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RESUMO 
Este artigo tem como objetivo mostrar a influência da resolução horizontal na identificação 
de ciclones explosivos em 2015, comparando as reanálises do MERRA e NCEP. No 
estudo, foram identificados 21 casos para a primeira e 16 para a segunda reanálise. A 
primavera foi a estação com maior frequência desses sistemas.                                                                                                                                                       
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ABSTRACT 

This paper aims to show the influence of horizontal resolution on explosive cyclones 
identification in 2015, comparing MERRA and NCEP reanalysis. In the study, 21 cases 
were identified by the first and 16 by the second reanalysis. Spring was the season with 
highest frequency of these systems.  
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1. INTRODUÇÃO 
 
 
O sul do oceano Atlântico é fortemente afetado por ciclones extratropicais. Entre eles, se 

destaca a ciclogênese explosiva, caracterizada por um rápido decréscimo da pressão 

central, em 24 horas, acarretando em um forte gradiente de pressão, ventos intensos, 

grande quantidade de precipitação e perigosas condições oceânicas (AVILA  et al., 2016). 

Sabe-se que a escolha das reanálises, a resolução e os esquemas de detecção podem 

influenciar na identificação desses sistemas (ALLEN et al., 2010).  

Pelo exposto, o objetivo deste trabalho é apresentar a influência das diferenças de 

resoluções espaciais nos campos de pressão ao nível médio do mar, em casos de 

ciclones explosivos, comparando os dados de reanálise do MERRA e NCEP. 

 

2. METODOLOGIA 

 

Foram utilizados os dados de pressão ao nível médio do mar para o ano de 2015, da 

reanálise do Modern Era Retrospective-Analysis for Research and Applications-2 

(MERRA-2) com resolução de 0.5º de latitude e 0.66º de longitude (BOSLOVICH et al., 
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2016), e intervalo de 6 horas (00, 06, 12, 18 UTC). Também foram utilizados os dados da 

mesma variável da reanálise do National Centers for Environmental Prediction - 

Department of Energy Atmospheric Model Intercomparison-II (NCEP-DOE AMIP-II) com 

resolução de 2.5º latitude e 2.5º longitude (KANAMITSU et al., 2002), contendo intervalos 

de 4 vezes ao dia (00, 06, 12, 18 UTC), para o mesmo ano.  

Após a plotagem dos dados, para as duas reanálises, foram identificados analiticamente 

todos os ciclones explosivos para a região abordada no estudo (20S e 60S, 75W e 10W). 

Isso foi feito através do método proposto por SANDERS; GYAKUM (1980), no qual o 

desenvolvimento do ciclone é dado pela Taxa Normalizada de Aprofundamento da 

pressão central (TNA), dado por: 

 

 
 

Onde Pc é a variação da pressão central em 24 horas e  se refere a posição média em 

relação à latitude, considerando os pontos iniciais e finais do sistema no mesmo período. 

O resultado deve exceder 1 Bergeron para ser considerado de um ciclone de rápida 

intensificação. Quanto a sua intensidade, (1.0 ≤ Bergeron ≤ 1.2) são fracos, (1.3 ≤ 

Bergeron ≤ 1.8) são moderados e (Bergeron > 1.8) são fortes.  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A análise dos casos de ciclones explosivos no sul do oceano Atlântico para 2015 mostrou 

que o MERRA identificou 21 casos, enquanto o NCEP identificou 16. Esse resultado 

concorda com GYAKUM et al. (1996), que mostraram que melhorias significativas na 

detecção da pressão central dos ciclones ocorrem como consequência do incremento na 

resolução horizontal.  

Com relação à distribuição sazonal dos sistemas, na primeira reanálise a maior frequência 

se deu na primavera, seguido do inverno, depois outono e por último verão. Para a 

segunda reanálise, a maior frequência também aconteceu na primavera, seguido pelo 

inverno, posteriormente verão e por fim outono.  

Os resultados citados acima, não concordam com a climatologia feita por BITTENCOURT 

et al. (2013). Utilizando dados da reanálise do NCEP/NCAR, os autores utilizaram um 

método de identificação de ciclones proposto por MURRAY; SIMMONDS (1991), que 



 
requer apenas os dados do campo de pressão ao nível médio do mar. Os mesmos 

classificam ciclones explosivos para a área ciclogenética da América do Sul como raros, 

identificando, em média, 2.7 casos por ano pelo mesmo método utilizado neste trabalho. 

E também, encontraram mais casos no inverno e menos no verão. O que foi obtido pode 

ser explicado pela diferença na área de estudo abordada pelos pesquisadores, que 

usaram a área ciclogenética da América do Sul (15S e 45S, 60W e 20W), enquanto que 

nesse trabalho usou-se grande parte do Atlântico Sul (20S e 60S, 75W e 10W). Além 

disso, 2015 foi ano de El Niño. GAN; RAO (1990) mostraram que durante anos de El 

Niño, a baixa atmosfera é caracterizada por um baixo número de Richardson (termo que 

relaciona a estabilidade estática e o cisalhamento do vento), no qual valores menores 

parecem estar relacionados a favor da instabilidade baroclínica. 

Para o MERRA, a estação em que se encontraram mais casos intensos foi no verão, 

especificamente no mês de janeiro, que ocorreram todos os casos para o período citado. 

Ademais, no verão encontrou-se uma semelhança na região de desenvolvimento 

explosivo dos sistemas. Esse desenvolvimento se deu por uma variação pequena na 

latitude e grande na longitude, sugerindo assim, um deslocamento mais zonal nesta 

estação. No NCEP, é notável como sua diferença de resolução impacta na intensidade 

dos sistemas. Nenhum sistema forte foi encontrado, assim não se pôde definir uma 

estação de maior frequência de ciclones explosivos fortes. 

Entre os ciclones explosivos fortes, se destacam dois que se desenvolveram na 

vizinhança de um ciclone mais velho e foram mais intensos que os que se formaram 

isoladamente. Apesar de estarem em estações distintas, verão e outono, os dois tiveram 

origem na mesma região, na costa do Uruguai e a leste do Rio Grande do Sul, 

respectivamente. Além disso, tiveram um desenvolvimento muito semelhante, divergindo 

apenas na posição final. O caso do verão seguiu um deslocamento para sudeste, 

enquanto que o do outono seguiu um deslocamento para sul.  

Outros três sistemas se desenvolveram na mesma região e tem posições finais 

semelhantes. Formados na costa brasileira, tiveram uma taxa de aprofundamento 

semelhante, 1.02, 1.06 e 1.25, todos fracos. Dois pertencem à primavera e um ao outono. 

Em uma análise geral das posições de origem, notou-se que em vários casos o ciclone se 

formou próximo da costa do Uruguai e sul do Brasil. PEREIRA et al. (2017) analisaram o 

comportamento da atmosfera no período SON/2015, durante o El Niño, e mostraram que 

as anomalias de precipitação no sudeste da América do Sul estão relacionadas com o 



 
aumento da TSM no oceano Pacífico, favorecendo o gradiente horizontal de temperatura 

e, desse modo, auxiliando na intensificação do jato subtropical. O jato juntamente com as 

anomalias negativas de altura geopotencial encontradas, podem influenciar na formação 

dos ciclones, que podem canalizar os jatos de baixos níveis para esta região. Isso explica 

a alta frequência de ciclones explosivos com origem na região citada. FEDOROVA; 

CARVALHO (2000) também observaram uma maior frequência de frentes frias sobre Rio 

Grande do Sul e Uruguai em anos de El Niño.      

Outros poucos casos se formaram no oceano e tiveram seu desenvolvimento para 

sudeste até latitudes mais altas, indicando uma maior troca de calor latente e sensível 

entre o oceano e a atmosfera. 

Tabela - Intensidades dos Casos para as Duas Reanálises e Distribuição Sazonal 

CASOS Intensidade MERRA Intensidade NCEP Estações do Ano 

15 - 16 JAN 1.85  1.53 

VERÃO 19 - 20 JAN 1.54 1.33 

30 - 31 JAN 1.82 1.28 

21 - 22 MAR 0.88 1.02 

OUTONO 

26 - 27 MAR 1.02 0.98 

08 - 09 MAI 1.09 1.02 

02 - 03 JUN 1.43 0.82 

15 - 16 JUN 1.90 NÃO IDENTIFICADO 

10 - 11 JUL 1.57 1.55 

INVERNO 

13 - 14 JUL 1.42 1.36 

31 JUL - 01 AGO 1.85 1.45 

01 - 02 SET 1.27 0.87 

09 - 10 SET 1.66 1.45 

11 - 12 SET 1.78 0.92 

16 - 17 SET 1.48 NÃO IDENTIFICADO 

26 - 27 SET 0.89 1.11 

PRIMAVERA 

28 - 29 SET 1.49 1.08 

02 - 03 OUT 1.06 0.74 

08 - 09 OUT 1.00 1.04 

22 - 23 OUT 1.78 1.29 

24 - 25 OUT 1.30 1.09 

28 - 29 NOV 1.25 1.02 

09 - 10 DEZ 1.43 1.05 

 

 

4. CONCLUSÕES 

 

O presente trabalho mostrou que uma resolução espacial mais fina promove uma melhor 

performance nos estudos de ciclones explosivos, uma vez que a pressão central é 

fundamental para a identificação e classificação desses sistemas. A resolução mais 



 
grosseira tem tendência a identificar menos casos e com menor intensidade e, para este 

ano, uma diferença na distribuição sazonal dos casos. Assim, a reanálise do MERRA 

tende a ter um desempenho melhor comparado a do NCEP. 
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