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ntre dezembro de 2002 e
fevereiro de 2003, os pes-
quisadores que partici-
param da etapa brasilei-
ra do projeto SALLJEX
(South American Low-

Level Jet Experiment) lançaram nos céus da Ama-
zônia cerca de 700 balões semelhantes aos usados
para decorar festas infantis. Alguns deles, em uma
caixa, transportavam sensores que mediam a pres-
são atmosférica, a temperatura, a umidade do ar
e a velocidade dos ventos.

A análise dos dados – armazenados em com-
putadores no Brasil, na Bolívia, na Argentina e
no Paraguai – está detalhando as características e
as trajetórias dos chamados jatos de baixos níveis
da América do Sul (South American Low-Level
Jet, ou SALLJ), além de apontar os fenômenos
que ajudam a desencadear. Identificados na déca-
da de 1960, os jatos nascem na Região Norte e
cruzam o país em direção ao sul, estabelecendo
uma relação direta entre os ventos que sopram na
Amazônia para o sul, ao leste dos Andes, e as chu-
vas que caem na bacia do Prata, vasta área que,
além de São Paulo e dos estados do Sul, abrange
o Uruguai e o norte da Argentina e do Paraguai.

Correntes de ar levam 
umidade ou fumaça da Amazônia 
até a bacia do Prata

O mapa 
dos ventos
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E
Impacto remoto: massas de ar 
próximas à superfície transportam
gases de desmatamentos 
como este que podem 
reduzir as chuvas ao sul
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“Esses jatos são como rios voado-
res, que carregam umidade do norte
para o sul”, explica José Antonio Ma-
rengo Orsini, do Centro de Previsão de
Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC)
do Instituto Nacional de Pesquisas Es-
paciais (Inpe) e coordenador do tra-
balho.“Os jatos se localizam nas cama-
das mais baixas da atmosfera, a até 3
quilômetros de altitude, e viajam com
velocidades que podem atin-
gir 50 quilômetros por hora”,
acrescenta Maria Assunção
Faus da Silva Dias, pesquisa-
dora do CPTEC e integrante
desse estudo. “Quando che-
gam ao Prata”, completa Ca-
rolina Vera, da Universidade
de Buenos Aires, outra parti-
cipante do projeto, “os jatos
são um dos responsáveis pela
ocorrência de fortes chuvas,
especialmente no verão”.

Marengo, Assunção e Carolina in-
tegraram uma equipe de cerca de 50
pesquisadores de oito países: Brasil,
Argentina, Paraguai, Uruguai, Bolívia,
Chile, Peru e Estados Unidos. O SALL-
JEX integra o Programa Internacional
de Variabilidade do Sistema de Mon-
ção da América (Vamos, Variability of
American Monsoon System), patroci-
nado pelo Programa Internacional de
Variabilidade e Previsibilidade de Cli-
ma (Clivar, Climate Variability and
Predictability), associado à Organiza-
ção Meteorológica Mundial. Para Ma-
rengo, esse trabalho ajuda a estimar os
possíveis impactos causados pelo des-
matamento da Floresta Amazônica so-
bre o clima na porção sul da América
Latina, além de contribuir para me-
lhorar a previsão do tempo para essas
áreas.

A origem dos jatos de baixos níveis
está associada aos ventos alísios vindos
do oceano Atlântico, que invadem o ter-
ritório brasileiro pela ponta superior
da Região Nordeste. Quando chegam
à Amazônia, absorvem muito vapor
d’água, liberado pelas folhas da floresta
por meio da transpiração. Já na frontei-
ra do Estado do Acre com a Bolívia en-
contram a cordilheira dos Andes. As
montanhas funcionam simultaneamen-
te como um acelerador e uma barreira,
já que aumentam a velocidade de cir-
culação dos jatos e os desviam rumo ao
sul. Os jatos passam então pelos esta-

dos de Mato Grosso, Mato Grosso do
Sul e São Paulo. Ao chegar à bacia do
Prata, interagem com o relevo e com
frentes frias nascidas no pólo Sul, fa-
zendo surgir os Complexos Convecti-
vos de Mesoescala. São nuvens extre-
mamente espessas, que atingem até 18
quilômetros de altitude e mil quilôme-
tros de diâmetro, com ciclo de vida que
pode durar até 36 horas.

ormadas normalmente du-
rante a noite e principalmen-
te no verão, essas nuvens são
responsáveis por tempesta-
des e por descargas elétricas
verificadas no sul do país e

no norte da Argentina e do Paraguai.
“Graças aos jatos de baixos níveis, quan-
do começa a ventar lá, é bom já se pre-
parar para chuvas bem fortes por aqui”,
compara Pedro Leite da Silva Dias, pro-
fessor do Instituto de Astronomia, Geo-
física e Ciências Atmosféricas (IAG) da
Universidade de São Paulo (USP) e par-
ticipante do projeto. Dias lembra que a
influência dos jatos é mais evidente du-
rante o verão, quando a umidade é in-
tensa; no inverno, estação mais seca, o
impacto tende a diminuir.

Os jatos que representam as fontes
de chuvas, no entanto, podem servir
como meio de deslocamento para ele-
mentos nem tão bem-vindos. “O pro-

blema é que os jatos também podem
transportar a fumaça das queimadas”,
alerta Marengo, principal autor dos
artigos científicos que detalham esses
resultados, publicados na revista Cli-
mate Dynamics em janeiro deste ano e
na Journal of Climate em junho de
2004. “Com o desmatamento aumen-
tando”, diz ele, “supõe-se que a redução
da contribuição do vapor d’água da ve-
getação da Amazônia para a atmosfe-
ra afete sensivelmente o transporte de
umidade para a bacia do Prata, com
conseqüências diretas sobre as estações
chuvosas, embora ainda não seja possí-
vel quantificar essa mudança”. O alerta
faz sentido. Entre 2003 e 2004, o Inpe
registrou o segundo maior índice de
desmatamento da Floresta Amazônica,
desde que a série de acompanhamento
foi criada, em 1988. Foram 26.130 qui-
lômetros quadrados de árvores destruí-
das, uma área semelhante ao Estado de
Alagoas.

Fumaça e poeira - O impacto das quei-
madas, uma das principais estratégias
utilizadas para a expansão das frontei-
ras agrícolas, é bem conhecido: ameaça
de extinção de espécies de animais e de
plantas e erosão do solo, que fica menos
protegido. A fumaça e os gases libera-
dos – como o monóxido de carbono e
o ozônio – concentram-se no ar e tor-
nam o clima mais seco e as temperatu-
ras, mais altas. Por causa dos jatos de
baixos níveis, é possível afirmar que
mesmo quem vive nas regiões Sul ou
Sudeste do país e mesmo em países vi-
zinhos não está livre dessas conseqüên-
cias. Embora a emissão de fumaça seja
localizada, seu impacto é global. Com
as queimadas, os jatos tornam-se me-
nos caudalosos e, em vez do vapor
d’água, ajudam a transportar poeira e
gases poluentes para o Prata.

As alterações sobre o clima da Re-
gião Sul podem ser significativas. Se-
gundo o Inpe, em janeiro de 2002 a
quantidade média de chuvas nos esta-
dos do Rio Grande do Sul e de Santa
Catarina foi de 100 a 150 milímetros;
em 2003, no mesmo período, a média
foi mantida – com a diferença que, em
uma longa faixa territorial localizada
no sul gaúcho, esse valor caía para 50-
100 milímetros. No ano seguinte, os
dois estados registraram chuvas totais
de 50-100 milímetros, sendo que, no
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noroeste gaúcho, a quantidade chegava
a apenas 25-50 milímetros. A situação
melhorou em janeiro último, quando
Rio Grande do Sul e Santa Catarina vol-
taram a anotar quantidade de chuvas
entre 100 e 150 milímetros. É verdade
que os jatos de baixos níveis não são os
únicos responsáveis pelas chuvas, asso-
ciados também às massas de ar frio que
partem do pólo Sul e às correntes ma-
rítimas, além do El Niño, que esquenta
as águas do oceano Pacífico.

Menos chuva - “A economia da bacia do
Prata depende basicamente da agricul-
tura e da pecuária, que por sua vez de-
pendem das estações chuvosas”, diz
Tercio Ambrizzi, professor do IAG da
USP que participou do projeto. Essa
preocupação também se justifica. A sa-
fra da Região Sul em 2003/2004 foi de
aproximadamente 49 milhões de tone-
ladas, mas a previsão é que caia para 45
milhões em 2004/2005. Os especialistas
especulam que a alteração no perfil das
chuvas, causada pela variabilidade na-

tural de clima e pela ação humana, es-
pecialmente as queimadas da Amazô-
nia, pode ser uma das responsáveis por
essa queda da produtividade, já que a
área cultivada manteve-se estável.

Esse tipo de transporte de umidade
começou a ser estudado há quatro dé-
cadas, quando o norte-americano Wil-
liam Bonner estabeleceu a relação entre
os jatos de baixos níveis nascidos no
golfo do México e o clima úmido das
planícies centrais dos Estados Unidos.
Depois o alemão Gordon Gutman, que
vivia na Argentina, identificou ventos
semelhantes que caminhavam ao longo
dos Andes, mas foi o tanzaniano Has-
san Virji, radicado nos Estados Unidos,
quem demonstrou a existência dos ja-
tos também na América do Sul, já no
início dos anos 1980.

Vinte anos depois, no dia 19 de ja-
neiro de 2003, em Santa Cruz, na Bolí-
via, o avião emprestado pelo National
Oceanic and Atmospheric Administra-
tion, dos Estados Unidos, usado com os
balões na coleta de dados, detectou jatos

de baixos níveis em quantidade eleva-
da, viajando a uma velocidade próxima
a 40 quilômetros por hora. No dia 20
atingiam 50 km/h. Um dia depois enor-
mes nuvens cobriam os céus da Argen-
tina e do Paraguai – eram os Comple-
xos Convectivos de Mesoescala. Fortes
tempestades atingiram esses dois paí-
ses nos dias 22 e 23 de janeiro. “Acom-
panhamos todo o processo, desde a for-
mação dos jatos na Amazônia até as
tempestades do Prata”, comemora Ma-
ria Assunção.

Mas nem sempre os jatos de baixos
níveis aparecem nos boletins de previ-
são do tempo. O problema não está na
resolução dos modelos meteorológicos,
mas no fato de haver poucas estações
de observação na Região Norte do país.
A Organização Meteorológica Mundial
recomenda uma estação a cada 500 qui-
lômetros, mas na Amazônia a distância
pode chegar a mil quilômetros. Por isso,
os jatos muitas vezes passam desperce-
bidos e as tempestades no Prata não são
previstas com tanta antecedência. •
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