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Resumo: Devido ao período do baixo nível de água 

nas maiores represas de São Paulo, houve um interesse 

maior em explicar os fenômenos causadores da “seca”, 

Deu-se início então a este projeto que mapeia e analise 

os pontos de chuva com índices de precipitação mais 

altos no período de verão 2014/2015.  

  

1. Introdução  
A proposta deste projeto foi o de criação de um 

programa de monitoramento climático para as áreas de 

mananciais do reservatório Billings e Guarapiranga, 

com o objetivo de entender como as ZCAS (Zonas de 

Convergência do Atlântico Sul) age na grande São 

Paulo.  

Analisar e entender esse fenômeno hoje é crucial 

pois dele parte da produção de chuvas que abastecem 

as represas da grande São Paulo, fundamentais para o 

abastecimento urbano, ainda mais num período de 

crise hídrica.  

  

2. Metodologia  
Foram obtidos dados climáticos de diversos radares 

da Ecovias/METAR, foi utilizado o software Surfers 

8.0 para manipulação e interpolação dos valores pelo 

modelo matemático de Kriging, foi originalmente 

criado um mapa base georreferenciado, com a criação 

dos mesmos foi possível uma fácil visualização de 

onde se concentravam os pontos de chuva durante os 

períodos de mais intensas que ocorreram no verão 

2014/2015, o professor orientador Ailton Pinto Alves 

Filho analisava e buscava uma explicação para as 

concentrações de chuvas de determinada região.  

Segue abaixo exemplo de um mapa criado pelo surfer:  
   

  
Figura 1- mapa de precipitação  
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3. Resultados  

 
  

No caso do período analisado que corresponde a duas 

estações chuvosas (DJFM) 2013/2014 e (DJFM) 

2014/2015, ocorreram situações muito distintas no 

quadrimestre de 2013/2104, as chuvas foram muito 

aquém da média histórica para o período. A alteração no 

posicionamento e na intensidade no sistema circulação 

global mantiveram uma situação de bloqueio atmosférico 

conhecido como ASAS (Alta Subtropical do Atlântico) 

que impediu a advecção de umidade e a formação de 

nebulosidade (Marques; Rao, 1996). A redução da 

frequência e até mesmo a ausência do fenômeno da ZCAS 

tiveram como efeito a redução do volume de chuvas na 

Região Metropolitana sobre as represas, gerando e uma 

grave crise no abastecimento hídrico.  

Este mesmo fenômeno de bloqueio se repetiu no mês 

de janeiro de 2015. A estiagem prolongou-se entre os 

primeiros dias do ano até o dia vinte de janeiro, agravando 

ainda mais a crise hídrica. Nos meses seguintes passou-se 

a conviver com uma situação paradoxal, com chuvas 

acima da média, alagamentos e desorganização urbana, 

que infelizmente são comuns na maioria na RMSP com 

uma situação crítica nos níveis dos reservatórios, pois um 

volume de chuvas suficientes para normalizar os níveis 

dos reservatórios só poderá ser obtido longo prazo, se 

houverem medidas de mitigação deste problema.  
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