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RESUMO 

Este trabalho tem como objetivo analisar as características de um evento de chuva intensa ocorrido na Bacia 

do rio Paraíba do Sul, no início do ano 2000. Utilizaram-se dados pluviométricos de estações meteorológicas 

convencionais e automáticas, imagens de satélite e dados da Reanálise do CFSR/NCEP. O evento aconteceu 

após a chegada de uma frente fria no estado de São Paulo, em 1º de janeiro, onde foi estabelecido o primeiro 

episódio da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) do ano, com duração de oito dias. Foi observado um 

padrão de bloqueio de dipolo sobre o estado do Rio Grande do Sul e Uruguai, com um ciclone de núcleo frio e 

um anticiclone de núcleo quente na alta troposfera, que possibilitou o enfraquecimento do fluxo de oeste do 

Pacífico, favorecendo o lento deslocamento da ZCAS. Intensos fluxos de umidade, provenientes do sul da 

Amazônia e do Atlântico Sul tropical, confluíram fornecendo a umidade necessária durante os primeiros quatro 

dias de janeiro de 2000. O aspecto mais notável deste evento foi o desenvolvimento de um Vórtice Ciclônico 

Embebido na ZCAS (VCEZ) no Oceano Atlântico, com um núcleo quente na baixa troposfera e um núcleo frio 

em níveis mais elevados, o que intensificou a chuva na região de estudo. Após o enfraquecimento do bloqueio a 

partir de 4 de janeiro, o VCEZ avançou para o sudeste no Atlântico. A simetria do VCEZ e as condições do 

gradiente térmico na baixa e alta troposfera sugerem que o sistema apresentou características subtropicais 

durante os primeiros dias e se tornou um ciclone extratropical posteriormente. 

 

INTRODUÇÃO 

Eventos de chuvas intensas ocorrem com frequência no Sudeste do Brasil durante o verão austral e podem 

desencadear inundações e deslizamentos de terra, causando sérios danos à população. Dados do Emergency 

Events Database (EM-DAT, http://www.emdat.be/database) mostram que entre 2000 e 2015 ocorreram 72 

desastres naturais relacionados às fortes chuvas no Brasil, resultando em um total de 2642 mortos e mais de sete 

milhões de pessoas afetadas. Devido a essas consequências socioeconômicas, o clima e os processos 

meteorológicos associados, eventos de chuvas intensas têm sido cada vez mais investigados. 

Um importante evento de chuvas intensas ocorreu na Bacia do Rio Paraíba do Sul (BRPS) nos primeiros dias 

do ano 2000. Segundo a Defesa Civil do Rio de Janeiro, enchentes e deslizamentos de terra resultaram em 12 

mortes e mais de 6.000 desabrigados, paralisando cerca de 11 km da Rodovia Presidente Dutra. A precipitação 

concentrou-se na bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul, nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo, causando 

enorme elevação do nível do rio, acima de sua capacidade, provocando inundações em áreas marginais.  

Os principais sistemas meteorológicos, em escala sinótica, que atuam na BRPS são as frentes frias, ciclones e 

a Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) (Satyamurty et al., 1998). Eventos de chuvas intensas na 

BRPS concentram-se principalmente entre os meses de outubro a março, quando ocorre cerca de 80% da 

precipitação anual total (Marengo e Alves, 2005). A área de estudo é composta por duas grandes cadeias de 

montanhas, a Serra da Mantiqueira e a Serra do Mar, e entre essas duas faixas localiza-se o vale por onde corre o 

rio Paraíba do Sul.  

Como será visto posteriormente, a característica mais relevante deste estudo foi a formação de um ciclone na 

costa sul/sudeste do Brasil, aqui chamado Vórtice Ciclônico Embebido na ZCAS (VCEZ). Quadro et al. (2016) 
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analisaram as condições termodinâmicas durante o desenvolvimento de um Vórtice Ciclônico de Mesoescala 

(VCM) embebido na ZCAS em janeiro de 2009 por meio de simulações numéricas com o Sistema Regional de 

Modelagem Atmosférica Brasileira (BRAMS). 

Um grande número de ciclones mais fracos e rasos com características extratropicais e tropicais se forma no 

Oceano Atlântico Sul, impactando também a BRPS (Gozzo et al., 2014). Tais ciclones, que são de características 

não-frontais, apresentam núcleo quente na baixa troposfera e núcleo frio em níveis superiores, sendo chamados 

de subtropicais (Hart, 2003).  

Hart e Evans (2001) estudaram diferentes tipos de ciclones a fim de obter definições de cada tipo, bem como 

os limites teóricos que separam tais fenômenos. Os autores mostram que os ciclones não são simplesmente 

tropicais ou extratropicais, mas eles transitam em um espectro contínuo, onde o ciclone evolui ao longo do 

tempo. Hart (2003) propôs o Espaço de Fase do Ciclone (EFC) para caracterizar a fase e a estrutura dos ciclones, 

indicando se o mesmo possui núcleo quente ou frio e se a sua simetria térmica é frontal ou não-frontal. 

 

OBJETIVO 

O objetivo deste estudo é analisar o intenso caso de precipitação ocorrido durante o primeiro evento de 

ZCAS do ano 2000, identificando as principais características dos sistemas meteorológicos em escala sinótica 

responsáveis pela intensa chuva na BRPS. A partir dos resultados encontrados deseja-se obter um maior 

entendimento, a fim de contribuir para a melhoria da previsão do tempo de tais eventos, reduzindo a 

vulnerabilidade da população.  

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Foram utilizados dados de precipitação diária das estações meteorológicas do Instituto Nacional de 

Meteorologia (INMET) e das estações pluviométricas do Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE). 

Além de acumulados de precipitação observada a cada 3 horas nas Plataformas de Coleta de Dados (PCDs) do 

Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC) do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 

(INPE), localizadas na BRPS (Figura 1), no período do caso estudado neste trabalho.  

Figura 1 – Bacia do rio Paraíba do Sul distribuída pelos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. A 

localização das estações do INMET, DAEE e das PCDs do CPTEC/INPE cujos dados de precipitação são utilizadas no 

estudo de caso, aparecem em destaque na figura. 

 

Imagens do satélite GOES-8, no canal infravermelho, em intervalos de 3 horas, foram obtidas do banco de 

dados do CPTEC/INPE no período de 29 de dezembro de 1999 a 08 de janeiro de 2000. 
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Mapas com os totais pluviométricos diários, a partir dos dados gerados por Rozante et al. (2010), por eles 

denominado Merge, também foram utilizados neste trabalho. Tal conjunto de dados, gerado para o período de 

1998 a 2016, possui resolução temporal de 3 horas e resolução espacial de 25 km, e inclui dados observados de 

precipitação e dados do Tropical Rainfall Measuring Mission (TRMM) para toda a América do Sul e oceano 

adjacente. 

Os conjuntos de dados de modelagem numérica utilizados neste estudo são da Climate Forecast System 

Reanalysis, do National Centers for Environmental Prediction (CFSR/NCEP) (Saha et al., 2010), disponível a 

cada 6 horas e com resolução horizontal 0,5° de latitude por 0,5° de longitude. 

Os campos meteorológicos utilizados para a análise sinótica do evento foram construídos para o período do 

evento de chuva intensa, entre os dias 1 e 5 de janeiro de 2000. Também são construídos os campos de fluxos de 

umidade e convergência na troposfera, velocidade vertical na média troposfera, água precipitável, etc. Além 

disto, foram analisados os diagramas de fase de ciclones, elaborados pelo Professor Dr. Robert Hart da Florida 

State University (FSU), a partir dos dados do CFSR/NCEP, com mais detalhes em Brasiliense et al. (2017).  

 

RESULTADOS 

O caso de chuvas intensas estudado neste trabalho aconteceu no período de 01 a 05 de janeiro de 2000, 

principalmente na porção sul da BRPS, na região do Médio Paraíba, onde foram observados acumulados de 

chuva superiores a 100mm/dia em diversas cidades. O evento esteve associado com o primeiro episódio de 

ZCAS do ano, durante o qual se observou também o desenvolvimento de um ciclone no litoral da Região 

Sudeste do Brasil. 

PRECIPITAÇÃO OBSERVADA 

Ao analisar a precipitação acumulada em 24 horas nas estações meteorológicas automáticas do CPTEC/INPE 

(Figura 2) e nas estações INMET e DAEE (figura não mostrada), observa-se que os maiores volumes de chuva 

diários ocorreram no dia 3 de janeiro de 2000, atingindo 192 mm em Cruzeiro, 153 mm em Bananal, 143 mm 

em São José do Barreiro e 107 mm em Pindamonhangaba. O maior acumulado de precipitação em cinco dias 

ocorreu em Pindamonhangaba (522 mm) e de acordo com Sugahara et al. (2010) a chuva acumulada neste 

períodos de 5 dias foi mais importante neste caso do que os totais pluviométricos diários. As chuvas acumuladas 

no período de 3 horas (figura não mostrada) foram mais intensas entre 0000 UTC de 2 de janeiro de 2000 e 0900 

UTC de 3 de janeiro de 2000. Deve-se enfatizar que este episódio de chuvas fortes não causou maior desastre na 

região porque a maior precipitação ocorreu perto da Barragem do Funil e seu reservatório poderia suportar o 

volume extra de água (Jornal do Brasil, 4 de janeiro de 2000, edição 270).  

Figura 2 – Precipitação observada acumulada (mm) nas estações meteorológicas automáticas do CPTEC/INPE a 

partir de 1200 UTC no dia anterior até 1200 UTC no dia em questão em Bananal, Cruzeiro, Pindamonhangaba e São 

José do Barreiro. 
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O mapa com a distribuição espacial dos acumulados diários de precipitação sobre parte da Região Sudeste do 

Brasil e o oceano adjacente, obtido pelo Merge, pode ser visto na Figura 3. Com a chegada da frente fria no 

sudeste do Brasil, a chuva inicia no dia 1º de janeiro de 2000 (Figura 3ª), com acumulados inferiores a 40 

mm/dia no sul da bacia. Com o avanço desse sistema frontal, a ZCAS apresentou-se melhor configurada, 

contribuindo para os elevados registros de precipitação. No dia 2 de janeiro (Figura 3b) a chuva continuou no sul 

da BRPS, entre o norte de São Paulo, sul de Minas Gerais e sul do Rio de Janeiro e no dia 3 de janeiro (Figura 

3c) foram observados os maiores acumulados de precipitação nessa mesma região, ultrapassando 120 mm em 24 

horas em diversas estações. Neste dia, a precipitação é organizada em uma longa faixa que se estende desde as 

partes centrais do Brasil até o Oceano Atlântico, que pode ser descrita como um evento de ZCAS. A partir de 4 

de janeiro de 2000 (Figura 3d), a precipitação sobre a banda enfraqueceu e a chuva diminuiu. 

Figura 3 – Mapas de precipitação observada (mm/dia), entre 12 UTC do dia anterior até 12 UTC do dia em 

questão, elaborados a partir do Merge: (a) 1 de janeiro de 2000, (b) 2 de janeiro de 2000, (c) 3 de janeiro de 2000 e (d) 

4 de janeiro de 2000. O contorno da Bacia do rio do Paraíba do Sul aprece em destaque. 

 

 

IMAGENS DE SATÉLITES 

A evolução dos sistemas meteorológicos durante o período de estudo é examinada primeiramente com a 

ajuda da sequência de imagens de satélite (Figura 4) e posteriormente através de alguns campos meteorológicos. 

Através das imagens do satélite GOES-8, no canal infravermelho, nota-se a presença do sistema frontal frio 

formado no sul do Brasil em 29 de dezembro de 1999, o mesmo deslocou-se para o norte, chegando a Santa 

Catarina no dia seguinte (30 de dezembro de 1999), passando ao estado do Paraná em 31 de dezembro de 1999 

(Figura 4a) e chegando em São Paulo Janeiro de 2000 (Figura 4b). No dia 2 de janeiro de 2000, a frente fria 

chegou ao Estado do Rio de Janeiro (Figura 5c), onde permaneceu estacionária, estabelecendo o primeiro evento 

da ZCAS do ano 2000 (Figuras 4d, e, f). É importante destacar a formação de um vórtice ciclônico (dentro do 

retângulo nas Figuras 4c, d), próximo ao litoral do Rio de Janeiro e São Paulo, embebido na ZCAS (VCEZ). 

 

 

 

 

 



 

5  

 

 

Figura 4 – Imagens de satélite no canal infravermelho do satélite GOES-8: (a) 31 de dezembro de 1999 - 00 UTC, 

(b) 1 de janeiro 2000 - 00 UTC, (c) 2 de Janeiro de 2000 - 00 UTC, (d) 3 de Janeiro de 2000 - 18UTC, (e) 4 de Janeiro 

de 2000 - 00UTC e (f) 5 de Janeiro de 2000 - 03UTC. Os quadrados indicam a região do desenvolvimento do ciclone. 

Fonte: CPTEC/INPE. 

 

 

ZONA DE CONVERGÊNCIA DO ATLÂNTICO SUL 

Durante o evento estudado neste trabalho, um episódio de ZCAS esteve configurado sobre o Brasil, 

influenciando a Região Sudeste do país, entre os dias 1 e 8 de janeiro (Climanálise, 2000). A partir da análise dos 

campos médios no período de atuação da ZCAS, observa-se significativa convergência de umidade na baixa 

troposfera entre o Anticiclone Subtropical do Atlântico Sul (ASAS) e os centros de baixas pressões sobre o 

continente, típicos em eventos de ZCAS. Observa-se também, em baixos níveis, um padrão de dipolo com um 

centro anticiclônico ao sul do Uruguai e um centro ciclônico no litoral da região Sul do Brasil, como também 

observado por Dias Pinto et al. (2013), Gozzo et al. (2014) e Quadro et al. (2016), em seus respectivos estudos 

de caso. Em médios níveis nota-se a persistência da convergência entre a borda oeste do ASAS e o vórtice 

ciclônico no interior do continente e o padrão de dipolo citado. Nos altos níveis destaca-se a presença da Alta da 

Bolívia, do Vórtice Ciclônico do Nordeste (VCN) e do cavado no interior do continente bem configurado, como 

destacado por Kodama (1992) e Quadro (1994), associados ao episódio de ZCAS. 

 

ANÁLISE SINÓTICA 

Na análise sinótica dos campos em altos níveis, nota-se a presença da Alta da Bolívia (AB) e do Vórtice 

Ciclônico do Nordeste (VCN), fenômenos característicos durante o verão austral. O VCN atua 

predominantemente sobre o oceano. Entre 02/01 – 00 UTC e 03/01 – 12 UTC (figura não mostrada) observa-se a 

formação de um padrão de bloqueio do tipo dipolo sobre Rio Grande do Sul e Uruguai, formado por uma alta de 

núcleo relativamente quente e uma baixa de núcleo relativamente frio. Esse núcleo de baixa pressão em altitude 

representa a porção superior do VCEZ. Nas latitudes médias, o escoamento de oeste do Pacífico se bifurcou e 

enfraqueceu devido à presença deste bloqueio. Acompanhando esse padrão de dipolo, nota-se a formação e 

amplificação do cavado no interior do continente, contribuindo para o desenvolvimento da convecção ao longo 

do eixo noroeste-sudeste da ZCAS e dando suporte ao VCEZ em superfície no oceano. O cavado em altos níveis, 

no interior do continente, ficou estacionário por dois dias e se amplificou, fazendo com que o VCEZ passasse a 

se deslocar para oeste a partir de 03/01 – 12 UTC, momento em que a chuva começou a diminuir. Somente a 

partir do dia 5 de janeiro de 2000 a AB desloca-se para oeste e o cavado no interior do continente começa a se 

desconfigurar, indicando o enfraquecimento da ZCAS nos dias posteriores. 
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Visto que os maiores volumes de chuva ocorreram entre os dias 2 e 3 de janeiro de 2000, relacionado com a 

evolução do VCEZ, foram realizadas análises de diversos campos meteorológicos com foco na evolução do 

mesmo. Alguns campos meteorológicos selecionados apenas para os horários 12 UTC de 02/01 são apresentados 

a seguir na Figura 5. 

Figura 5 - Campos meteorológicos para 2 de janeiro de 2000 - 12UTC: (a) divergência de umidade em 850 hPa 

(sombreados, valores negativos a cada 10−5 g kg-1 s-1) e linhas de corrente em 850 hPa, (b) movimento vertical em 500 

hPa (sombreado, Pa s−1) e pressão ao nível médio do mar (hPa), (c) fluxo de umidade integrado verticalmente 

(sombreado, kg m−1s−1) entre 1000 e 300 hPa e pressão ao nível médio do mar (hPa) e (d) água precipitável (mm). 

 

O campo de divergência de umidade em baixos níveis (Figura 5a) mostra uma forte convergência de umidade 

sobre a BRPS na baixa troposfera, com um valor equivalente de precipitação de aproximadamente 100 mm/dia. 

Dentro dessa faixa de convergência de umidade entre o ASAS e os centros de baixa pressão no interior do Brasil, 

a umidade é transportada da Amazônia para sudeste, alimentando o VCEZ no Oceano Atlântico.  

É evidente que a contribuição de altos valores de umidade na geração de atividade convectiva e subsequente 

liberação de calor latente foi crucial para o desenvolvimento do VCEZ. A Figura 5b mostra uma extensa área 

com movimento ascendente na região do sul do Estado de Minas Gerais, englobando todo o Estado do Rio de 

Janeiro e estendendo-se até o oceano, sobre os setores norte e leste do VCEZ. Obviamente, a convergência em 

baixos níveis acelerou o movimento ascendente (por continuidade de massa), responsável pelo transporte do ar 

quente e úmido em baixos níveis para altos níveis e, consequentemente,  formar a convecção úmida, provocando 

os elevados acumulados pluviométricos observados. 

O fluxo de umidade verticalmente integrado entre 1000 e 300 hPa (Figura 5c) mostra valores acima de 900 

kg m
-1

 s
-1

 (de norte a sul) sobre a BRPS, onde estão localizadas as Serras do Mar e da Mantiqueira. A topografia 

no interior do Brasil e o intenso fluxo de umidade produzem convecção, e consequentemente, precipitação. 

Como sugerido por Grimm et al. (2007), o papel das duas cadeias montanhosas (Serra do Mar e Mantiqueira) é 

importante para intensificar a precipitação orográfica sobre a região durante os episódios da ZCAS, contribuindo 

para fortes precipitações. Também é interessante ver o campo de água precipitável (Figura 5d) apresentando 

valores maiores que 40 mm em todo a BRPS. O alto teor de umidade na região durante o evento da ZCAS 

permitiu altas quantidades de chuva em diversas estações. 
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ANÁLISE DO VCEZ 

Os diagramas de fase do ciclo de vida do VCEZ são mostrados na Figura 6. A estrutura largamente simétrica 

mostra que o ciclone é de característica não frontal (Figura 6 a, c). No entanto, entre as 00 e as 06 UTC de 3 de 

Janeiro (passos de tempo 8 e 9) o ciclone começou a desenvolver uma estrutura frontal fraca que foi diminuída 

em 18 UTC de 3 de Janeiro (passo de tempo 11) devido à mistura. É evidente que as características térmicas e a 

sua estrutura mudaram a partir de 18 UTC de 3 de janeiro (passo de tempo 11). O VCEZ foi gerado como um 

centro de baixa pressão com núcleo quente e simétrico, provavelmente devido à advecção de ar quente e úmido 

do norte e noroeste sobre a costa do Oceano Atlântico. À medida que os ventos se intensificaram, esse centro de 

baixa pressão se tornou um centro de baixa pressão com núcleo frio e simétrico (passo de tempo 15) devido à 

advecção de ar frio do sul e sudoeste. No setor de advecção de ar frio na baixa troposfera, a convecção foi 

inibida, o que é evidenciado nas imagens de satélite no canal infravermelho (Figuras 5e, f).  

Figura 6. Diagrama do espaço de fase do Vórtice Ciclônico Embebido na ZCAS no período de 1 a 6 de janeiro de 

2000 obtido a partir da Reanálise do CFSR/NCEP: (a), (c) simetria térmica; (b), (d) vertical estrutura térmica. As 

barras cinzas indicam os limites para se determinar a natureza simétrica do sistema. (c), (d) Zooms de (a) e (b) 

respectivamente. Os números de 1 a 20 representam os passos de tempo do VCEZ a cada 6 horas, desde 01/01/2000 às 

06 UTC (tempo 1) até 06/01/2000 às 00 UTC (tempo 20). 

 

A assimetria presente no VCEZ no dia 3 de janeiro influenciou na BRPS com maior atividade convectiva, 

provocando as fortes chuvas. Em altos níveis, o VCEZ apresentou núcleo frio ao longo do seu desenvolvimento, 

como também observado por Satyamurty e Seluchi (2007), em seu estudo de caso de um ciclone subtropical na 

média troposfera no Sudeste do Brasil. 

A estrutura do vento térmico (Figura 6 b, d) mostra que enquanto a alta troposfera sobre o VCEZ permaneceu 

fria durante todo o seu ciclo de vida, a estrutura térmica em baixos níveis variou no decorrer do seu ciclo, 

indicando advecção de ar frio na baixa troposfera a partir de 3 de janeiro 18 UTC. Na primeira metade do ciclo 

de vida, o sistema apresentava núcleo quente na baixa troposfera e núcleo frio na alta troposfera, reduzindo a 

estabilidade estática e mantendo a intensa convecção na região. 

Tais condições indicam que o VCEZ possuiu características de um ciclone subtropical em sua evolução. A 

presença de um núcleo quente em baixos níveis e núcleo frio nos altos níveis indica uma situação de maior 

instabilidade da coluna atmosférica. De modo geral, os resultados indicam que a formação e o desenvolvimento 

do VCEZ contribuíram para o aumento da precipitação que já seria elevado apenas pela atuação da ZCAS na 

BRPS. 

 

CONCLUSÕES 

A análise deste evento de ZCAS, que provocou grandes volumes de chuva na BRPS, revela que a 

precipitação diária superou os 100 mm/dia em várias estações nos primeiros dias do ano 2000. Após a chegada 

de uma frente fria em São Paulo no dia 1º de janeiro de 2000, configurou-se o primeiro episódio da ZCAS do 

ano, permanecendo até o dia 8 de janeiro. Nesse período, entre os dias 2 e 3 de janeiro as chuvas foram muito 
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intensas, com os seguintes totais pluviométricos diários: Cruzeiro/SP (192 mm), São José do Barreiro/SP (143 

mm), Resende/RJ (139 mm) e Barra Mansa/RJ (130 mm).  

Ao longo do período de atuação da ZCAS destacaram-se as seguintes características: i) Em altos níveis, a 

presença da Alta da Bolívia (AB), do Vórtice Ciclônico do Nordeste (VCN) e do cavado no interior do 

continente (VCEZ em altos níveis), ii) Em baixos níveis, extensas regiões de baixa pressão, com convergência de 

umidade e forte movimento ascendente, típicos de eventos de ZCAS. Ademais, a presença de um padrão de 

bloqueio do tipo dipolo nos baixos e médios níveis, sobre Rio Grande do Sul e Uruguai, formado por uma alta de 

núcleo quente e uma baixa de núcleo frio teve significativa importância neste caso. O bloqueio favoreceu o 

enfraquecimento e a bifurcação do escoamento de oeste do Pacífico, permitindo estacionariedade da ZCAS. 

Um dos destaques deste evento foi o desenvolvimento do VCEZ nas águas costeiras do Sudeste do Brasil, 

que intensificou a convergência de umidade e o movimento ascendente, provocando chuvas intensas na BRPS. 

Durante os três primeiros dias (de 1 a 3 de janeiro), o centro do CVES esteva relativamente aquecido em baixos 

níveis, estendendo-se desde a superfície até o nível de 250 hPa. Em altos níveis, o cavado no interior do 

continente, localizado a oeste do VCEZ, deu suporte ao seu desenvolvimento e manutenção. Após a 

amplificação deste cavado, o VCEZ deslocou-se para oeste em direção ao continente no dia 3 de janeiro, 

provocando intensa atividade convectiva sobre as regiões costeiras do Sudeste do Brasil. 

O diagrama de fase do VCEZ mostrou que o mesmo possuiu características de um ciclone subtropical ao 

longo do seu desenvolvimento, devido a sua característica não frontal, com núcleo relativamente quente em 

baixos níveis e frio nos altos níveis. Sistemas de baixa pressão com essa característica indicam elevado gradiente 

vertical de temperatura, intensificando a atividade convectiva sobre, principalmente o setor leste do ciclone, 

atingindo assim a BRPS. Somado a isto, a confluência de dois fluxos de umidade sobre o Sudeste do Brasil, uma 

do sul da Amazônia e outra do Atlântico tropical, juntamente com o VCEZ ao sul, proporcionou a convergência 

de umidade necessária para as fortes chuvas observadas. 

Para trabalhos futuros sugere-se um estudo climatológico do desenvolvimento de ciclones associados à 

episódios de ZCAS , onde deve-se revelar e confirmar as características aqui encontradas. 
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