido) ultrapassa 
uma frente quente do lado leste ou 
equatorial do ciclone.
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Frontogênese

 Processo de formação de frentes

“Deformação” do campo horizontal 
do ventoJato em altos níveis

“Cisalhamento” do campo horizontal do 
vento

“gradientes” de temperatura



Ciclones Extratropicais



Ciclones Extratropicais
(ou de latitudes médias)

• Definição: área de baixa pressão, 

na forma de um núcleo fechado, 

onde os ventos giram no sentido 

horário no Hemisfério Sul

anti – horário no HN
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Ciclones Extratropicais
(ou de latitudes médias)

• Características:

• Geralmente associados a 

sistemas frontais;

• Em imagens de satélite 

formato de “vírgula” (HN) 

e “vírgula invertida” (HS)

Convergência em 
superfície

Movimentos 
ascendentes de ar

Nuvens e 
tempestade



Ciclo de Vida de um C. Extratropical

• Bjerkness, 1919 & Bjerkness e Solberg, 1922: Teoria da Frente Polar –

Modelo Norueguês;

• Primeiro modelo conceitual que descreveu o desenvolvimento de 

ciclones extratropicais e seu ciclo de vida



Ciclo de Vida de um C. Extratropical

• Estágio Inicial (a)

• Frente estacionária

• Baixa pressão entre dois 
anticiclones 

• Ar frio ao sul, e quente ao norte, 
fluem quase paralelos à frente, 
mas em direções opostas (HS)

região de “vorticidade”  ciclônica 
(giro horário no HS)



Ciclo de Vida de um C. Extratropical

• Estágio de Onda Frontal

• condições “favoráveis” 
(aproximação de um cavado em 
altitude);

• as frentes começam a se 
deslocamento das frentes 
iniciando a formação de uma 
“baixa” em superfície;

• bandas de precipitação ao longo 
das zonas frontais;

• às vezes podem ocorrer sistemas 
de precipitação (organizada) no 
“setor quente” do ciclone.



Ciclo de Vida de um C. Extratropical

• Aproximação de um cavado em 

altitude: 

• Leste do cavado: favorável à 

ciclogênese e ao deslocamento da 

frente fria;

• Leste da crista: região favorável à 

dissipação dos ciclones (ciclólise)

CRISTA
CAVADO



Ciclo de Vida de um C. Extratropical

• Estágio Maduro

• O deslocamento mais rápido da 
FF provoca a “oclusão” do 
sistema, atingindo o estágio 
maduro

• Ventos fortes no centro do ciclone 
e precipitação intensa

• O sistema como um todo desloca-
se para leste, sudeste.



Ciclo de Vida de um C. Extratropical

• Estágio de Dissipação

• O ciclone se destaca da região 
frontal;

• Por estar em uma massa de ar fria 
(estável) tende a enfraquecer e se 
dissipar.

Obs.: O ciclone “Catarina” (de março/2004) foi uma exceção, reintensificou
sob águas quentes no litoral de Santa Catarina e Rio Grande do Sul.



Ciclo de Vida de um C. Extratropical

Fonte: http://scioly.org/



Exemplo – 27/05/2004 00UTC



Exemplo – 27/05/2004 00UTC



Exemplo – 27/05/2004 00UTC



Efeitos da Passagem da FF em São Paulo



Regiões Ciclogenéticas



Regiões Ciclogenéticas

R1

R2

R3

Densidade Anual de Ciclogêneses – NCEP 1990 a 1999

Reboita et al, 2008

Gan e Rao et al, 1991



Ciclone Catarina



Ciclone Catarina



Ciclone Catarina

TRMM 26/05/2004 – 11UTC



Ciclone Catarina

TRMM 27/05/2004 – 06UTC



Ciclone Catarina

TRMM 27/05/2004 – 11UTC



Ciclone Catarina



Ciclone Catarina

Um ciclone mais antigo



Ciclone Catarina


