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RESUMO 
 
     Este trabalho estima a variabilidade do conteúdo de calor (OHC) para a região de 
desenvolvimento do furacão Catarina a partir da metodologia adaptada de Meyers et al. 
(2014). Durante a passagem do furacão foram identificados quatro anéis de núcleo quente 
(ANQs) e o OHC associado a eles foi superior a 30 Kcal.cm-2. O ANQ4 foi analisado, pois 
apresentou OHC superior a 50 Kcal.cm-2 e a passagem do Catarina sobre este anel antecedeu a 
chegada do mesmo na costa brasileira. Uma diminuição de 3,4 Kcal.cm-2 do OHC deste anel 
foi identificada após a passagem do furacão seguido da evolução do mesmo para categoria 2 
(escala de 1-5 de Saffir-Simpson). Sugere-se, portanto, que houve interação entre o furacão 
Catarina e o oceano através da absorção do conteúdo de calor pela tempestade e, consequente 
intensificação da mesma. Este resultado destaca a importância do monitoramento da 
quantidade de calor disponível no oceano para prever a possível evolução dessas tempestades 
e impacto à costa brasileira. 

 
Palavras chave: Anel de núcleo quente, furacão, Oceano Atlântico Sul 
    
INTRODUÇÃO 
 
     O furacão Catarina foi o primeiro e, até agora, o único furacão a ser documentado no 
oceano Atlântico Sul e atingiu a costa catarinense no dia 28 de março de 2004 como categoria 
2 de furacão (McTaggart et al., 2006). Normalmente, furacões se desenvolveriam sobre águas 
quentes acima de 26ºC, uma condição que, segundo Palmén (1948), seria necessária para a 
evolução de um ciclone tropical a categorias de furacão. No entanto, há relatos na bibliografia 
de furacões que se intensificaram quando passaram sobre águas mais frias que 26°C (por 
exemplo, o furacão Ivan, Karl e Epsilon – Lawrence et. al., 1981). Por isso, é importante 
considerar a temperatura de toda a camada superficial do oceano e o conteúdo de calor a esta 
associado (e.g. Leipper & Volgenau, 1972).  
     O furacão Catarina se desenvolveu sobre temperaturas superficiais do mar (Sea surface 
temperature - SST) inferiores a 26°C, mas o seu desenvolvimento teria sido favorecido pela 
presença de alto conteúdo de calor na região associado à ocorrência de anéis de núcleo quente 
com altos valores de conteúdo de calor (Vianna et al., 2010). No entanto, há lacunas quanto à 
quantificação do conteúdo térmico presente no oceano e quanto deste calor foi incorporado 
pela tempestade. 
 
OBJETIVOS 
 
     Assim, o objetivo deste trabalho consiste na determinação do conteúdo de calor na área de 
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atuação do furacão Catarina e avaliação da interação entre os anéis identificados no oceano e 
o furacão a partir da mudança no conteúdo de calor pré e pós a sua passagem. 
 
METODOLOGIA 
 
     Na estimativa do conteúdo de calor no oceano foi adaptado o modelo desenvolvido por 
Meyers et al. (2014). No modelo empírico original o oceano possui duas camadas onde a 
interface divisora é representada pela termoclina permanente, originalmente a isoterma de 
20°C (D20). A temperatura de 26°C (D26) representa a temperatura limítrofe acima do qual o 
conteúdo de calor seria disponibilizado à tempestade. Na adaptação deste modelo para o 
Oceano Atlântico Sul, ambas as isotermas foram definidas a partir da análise dos perfis de 
temperatura do World Ocean Atlas 2001 (WOA01) com ¼° de resolução espacial. Assim, D26 
passou a ser D19 (isoterma de 19°C) e D20 foi substituído por D15 (isoterma de 15ºC). A 
profundidade da camada de mistura (Mixed layer depth – MLD) foi mantida como a definição 
original, isto é, a profundidade na qual a temperatura diminui em 0.5°C da SST. As 
profundidades diárias das isotermas de 15°C e 19°C foram estimadas a partir de suas médias 
climatológicas e da variação diária da anomalia da altura da superfície do mar (Sea surface 
height anomaly – SSHA). 
     O conteúdo de calor (Equação 1) foi calculado a partir dos valores estimados de D19 e 
MLD, além dos valores de SST provenientes do satélite TMI-AMSR-E com ¼° de resolução.  
 

      (1) 

     Onde 1ρ é a densidade da camada superficial do oceano e pc é o conteúdo de calor 
específico da água. 
  
 RESULTADOS  
 
     O furacão Catarina foi analisado ao longo de toda a sua trajetória entre 51°-35°W e 25°-
33°S durante os dias 19 e 28 de março de 2004 (Figura 1a). Entre os dias 19 e 23 de março o 
furacão foi classificado como um ciclone extratropical e ao sofrer transição tropical (TT) no 
dia 24 de março a tempestade evoluiu para um sistema de núcleo quente (McTaggart et al., 
2006). Através de dados de satélite verificou-se que o furacão Catarina se desenvolveu sobre 
águas com temperaturas superficiais inferiores a 26°C (Vianna et al., 2010) como pode ser 
observado na Figura 1a. Similarmente ao estudo de Vianna et al., 2010 foram encontrados 4 
ANQs sob a trajetória do Catarina (Figura 1b). Foi observado que os anéis de número 1, 2 e 3 
permaneceram quase-estacionários durante a passagem do furacão, enquanto que o ANQ4 
apresentou deslocamento espacial amplo, além de interagir com pequenos anéis ao seu redor. 
     A velocidade média de deslocamento do furacão Catarina foi estimada em 
aproximadamente 3 m.s-1 após a tempestade ter revertido sua trajetória com um giro 
anticiclônico antes de assumir rumo oeste no dia 24 de março. No Oceano Pacífico Oeste, 
tufões que se movimentam com velocidade inferior a 6 m.s-1 são considerados lentos e 
necessitam de mais de 24 Kcal.cm-2 de conteúdo de calor para se intensificarem (Lin et al., 
2009). Na região do Golfo do México o conteúdo de calor de 30 Kcal.cm-2 é suficiente para 
sustentar um furacão por mais de 7 dias, assumindo que ocorreria uma perda de calor pelo 
oceano de aproximadamente de 4 Kcal.cm-2.dia-1 (Leipper e Volgenau, 1972). Sobre a 
trajetória do furacão Catarina foi estimado um conteúdo de calor superior a 30 Kcal.cm-2 
(Figura 2a). Valores superiores a 50 Kcal.cm-2 foram encontrados nos ANQs, como o do 
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ANQ4 no dia 27 de março (Figura 2a), um dia antes de o furacão atingir a categoria 2.  

 
Figura 1. Valores médios de (a) SST entre os dias 19 e 28 de março de 2004. Os círculos 
representam a posição geográfica do furacão em intervalos de 6 horas para os diferentes dias: 
círculos branco-19/03, lilás-20/03, azuis-21/03, cinzas-22/03, pretos-23/03, verdes-24/03, 
rosas-25/03, roxos-26/06, amarelos-27/03 e vermelhos-28/03). Os tamanhos dos círculos 
aumentam de acordo com a intensificação do furacão em 5 níveis: sistema extratropical, 
híbrido, tempestade tropical, categoria 1 e 2 de furacão. Valores médios de SSHA (b) durante 
o período do furacão onde estão identificados os ANQ 1, 2, 3 e 4.    
 
     Os resultados aqui apresentados concentram-se na análise do OHC do ANQ4, uma vez que 
18 horas após a passagem do furacão sobre esse anel o sistema atingiu a costa. 
Coincidentemente à passagem do furacão houve o deslocamento do ANQ4 que ao interagir 
com pequenos outros anéis elevou o conteúdo de calor da região para aproximadamente 55 
Kcal.cm-2 (Figura 2a). A análise da variação temporal deste conteúdo no ponto 1, localizado 
sobre o centro da trajetória do furacão sobre o este anel (Figura 2b), mostrou que após a 
passagem do furacão no dia 28 de março (área hachurada) houve uma diminuição de 3,4 
Kcal.cm-2. Após a passagem do furacão, o ANQ4 continuou sua translação em direção ao sul 
diminuindo o conteúdo de calor no ponto 1 (Figura 2b).   
 
CONCLUSÕES 
 
     Conteúdo de calor superior a 30 Kcal.cm-2 foi suficiente para sustentar o furacão Catarina 
por cerca de 5 dias após ter sofrido TT no dia 23 de março. A diminuição de 3,4 Kcal.cm-2 no 
ponto 1 sugere que houve interação entre o furacão e o oceano, resultando na sua 
intensificação. 
     Os valores de OHC encontrados neste trabalho são próximos aos valores observados para o 
Atlântico Norte para sustentação e intensificação de ciclones tropicais, sugerindo que a 
adaptação do método Meyers et al. (2014) pode ser empregado para o monitoramento do 
OHC para o Atlântico Sul. 
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Figura 2. Conteúdo de calor e o deslocamento espaço-temporal do furacão as 00h, 06h, 12h 
(círculo preenchido) e 18h do dia 27 de março de 2004. Nessa imagem são representados 
ainda os ANQs 1, 2, 3 e 4. (a). Variação temporal do conteúdo de calor no ponto 1 (b).  
 
AGRADECIMENTOS 
 
     Agradeço o professor Dr. Lynn K. Shay e MSc Jodi K. Brewster do Rosenstiel School of 
Marine and Atmospheric Sciensce (RSMAS) pelo modelo de cálculo de conteúdo de calor e 
pelos dados de temperatura e altimetria previamente processados.  
 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
LAWRENCE, M. B., & J. M. PELISSIER, 1981: Atlantic hurricane season of 1980. Mon. 
Wea. Rev., 109, 1567–1582. 
LEIPPER, D. F.; VOLGENAU, D., 1972. Hurricane heat potential of the Gulf of Mexico. 
Journal of Physical Oceanography, 2, 218-224.  
LIN, I. I., I. F. PUN, & C. C. WU, 2009. Upper ocean thermal structure and the western North 
Pacific category-5 typhoons. Part II: Dependence on translation speed. Mon. Weather Rev., 
137, 3744-3757.  
MCTAGGART-COWAN, R.; BOSART, L. F.; DAVIS, C. A.; ATALLAH, E. H.; GYAKUM, 
J. R.; EMANUEL, K. A., 2006. Analyses of Hurricane Catarina. Monthly Weather Review, 
134, 3029-3053. 
MEYERS, P. C.; SHAY, L. K. & BREWSTER, J. K. 2014. Development and Analysis of the 
Systematically Merged Atlantic Regional Temperature and Salinity Climatology for Oceanic 
Heat Content Estimates. Journal of Atmospheric and Oceanic Technology. 131–149. 
PALMÉN, E., 1948. On the formation and structure of tropical cyclones. Geophysica, 3. 
VIANNA, M. L.; MENEZES, V. V.; PEZZA, A. B.; SIMMONDS, I, 2010. Interaction 
between Hurricane Catarina (2004) and warm core rings in the South Atlantic Ocean. Journal 
of Geophysical Research, 115, 1-19. 


