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resumo

A maior parte da estação chuvosa de 
2014 transcorreu com valores de chuva 
inferiores à média histórica sobre a 
porção sudeste do país, incluindo o 
Sistema Cantareira. A causa principal 
para a grande falta de chuva foi a atuação 
de um intenso, persistente e anômalo 
sistema de alta pressão atmosférica que 
prejudicou o transporte de umidade 
da Amazônia, assim como a passagem/
desenvolvimento dos principais sistemas 
causadores de chuva, como a Zona de 
Convergência do Atlântico Sul e as 
frentes frias. Esse sistema, denominado 
de bloqueio atmosférico, teve uma 
duração de 45 dias, fato que resulta 
extremamente raro. A combinação dos 
baixos índices pluviométricos, o grande 
crescimento da demanda de água e o 
ineficiente gerenciamento desse recurso 
têm gerado uma “crise hídrica” durante 
os anos 2014 e 2015.
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abstract

During most of the rainy season in 2014, 
the Southeast of Brazil – including the 
Cantareira reservoir system – received 
below-normal rainfall. The main cause 
leading to that heavy lack of rain was an 
intense, persistent and anomalous high-
pressure system blocking moisture flow 
from the Amazon and the development 
and passage of cold front systems and the 
South Atlantic Convergence Zone, which 
are responsible for rainfall in this region 
during summer. This blocking system 
lasted for 45 days, which is extremely 
rare. Low rainfall amounts coupled with 
an increased demand for water and an 
inefficient water management system led 
to the so-called “water crisis” during 2014, 
which extended into 2015. 
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