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RESUMO

Durante todo o ano o Centro-Sul da América do Sul é atingido por fenômenos severos,
causando  danos  a  sociedade.  O  acoplamento  entre  o  JBN  e  o  JS  pode  formar  ou
intensificar uma tempestade.  Neste trabalho vemos que o acoplamento entre os jatos
esteve  presente  durante  a  formação  de  uma tempestade  sobre  o  norte  argentino,  e
diversos fatores sinóticos culminaram para a intensificação do sistema. 
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ABSTRACT

Throughout  the year the southern South America is hit by severe phenomena, causing
injury  to  society.  The  JBN  and  JS  coupling  can  form  or  intensify  a  thunderstorm.
Understanding  the  interaction  about  the  JBN  and  JS  as  well  as  the  meteorological
phenomena which cause severe storms it’s extremely important to the convective systems
forecast. 
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1. INTRODUÇÃO

O Centro-Sul da América do Sul é uma região favorável a formação de fenômenos

meteorológicos  intensos,  como  tempestades  convectivas  individuais  (unicelulares,

multicelulares e supercelulares), Complexos Convectivos de Mesoescala (CCM), sistemas

frontais e ciclones extratropicais (REBOITA et al., 2012). A ocorrência destes fenômenos

está,  em muitas  vezes,  associado  a  prejuízos  econômicos  e  sociais.  Perante  a  isto,

previsões mais precisas conduzem a um tempo maior para que (eventuais) medidas de

segurança e proteção à população sejam colocadas em operação.

Por vezes, o Jato de Baixos Níveis (JBN) e o Jato Subtropical (JS) são fatores

meteorológicos  de  muita  importância  na  formação  dos  sistemas  meteorológicos  que

podem gerar estes fenômenos destrutivos (MARENGO et al., 2004). Na América do Sul o

JBN consiste em um escoamento que transporta umidade e calor da Amazônia para as
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regiões Sul e Sudeste do Brasil no nível de 850 hPa. O transporte de umidade do JBN

atua como uma forçante para a formação de sistemas severos em superfície. O JS é

definido  como uma corrente  de ar  em forma de  um estreito  cano ou  conduto  quase

horizontal,  geralmente próximo  à tropopausa, associado a célula de Hadley,  localizado

geralmente no limite polar da célula.  (VERA et. al. 2006).

Ambos os fenômenos de jato quando acoplados (JBN perpendicular ao JS), podem

ser um fator para uma ocorrência de instabilidade em superfície, podendo explicar o início

da  formação  de  uma  tempestade  convectiva  (UCELLINI  e  JOHNSON,  1979).  Assim

sendo, este trabalho tem como objetivo principal  a análise sinótica de um sistema de

intensa instabilidade  e o acoplamento  entre  o JBN e o JS em relação a  formação e

passagem do sistema sobre o oeste do Rio Grande do Sul. 

No dia 28 de Novembro de 2012 próximo das 12 UTC uma área de instabilidade

formou-se sobre o centro da Argentina, desenvolvendo-se entre o Paraguai, oeste do Rio

Grande do sul, Santa Catarina, Paraná e sul do Mato Grosso do Sul, e então aumentando

a instabilidade atmosférica nesta região. 

2. METODOLOGIA

Afim de compreender o evento e o que causou a sua formação e desenvolvimento,

uma análise sinótica das características do escoamento do ar em baixos e altos níveis foi

feita utilizando dados de análise do modelo Global Forecast System (GFS), de 0.5°x0.5°

de resolução horizontal. As imagens de satélite usadas neste trabalho foram coletadas do

satélite  geoestacionário,  da  série  GOES  (Geostationary  Operational  Environmental),

disponibilizadas  pelo  Centro  de  Previsão  de  Tempo  e  Estudos  Climáticos (CPTEC),

vinculado ao Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE).

Na identificação do JBN, fez-se uso do critério 1, proposto por BONNER (1968) no

qual  a  magnitude  do  vento  deve  ser  de,  pelo  menos,  12  m/s  no  nível  de  máxima

intensidade  (1km de altitude) com diminuição de, pelo menos, 6m/s acima deste nível e

abaixo de aproximadamente 3 km.

Para  calcular  o  acoplamento  entre  o  JBN  e  o  JS  fez-se  uma  média  das

componentes u e v do vento nos dois níveis de interesse, para uma área que estende-se

de  -33  a  -25  em  latitude  e  -69  a  -54  em  longitude.  Transformando  assim  a  área

selecionada em um ponto, onde foi possível estabelecer uma única componente u (zonal)



e v (meridional) média para o nível de 850 hPa e para o nível de 250 hPa. Neste caso, os

vetores u e v do vento tornam-se apenas uma componente média para cada nível, como

ilustrado na Figura1. 

Figura 1 – Ilustração das componentes médias de u médio e v médio em 850 hPa e 250 hPa para a

área de estudo.

A partir da componente média zonal e meridional do vento, foi possível calcular a

componente  resultante  média  para  cada  nível.  Assim  obtendo  a  resultante  média,

calculou-se o ângulo entre a resultante e a componente u em 850 hPa, determinando

assim um ângulo α. O mesmo fez-se para 250 hPa determinando um ângulo σ. Deste

modo, ao fazer a diferença entre os ângulos foi possível encontrar um ângulo θ, o qual

reproduz  o  ângulo  entre  o  vetor  resultante  médio  em  850hPa  e  250hPa,  sendo

representativo para indicar o acoplamento (valor ótimo = 90°) entre os jatos.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

No início da convecção, às 12 UTC do dia 28, nota-se um sistema de baixa pressão

formado-se ao norte da Argentina, pela linha tracejada observa-se um cavado em altos

níveis atuando a favor da sua formação, dando suporte ao ciclone em superfície próximo

ao Uruguai  (Fig.  2A),  a baixa continental  estende-se desde a Bolívia  até a região de

estudo, o que favorece a formação de condições de tempo instável, formando pequenos

núcleos de convecção. Ainda pelo campo de altura geopotencial, nota-se advecção de

vorticidade negativa a leste da Cordilheira dos Andes, contribuindo  para a intensificação

do sistema de baixa pressão em superfície. 

Em  850  hPa  o  desvio  do  vento  pela  cordilheira  dos  Andes  já  apresenta

característica de jato de baixos níveis, partindo da região amazônica escoando para o sul
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da  América  do  Sul,   conforme  mostram  os  vetores  na  figura  2B.  A magnitude  do

escoamento  respeita  os  critérios  estabelecidos  por  Bonner  no  início  do  processo  de

convecção.  Na figura 2C associa-se a crista em altos níveis  com advecção de maior

temperatura  em superfície,  tornando-se mais  um fator  para  a  intensificação  da baixa

continental.  O  núcleo  do  JS  apresenta-se  mais  intenso  sobre  o  sul  do  Brasil,  com

magnitudes entre 60 e 65m/s. 

O JBN torna-se importante no transporte para sul de calor e umidade, o que pode

ser observado por meio de temperatura potencial equivalente (Fig. 2D). Sobre o centro da

Argentina o escoamento que traz uma temperatura mais alta de norte, encontra-se com

com um escoamento de sul, que por sua vez transporta um ar mais frio vindo  do polo,

criando uma região de gradiente de temperatura potencial  equivalente sobre a região

onde o sistema está começando a se desenvolver, atuando como mais uma forçante para

o desenvolvimento da instabilidade sobre a região, tendo em vista que a temperatura

potencial  equivalente  indica  umidade  e  temperatura  elevada,  fator  crucial  para  uma

convecção mais intensa.    

Figura 2 – (A) Pressão ao nível médio do mar (linha continua), altura geopotencial (tracejado) e

advecção de vorticidade (colorido); (B) Vetor vento em 850hPa e magnitude do vento (colorido) ; (C) Linha

de corrente em 250hPa e magnitude do vento (colorido); (E) Vetor vento e temperatura potencial equivalente

(colorido); (F) imagem de satélite GOES12; Referentes ás 12UTC do dia 28 de novembro de 2012

Com o passar  do tempo,  às  12 UTC do dia  29,  o  sistema ganha intensidade,

aprofundando-se e intensificando o cavado em superfície a oeste do Rio Grande do Sul e

Santa Catarina. Observa-se uma região de advecção de vorticidade ciclônica que ajuda o

sistema a se manter ativo. A alta pressão sobre o oceano Atlântico favorece a alimentação

do sistema no continente,  passando a criar  um escoamento de noroeste,  que com o

auxílio do giro da baixa pressão continental, traz para o local umidade e temperaturas
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mais altas. A altura geopotencial (em tracejado) apresenta um pequeno cavado sobre a

área de intensa convecção (Fig. 3A), dando suporte a instabilidade. 

Na figura 3B, o JBN apresenta-se intenso e com magnitude do vento maior do que

no instante de tempo analisado anteriormente, o corredor de noroeste proveniente da alta

sobre  o  oceano  Atlântico  junta-se  com  o  escoamento  desviado  pela  Cordilheira  dos

Andes, dando ainda mais suporte para o sistema se manter ativo. 

No campo de linha de corrente em 250 hPa ainda predomina uma crista sobre a

área onde a convecção está ativa, o que favorece a manter a advecção de temperatura

positiva, promovendo o aumento da espessura da camada e a presença de instabilidade.

É interessante notar que a oeste do Rio Grande do Sul o campo de linha de corrente

apresenta uma região de difluência, que é um fator significativo para a convergência em

superfície, exercendo um importante papel para a convecção (Fig. 3C).

O  escoamento  desviado  pela  Cordilheira  dos  Andes  mantém  o  aumento da

temperatura potencial  equivalente sobre o norte  da Argentina,  e centro do Brasil,  e o

escoamento da alta pressão sobre o oceano Atlântico favorece para que a temperatura

potencial equivalente aumente sobre a costa leste do Brasil (Fig. 3D).

Figura 3 – (A) Pressão ao nível médio do mar (linha continua), altura geopotencial (tracejado) e

advecção de vorticidade (colorido); (B) Vetor vento em 850hPa e magnitude do vento (colorido) ; (C) Linha

de  corrente  em  250hPa  e  magnitude  do  vento  (colorido);  (D)  Vetor  vento  e  temperatura  potencial

equivalente (colorido); (E) imagem de satélite GOES12; Referentes ás 12UTC do dia 29 de novembro de

2012

O sistema avança para latitudes menores, tendo sua dissipação na região norte do

Mato Grosso do sul e sul do Mato Grosso no dia 30 às 13Z

A figura 4 mostra o comportamento do ângulo entre a componente média do vento

em 850 hPa e 250 hPa desde o início da formação do sistema até o mesmo atingir a

costa oeste do Rio Grande do Sul; após a passagem da área de instabilidade sobre o

estado  o  ângulo  diminui,  a  justificativa  para  isto  é  que  a  partir  deste  momento  o
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escoamento em 850 hPa passa a ficar aproximadamente paralelo ao escoamento em 250

hPa.

Figura 4 – Ângulo entre o JBN e o JS calculado durante a tempestade convectiva. 

4. CONCLUSÕES

Notou-se que diversos fatores em escala sinótica, como difluência em altos níveis e

a  presença  do  JBN,  influenciaram  na  formação  da  tempestade  severa,  promovendo

instabilidade na região.  É importante  ressaltar que o máximo acoplamento (próximo ao

valor  ótimo)  ocorreu  no  início  da  convecção,  dia  28  às  12  UTC,  24  horas  antes  da

tempestade atingir sua maior intensidade. Entretanto, é necessário incluir mais casos na

metodologia para verificar se o máximo acoplamento dos jatos sempre ocorre no início da

convecção.    
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