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RESUMO 

Este trabalho tem o objetivo de identificar a configuração sinótica associada ao ciclone 
subtropical Cari, ocorrido na costa sul-sudeste do Brasil de 09 à 13 de Março de 2015. O 
sistema teve início como uma extensão do centro de baixa pressão continental. Após 

evoluir para um ciclone, apresentou trajetória para sudoeste, sempre próximo ao 
continente, para somente depois tomar a trajetória esperada para sudeste, no oceano. 
Palavras-chave: ciclogênese; ciclone híbrido.  

 
ABSTRACT 

This article aims to identify the synoptic configuration associated with the subtropical 
cyclone Cari, occurring on the south-southeast coast of Brazil from March 9 to 13, 2015. 

The system began as an extension of the continental low-pressure system. After evolving 
to a cyclone, it presented a trajectory to the southwest, always near the continent, only to 
later take the expected path to the southeast in the ocean. 
Keywords: cyclogenesis; hybrid cyclone. 

 
1. INTRODUÇÃO 

 

A National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) (2016) define 

Ciclones Subtropicais como sistemas de baixa pressão existentes nas latitudes tropicais 

ou subtropicais (do Equador até cerca de 50°S) e que possuam características tanto de 

ciclones tropicais quanto ciclones extratropicais. Isto quer dizer que muitos deste ciclones 

acontecem em uma região de gradiente de temperatura horizontal de fraco à moderado 

(como os ciclones de médias latitudes). Contudo, também recebem muito de sua energia 

das nuvens convectivas (como os ciclones tropicais), podendo ainda sofrer transições e 

transformar-se completamente em Ciclones Tropicais.  

A classe subtropical também tem uma forçante termodinâmica próxima da 

superfície resultante de fluxos de calor e umidade do oceano quente. No entanto, tem um 

ambiente de forte cisalhamento do vento, o que aumenta a probabilidade de 

desenvolvimento baroclínico e, portanto, é o ambiente mais adequado para a ciclogênese 

subtropical (GONZÁLEZ-ALEMÁN et al., 2015).   

O estudo de Ciclones Subtropicais no Oceano Atlântico Sul (CSs) contribui para o 

nosso entendimento da distribuição global e mecanismos subjacentes a estes sistemas de 

tempo intenso (EVANS e BRAUN, 2012). Servindo ainda como importante ferramenta de 

informação e de possiveis alertas às areas ou regiões de maior ocorrência do fenômeno 



 
ou que possam vir a ser atingidas por este tipo de tempestades. Assim, o objetivo deste 

trabalho é a identificação da configuração sinótica associada ao ciclo de vida do ciclone 

subtropical Cari, ocorrido na costa sul-sudeste do Brasil de 09 à 13 de Março de 2015. 

A região sul do estado de Santa Cataria foi a aréa mais afetada pelo CS Cari, com 

enormes volumes de chuva e ventos de cerca de 65 km/h. Um total de 15 municípios 

registraram prejuízos devido à chuva intensa, com maiores ocorrências em casos de 

alagamentos e deslizamentos de terra, de acordo com a Defesa Civil. 

  

2. METODOLOGIA 

 
Este estudo foi realizado para o Ciclone Subtropical Cari, ocorrido à sudeste da 

costa brasileira no período de 09 à 13 de Março de 2015. O domínio espacial em análise 

compreende as coordenadas geográficas de 0° à 60°S e 90°W à 0°. Foram utilizados 

dados no formato NetCDF4 do MERRA-2 (Modern-Era Retrospective analysis for 

Research and Applications, Version 2) ( BOSILOVICH et al., 2016), com resolução 

espacial de 0,5° x 0,625° e resolução temporal de 3 horas.  

As variáveis consideradas para o estudo foram altura geopotencial, umidade 

específica, pressão ao nível do mar (PNMM), temperatura do ar, componente de vento 

zonal (u) e componente de vento meridional (v) em diferentes níveis verticais, nos 

horários sinóticos de 0000, 0600, 1200 e 1800 UTC (Universal Time Coordinated). 

 Os dados foram expressos graficamente utilizando o software GrADS (The Grid 

Analysis and Display System). Foram utilizadas imagens de satélite, obtidas da Divisão de 

Satélites e Sistemas Ambientais do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (DSA/INPE) 

para a visualização dos canais de vapor d’água (figura 3), entre outros. O ciclone foi 

identificado visualmente com base nos campos de PNMM gerados, observando-se o 

critério de se formar entre 20°S e 40°S; equivalente no hemisfério sul ao critério utilizado 

no hemisfério norte (EVANS e GUISHARD, 2009).  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Durante o dia 9 de Março um sistema de alta pressão semi-estacionário foi 

identificado atuando no Oceano Atlântico Sul, estendendo-se até o leste da Argentina, e 

notou-se a presença de pressões mais baixas sobre o continente (não mostrada aqui). 



 
Entretanto, somente a partir do dia 10 de Março foi possível observar um sistema 

concêntrico de baixa pressão sobre o oceano.  

Analisando a figura 1 (a-f), é possível identificar a ciclogênese ocorrendo entre as 

coordenadas 25° e 30°S e 50° e 40°W. Foi notada também a existência de um núcleo 

quente (não mostrada aqui) em baixos níveis - sua característica tropical - que se mantém 

durante todo o período de vida do ciclone até sua dissipação no dia 13 de Março, tendo 

um ciclo de vida de 3 dias e 12 horas de duração.  

Observou-se ainda que quase não há inclinação vertical entre o cavado existente 

na superfície e o cavado do nível de 500 hPa (não mostrado aqui) na fase inicial da 

ciclogênese. Em pouco tempo os cavados entram em fase, ou seja, podemos considerar 

que o CS Cari já se formou barotrópico. Além disso, há nos campos de linha de corrente 

no nível de 250 hPa (não mostrados aqui) a presença de uma difluência propiciando um 

ambiente favorável à instabilidade em superfície.  

O CS Cari não chegou a ser tão intenso quanto um CT (também barotrópico) 

possivelmente devido a não ter abastecimento suficiente de TSMs (temperaturas da 

superfície do mar) mais quentes; se obtivesse maior abastecimento de umidade do 

oceano este caso teria sido bem mais crítico quanto às consequências. Isto porque sua 

trajetória foi muito incomum e similar à do Furacão Catarina. Deslocando-se, inicialmente, 

rumo ao continente em uma trajetória sudoeste, contrária à trajetória sudeste (rumo ao 

oceano) que já se é esperada, como podemos observar na figura 2. 

 

4. CONCLUSÕES 

 

O presente trabalho fez uma análise sinótica preliminar do ciclone subtropical Cari , 

este sistema, de características barotrópicas, teve início como uma extensão do centro de 

baixa pressão continental. Após evoluir para um ciclone na costa sul-sudeste do Brasil, 

apresentou trajetória para sudoeste, sempre próximo ao continente, para somente depois 

tomar a trajetória esperada para sudeste, no oceano, onde dissipou após 3 dias e 12 

horas. 

É evidente a importância e necessidade do estudo de Ciclones Subtropicais como 

o Cari. Não apenas para melhor entendermos o seu funcionamento, mas também para 

prever áreas com maior propabilidade de serem afetadas ou que ofereçam riscos à 

sociedade. Trabalhos futuros analisarão outros aspectos e variáveis do sistema. 



 
 

 

Figura 1. Pressão ao Nível Médio do Mar em hPa (PNMM) para (a) o dia 10/03 às 0600Z, (b) dia 10/03 às 

1800Z, (c) dia 11/03 às 0600Z, (d) dia 11/03 às 1800Z, (e) dia 12/03 às 1200Z e (f) dia 13/03 às 1200Z. 

  



 

 

Figura 2. Trajetória percorrida pelo Ciclone Subtropical Cari durante seu ciclo de vida (10/03/15 à 13/03/15), 

para sudoeste (primeiras horas) em vermelho e para sudeste (fase final) em verde. 

 

 

Figura 3. Imagem do satélite GOES-13, canal de vapor d’água para o dia 11/03/15 às 1800Z, onde ele 

apresenta uma forma bem definida.    
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