
O QUE É UMA “FRENTE FRIA”

Uma frente fria é uma zona de transição onde uma massa de ar frio ocupa gradualmente a área onde está uma massa de ar mais quente e úmido. As frentes frias 
deslocam-se dos pólos para o equador. Predominante de Noroeste, no Hemisfério Norte, e de Sudoeste no Hemisfério Sul. Não estão associadas a um processo suave: 
as frentes frias movem-se rapidamente (chegam a 64 Km/h), e forçam o ar quente a subir. Quando uma frente fria passa, a temperatura pode baixar mais de 5 °C só 
durante a primeira hora. 

1 O ar frio eleva o ar quente à sua frente e este vai diminuindo à medi-
da que é obrigado a subir. Desde que seja suficientemente úmido, 
o ar quente condensa formando nuvens do tipo cumulus e depois 

cumulonimbus, que produzem uma frente de trovoadas e chuvas fortes 
com rajadas.

2 Se o ar que se eleva é quente e estável, as nuvens predominantes 
são stratus e nimbostratus, podendo-se formar nevoeiro na área 
de chuva. Se o ar for seco e estável, o teor de umidade no ar aumen-

tará e aparecerão somente nuvens esparsas, sem chuvas.

3 Os ventos altos soprando nos cristais de gelo no topo dos cumulo-
nimbus geram cirrus e cirrostratus que anunciam a frente que se 
aproxima. Depois de a frente passar, o céu acaba por clarear apare-

cendo alguns cumulus de bom tempo . Ocorre também uma considerável 
queda na temperatura do ar, uma vez que a massa de ar frio passa então 
a dominar a dinâmica atmosférica desta região.

Zona de Convergência do Atlântico Sul

A Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) é uma região com uma extensa faixa e bandas de nuvens formadas des-
de a Amazônia, Brasil Central e Sudeste até o Oceano Atlântico. Essas nuvens estão associadas com chuvas ora fortes, ora 
moderadas, ora intermitentes, que persistem por no mínimo quatro dias e podem causar grandes transtornos, tais como 
alagamentos e inundações.
Climatologicamente, este sistema meteorológico da ZCAS é responsável pela grande quantidade de chuvas de verão 
entre as Regiões Centro-Oeste, Sudeste, partes da Norte e do Nordeste. A ausência desse sistema causa forte redução nas 
chuvas nessas regiões.


