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INTRODUÇÃO 

 A organização do espaço, objeto de análise da Geografia, pode ser pensada, de 

modo simplificado, como sendo resultante de múltiplas variáveis, articuladas pelo trabalho 

humano, que atuam historicamente nos lugares, relacionando a organização social e a 

exploração do ambiente (MONTEIRO, 1976). O clima é uma das variáveis que interessam à 

organização do espaço geográfico, pois desempenha importante papel nos processos 

naturais que ocorrem sobre a superfície terrestre e nas atividades humanas e estas, por sua 

vez, repercutem na atmosfera e no clima (MONTEIRO, 1976; TRICART & KILIAN, 1979). 

 As zonas climáticas do globo terrestre diferenciam processos naturais que atuam 

sobre a crosta terrestre na litosfera, na hidrosfera e na biosfera. As atividades humanas de 

diferentes tipos apresentam estreita relação com o clima ou com condições atmosféricas de 

curta e média duração. As sociedades humanas, em diferentes escalas e intensidade, têm 

também atuado sobre a atmosfera e provocado modificações meso, topo e micro climáticas 

dentre as quais a poluição do ar e a ilha de calor urbana têm merecido atenção da 

sociedade civil e dos centros de pesquisa do mundo todo. 

 Os azares climáticos, que caracterizam a ocorrência de eventos extremos, 

apresentam significados diferenciados em relação ao tipo de evento climático – seca, 

enchente, ciclone tropical, nevasca etc. – (BURROUGS, 1992; BRADLEY & JONES (ed.), 

1992) e, também, em relação às unidades de paisagem e ao uso e ocupação do solo – 

agropastoril e urbano – (LADOURIE, 1957; TRICART & KILIAN, 1979; MONTEIRO, 1991; 

SANT’ANNA NETO & ZAVATINI, 2000). 

 Uma das características inerentes ao clima é a variabilidade, que tem sido objeto, no 

mundo todo de conjecturas, pesquisas e análises visando compreender as causas e evitar 

ou minimizar impactos significativos especialmente em relação à produção agropecuária 

ligada à produção alimentar (BURROUGS, 1992; BRADLEY & JONES, 1992; JÄGER & 

FERGUSON, 1991). A variabilidade do clima tem sido um tema bastante debatido, também, 

no contexto das discussões sobre mudanças climáticas, nas quais se abordam, dentre 
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outros, aspectos relacionados ao papel desempenhado na atmosfera pelas atividades 

produtivas das sociedades humanas (JÄGER & FERGUSON, 1991). 

 Os impactos climáticos relacionados à variabilidade do clima apresentam interesse 

em qualquer escala temporal (geológica e histórica) e espacial (globo terrestre, região, 

localidade) (JÄGER & FERGUSON, 1991). De um ponto de vista geográfico, os impactos 

climáticos possuem interesse no âmbito da organização do espaço e da dinâmica das 

paisagens bem como são considerados elementos básicos em diagnósticos de uso 

potencial da terra e de qualidade ambiental (MATHER, 1974; MONTEIRO, 1976, 1991, 

2000; TRICART & KILIAN, 1979; SANT’ANNA NETO & ZAVATINI, 2000). 

 Na caracterização dos climas regionais, a variabilidade tem sido considerada, uma 

vez que os valores extremos indicam a amplitude de variação dos elementos do clima e 

oferecem parâmetros para a avaliação do clima enquanto recurso natural (MONTEIRO, 

1976). Além disso, segundo Tricart & Kilian (1979), nas regiões tropicais de relevo plano há 

uma tendência à estabilidade pedo-morfológica de tipo intermediário que pode ser levada à 

instabilidade em função de flutuações climáticas significativas e da ocorrência de episódios 

extremos ligados às precipitações. 

A CHUVA E A BACIA DO ALTO PARAGUAI 

 A Bacia do Alto Paraguai (BAP), situada na zona tropical (entre 14º S e 22º S e entre 

56º W e 61º W), tem sido objeto de intensa ocupação humana em áreas de cerrado dos 

planaltos para a agroindústria, principalmente da soja, e na área do Pantanal para a 

pecuária extensiva. Impactos ambientais relacionados a essas atividades, em especial 

problemas de erosão dos solos e assoreamento de rios e a degradação das pastagens 

naturais, tornam-se preocupantes em função das características geográficas da bacia. Esta 

está situada a leste da Cordilheira dos Andes no interior do continente sul-americano, 

ocupando um trecho da borda oeste do Planalto Brasileiro e as terras baixas do Pantanal, 

entre o Chaco e a Planície da Amazônia e possui área de 496.000 km2 até a confluência 

com o Rio Apa. Apresenta altitudes que variam entre 700 m e 900 m, nos planaltos 

sedimentares paleozóicos que a contornam a norte, leste e sul, cujas escarpas estão 

voltadas para o Pantanal, e de 80 m a 150 m nas baixadas das planícies e pantanais 

quaternários que apresentam baixíssima declividade e escoamento lento das águas da rede 

de drenagem do Rio Paraguai. 

 O regime pluviométrico na BAP é tropical sendo que a estação chuvosa se estende 

de outubro a março, quando praticamente caem 85% dos totais anuais, e a estação seca, de 

abril a setembro, de modo que as chuvas são concentradas. Os totais médios de 

precipitação anual são mais elevados no extremo norte e no extremo sul da BAP, onde 

atingem 1600 mm por ano, aproximadamente, e diminuem em direção ao centro e ao oeste, 
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chegando, respectivamente, a 1400 mm e 1100 mm (Brasil, 1992, p.54). Em geral, o 

trimestre mais chuvoso ocorre de dezembro a fevereiro e o trimestre mais seco se estende 

de junho a agosto, com índices mensais inferiores a 40 mm em média. A concentração das 

chuvas, a configuração do relevo e a drenagem são fatores da dinâmica ambiental que 

imprimem à região características peculiares; nos planaltos os sedimentos mobilizados a 

partir dos desmatamentos são facilmente carregados em direção à planície e em ambas as 

unidades pode ocorrer assoreamento significativo dos cursos d’água; no Pantanal às cheias 

e vazantes anuais sobrepõem-se períodos mais prolongados relativamente mais úmidos ou 

mais secos que diminuem a capacidade de uso do solo e a produtividade. 

OBJETIVOS 

No contexto da BAP, sumariamente descrito acima, as flutuações interanuais da 

chuva representam um importante aspecto da dinâmica ambiental e o presente artigo tem 

por objetivo discutir as flutuações da pluviosidade em diferentes escalas procurando 

relaciona-las. Quanto à escala regional (Figura 1), buscou-se cotejar, em caráter preliminar, 

as flutuações interanuais da chuva na BAP durante a maior parte do século XX com 

registros independentes pesquisados na região central da América do Sul. Foram 

selecionadas análises de flutuações pluvio e fluviométricas na Bacia da Amazônia (BAM) e 

da sucessão de períodos úmidos e secos identificados em geleira situada nos Andes 

peruanos. Quanto à escala local, discutem-se as flutuações interanuais da chuva 

relacionando-as ao escoamento superficial e subsuperficial numa topossequência, 

monitorado durante quase três anos numa área de estudo situada na planície fluviolacustre 

do Pantanal da Nhecolândia, e que visou compreender a dinâmica hídrica entre os diversos 

ambientes característicos da região: baía, banhado, vazante, cordilheira e salina. 
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Figura 1 – América do Sul: localização da região central 

 

FLUTUAÇÕES DA CHUVA NA PORÇÃO CENTRAL DA AMÉRICA DO SUL 

Bacia do Alto Paraguai 

 A comparação entre diferentes pesquisas, realizadas a partir da década de 1970, 

que abordaram direta ou indiretamente as flutuações da chuva na BAP, mostrou que, a 

despeito do exíguo número de estações meteorológicas e de postos pluvio e fluviométricos, 

há evidências de flutuações nas quais alternam-se períodos secos e períodos úmidos. 

Esses períodos estendem-se ao longo de anos consecutivos e, aliados às características 

geográficas da região, podem implicar em significativas conseqüências na dinâmica da 

paisagem e na economia regional. 

 No Pantanal, durante os períodos secos, dentre os quais se destaca, pela extensão 

temporal, o que ocorreu ao longo da década de 1960 e terminou em 1974, o escoamento 

superficial experimenta uma diminuição significativa em função da falta de chuvas, da alta 

capacidade de infiltração dos solos arenosos típicos da região e das altas taxas de 

evaporação. Os períodos úmidos caracterizam-se por enchentes no Rio Paraguai e seus 

tributários que abrangem extensas áreas e mobilizam o escoamento superficial intermitente 

no interior do Pantanal. As águas permanecem relativamente altas mesmo durante a 

estação seca de outono e inverno, característica do regime pluviométrico tropical. 

 A revisão das análises que buscaram descrever as flutuações visa reunir e discutir as 

periodizações que foram propostas segundo diferentes técnicas estatísticas e que se 

referem ao século XX. Há poucas séries de dados pluviométricos e a maioria está situada 

nos planaltos e na zona limítrofe entre aqueles e o Pantanal. A série de dados fluviométricos 
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mais completa e que oferece informação indireta sobre a variabilidade da chuva é a das 

medidas realizadas no Rio Paraguai em Ladário (próximo a Corumbá) cujo início data de 

1900 e que não sofreu interrupções ao longo do século. 

 Aldaz (1971) mapeou os desvios percentuais dos totais anuais de chuva em relação 

aos valores médios, de 1914 a 1930, e em relação às normais climatológicas de 1931-60, 

para o território brasileiro. A região onde está situada a BAP ficou frequentemente 

compreendida, ao longo dos 47 anos, entre as isolinhas de 0% a 15% (positivo ou negativo); 

em apenas 4 anos a área ficou inserida em isolinhas entre 30% e 50%, positivas em 1926 e 

em 1956 e negativas em 1934 e em 1944. 

 Em 1974 foi publicado um estudo, em 4 volumes, pelo Departamento Nacional de 

Obras de Saneamento (DNOS, 1974) sobre a hidrologia da BAP no qual foram abordados 

alguns aspectos das flutuações das chuvas utilizando os dados disponíveis até 1972. Os 

totais anuais, referentes ao ano hidrológico de 1º de outubro a 30 de setembro, foram 

analisados quanto aos valores máximo e mínimo de cada série bem como quanto à 

extensão dos “períodos secos” e dos “períodos úmidos”, considerando-se anos consecutivos 

com características semelhantes quanto ao desvio da média dos totais anuais de cada série. 

Ao norte da Bacia, em Cuiabá e em Cáceres, foi observada uma periodicidade média da 

duração dos “períodos secos” e dos “períodos úmidos” em torno de 3 a 4 anos, enquanto 

que na porção centro-sul, em Corumbá e Aquidauana, a periodicidade mostrou-se irregular. 

Foi observado também que os “períodos úmidos” da porção norte da Bacia caracterizaram-

se pelo aumento dos totais de chuva durante a estação chuvosa (de outubro a março) 

enquanto na porção centro-sul, ocorreu a extensão da estação chuvosa até abril ou maio. 

Foram considerados períodos secos os de 1930 a 1938 e o de 1960 a 1972 (Figura 2), 

tendo-se observado períodos úmidos de cerca de 10 anos que, entretanto, não foram 

concomitantes em toda a região. Com base na série fluviométrica do Rio Paraguai em 

Ladário, os autores distinguiram três períodos: anterior a 1939, quando se alternaram fases 

secas e fases úmidas a cada 7 ou 8 anos; de 1939 a 1956, regularidade das médias anuais; 

de 1956 a 1960, fase úmida; e de 1960 a 1972, fase seca. 

 Rooy (1982), numa pesquisa sobre a viabilidade do uso de imagens de satélite 

multitemporais para mapear a evolução das enchentes no Pantanal, analisa dentre outros 

fatores séries de dados pluvio e fluviométricos buscando conhecer o comportamento fluvial 

na BAP. O autor calculou o desvio da mediana cumulativo das cotas anuais do Rio Paraguai 

em Ladário de 1900 a 1978 e da média ponderada dos dados pluviométricos da Bacia, 

estimados através dos polígonos de Thiessens, de 1925 a 1978. A análise do gráfico 

(ROOY, 1982, p. 398) mostra um período de águas baixas e de totais de chuva mais baixos 

que se estende de meados da década de 1930 até o início da década de 1970, interrompido 

no final da década de 1950 por um período úmido. 
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 Tarifa (1986, p. 13-14) calculou a variabilidade em relação à média dos totais anuais 

e sazonais de 1910 a 1970 de cinco localidades situadas na BAP (Diamantino, Cuiabá e 

Cáceres, situadas ao norte; Corumbá, no centro-oeste e Aquidauana, no centro-leste). O 

autor constatou que tanto a variabilidade anual quanto a variabilidade sazonal foram altas, 

apresentando desvios que alcançaram índices de 30% a 40%; e observou também que o 

norte da Bacia apresenta menor variabilidade do que o sul onde Aquidauana mostrou 73% 

de anos com desvios significativos. 

 Adámoli (1986) estudou a dinâmica das inundações no Pantanal com o objetivo de 

propor um sistema de alarme de enchente para os produtores da região. Dentre as análise 

realizadas o autor, baseando-se em Ab’Saber (1983), levou em conta que a variabilidade 

interanual da chuva está relacionada a fatores climáticos que atingem de 1,5 a 2 milhões de 

quilômetros quadrados, e comparou as respostas nas bacias do Paraguai e do Amazonas. 

Investigou o comportamento fluvial macro-regional comparando as séries fluviométricas do 

Rio Paraguai, em Porto Murtinho (1940 a 1982), com a do Rio Araguaia, em Conceição do 

Araguaia (1950 a 1980), e da do Rio Tocantins, em Tucuruí (1957 a 1983), ambas na Bacia 

do Rio Amazonas. O autor constatou a ocorrência de níveis das cotas máximas anuais mais 

baixos persistentes em Porto Murtinho ao longo de 14 anos consecutivos, de 1960 a 1973, 

precedidos por período “normal” (1940 a 1959) e seguido de período úmido (1974 a 1982). 

As vazões máximas anuais em Conceição do Araguaia e as maiores cheias registradas em 

Tucuruí mostraram comportamento semelhante ao de Porto Murtinho. 

 Sant’Anna Neto (1989) examinou as séries das temperaturas médias e dos totais de 

precipitação anuais e sazonais de Aquidauana de 1932 a 1981 (não há dados de 1961 a 

1967 e de 1974 e 1975), e subdividiu as séries em três segmentos; o que se estendeu de 

1933 a 1943, caracterizando um período seco e ligeiramente mais frio; o de 1944 a 1951, 

úmido e quente; e o de 1971 a 1981, com totais pluviométricos e médias anuais de 

temperatura próximos da média, apresentando, entretanto, maior concentração das chuvas 

no início do verão e aumento da amplitude térmica anual. 

 Em pesquisas realizadas junto ao Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) 

aplicaram-se técnicas estatísticas à série de dados fluviométricos anuais e mensais das 

cotas médias do Rio Paraguai em Ladário com o objetivo de discernir a ocorrência de 

periodicidades. 

 Sá et al. (1995) aplicaram a Transformada em Ondeletas aos dados das cotas 

médias anuais do Rio Paraguai em Ladário e os resultados mostraram periodicidades com 

resolução inferior a 30 anos. Observaram-se periodicidades (a) de 1 ano; (b) de 3 ou mais 

anos até 1930, tendo sido superiores a 4 anos no início do século e diminuindo 
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posteriormente; (c) de 2 a 4 anos até 1950, e diminuição da freqüência até o final da série; e 

(d) de 10 a 11 anos. 

 Nordeman (1995) estudou os dados das cotas médias mensais do Rio Paraguai em 

Ladário, de 1900 a abril de 1995, através da análise de Fourier, do cálculo do periodograma 

e da análise espectral dinâmica. Dentre as periodicidades detectadas na série (50 

periodicidades), o autor destacou 8 que considerou suficientes para explicar os valores 

extremos. A periodicidade anual predominou; há periodicidade de 28,6 anos que 

corresponde à maré luni-solar e de 2 a 4 anos que corresponde à Oscilação Sul/El Nino ou à 

Oscilação Quase Bianual. Nordeman concluiu que o Rio Paraguai em Ladário apresenta 

regime complexo e não estacionário. 

 Collischonn et al. (2001) procuraram correlacionar a pluviosidade e a fluviometria na 

BAP, utilizando as séries das cotas máximas e mínimas anuais do Rio Paraguai de 1900 a 

1994 e das vazões médias de 20 postos fluviométricos abrangendo curtos períodos (1965 a 

1984 em média) dos quais 15 situados na BAP. A análise mostrou que, em média, o rio 

manteve-se mais baixo, do que o período anterior e o posterior, ao longo da década de 1960 

e que as cotas mínimas em média teriam sido mais baixas de 1900 a 1960 do que de 1971 

a 1994 (Figura 2). As mudanças de um período a outro foram abruptas e a estrutura de 

correlação de um ano a outro mudou nos três períodos estudados. Uma das explicações da 

elevação das cotas do Rio Paraguai após a década de 1960 pode ser o aumento registrado 

nos totais anuais de chuva que apresentaram freqüência maior de valores acima da média 

no intervalo entre 1970 e 1994. A análise dos totais diários de chuva de dois postos situados 

a leste da BAP, entre Coxim e Rondonópolis, mostrou que durante a década de 1960 os 

intervalos secos foram mais persistentes e nos dias que choveu, os totais foram mais 

baixos. Os resultados obtidos foram comparados aos de outras pesquisas realizadas na 

Bacia do Rio da Prata na América do Sul e na Bacia do Rio Congo na África. Na Bacia do 

Rio da Prata foi constatado o aumento do escoamento no Rio Paraguai a jusante do alto 

curso a partir do início da década de 1970; a mesma constatação foi realizada no Rio 

Uruguai e no Rio Negro (no Uruguai) e na Bacia do Rio Paraná a montante de Itaipu. Na 

Bacia do Rio Congo, as flutuações apresentaram-se opostas às do alto curso do Rio 

Paraguai, de 1902 a 1960 a vazão apresentou-se estável, de 1960 a 1970 ocorreu um 

período úmido e a partir de 1971 a vazão apresentou decréscimo, com evidências de 

comportamento semelhante da pluviosidade. 

 Salvi-Sakamoto (1999; 2001) analisou alguns aspectos das flutuações da chuva na 

BAP ao longo do século XX. O levantamento das séries pluvio e fluviométricas revelou que, 

apesar da existência de uma rede de postos bastante ampla, a maioria não funcionou de 

modo contínuo; grande parte das séries apresentava menos de dez anos consecutivos de 

dados. Por outro lado, havia estações meteorológicas que foram instaladas no início da 
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década de 1910 e de 1930, inicialmente operadas junto às instalações da Missão Salesiana, 

e que apresentavam continuidade de dados durante longos períodos, como as de Cuiabá, 

Campo Grande e Corumbá. Os dados das três estações meteorológicas representam uma 

informação valiosa no contexto da BAP pelo recuo no tempo e pela localização geográfica. 

Os dados pluviométricos de Cuiabá cobriam 85 anos consecutivos, os de Campo 

Grande, 64, e os de Corumbá, 71 anos dos quais 51 eram consecutivos. Quanto á 

localização geográfica, as três localidades situam-se na zona tropical, entretanto 

representam condições climáticas diversificadas. Cuiabá, na porção norte, a 15º S, mais 

próxima da influência das massas equatoriais, apresenta pluviosidade mais elevada do que 

Corumbá, na porção centro oeste, a 19º S, representativa das condições mais secas 

característica do oeste da Bacia que se originam da atuação da massa tropical continental 

(Zavatini, 1990). Campo Grande, na porção centro sudeste, a 20º S, está sob influência 

predominante da massa tropical atlântica (Zavatini, 1990), e representa um ponto situado 

sobre o planalto divisor, a 530 m de altitude, enquanto as outras duas, na depressão, estão 

a pouco mais de 100 m de altitude. 

 As séries selecionadas foram analisadas estatisticamente através (a) do cálculo da 

média, desvio padrão e coeficiente de variação dos totais anuais e mensais pluviométricos 

de Aquidauana (20º S – 1918 a 1988, com falhas), Cáceres (16º S – 1913 a 1997, com 

falhas), Campo Grande (20º S – 1934 a 1997), Corumbá (19º S -1913 a 1990, com falhas), 

Cuiabá (15º S – 1913 a 1997), Diamantino (14º S -1932 a 1988, com falhas), Fazenda 

Nhumirim (19º S -1977 a 1997), Guaicurus (20º S – 1920 a 1983, com falhas), Itiquira - 

Fazenda Pedregulho (17º S – 1980 a 1997), Ponta Porã (22º S – 1961 a 1991), Porto 

Murtinho (22º S – 1939 a 1978); (b) cálculo das médias móveis de 5 anos para as séries 

pluviométricas de Cuiabá, Corumbá e Campo Grande e para a série fluviométrica do Rio 

Paraguai em Ladário (1900 a 1997); (c) da análise de intervenção para as séries ou 

subséries pluviométricas de Cuiabá, Cáceres, Corumbá e Campo Grande e para a série 

fluviométrica do RioParaguai em Ladário, realizada junto ao Instituto de Matemática e 

Estatística da USP (TOLOI; COQUE, 2000); e (d) analisou-se a sucessão dos desvios da 

pluviosidade em relação à normal climatológica de 1961-90 em Cuiabá, Cáceres, Corumbá, 

Campo Grande e Ponta Porá. 

 A variação interanual dos totais anuais de chuva mostrou em todas as localidades a 

ocorrência de persistência. Em Diamantino, no extremo norte da BAP, as flutuações 

interanuais mostraram caráter cíclico, bastante regular, com a sucessão de anos chuvosos 

consecutivos intercalados, em geral, por um ano muito seco. Em Cáceres, Corumbá e 

Aquidauana a sucessão dos desvios da média mostrou que períodos mais chuvosos ou 

mais secos são mais pronunciados e duram mais tempo do que nas demais localidades, 

provavelmente em função da proximidade das escarpas de planaltos. 
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 As curvas das médias móveis de 5 anos dos totais anuais de chuva mostraram 

semelhanças quanto às variações de longo período. Observou-se que (a) em Cuiabá (1913-

97) a regularidade foi a característica predominante e os segmentos chuvosos e secos 

apresentaram significativa participação das flutuações da estação seca; (b) em Campo 

Grande (1934-97) alternaram-se períodos médios tendendo a secos e períodos chuvosos, 

que duraram de 10 a 20 anos; os períodos chuvosos apresentaram condições chuvosas 

persistentes no inverno e na primavera, enquanto os períodos relativamente secos foram 

influenciados por condições secas que ocorreram indiferentemente em qualquer estação do 

ano; (c) em Corumbá (1913-90, com falhas) a curva das médias móveis apresentou-se 

regular, com maior variabilidade interanual; os períodos relativamente secos ou chuvosos 

caracterizaram-se pela ocorrência de extremos indiferentemente em qualquer estação do 

ano; e (d) a amplitude de variação das médias móveis apresentou-se maior ao sul do que ao 

norte da Bacia. 

Entre 1934 e 1997 a maioria dos desvios dos totais anuais e dos totais da estação 

chuvosa, em relação à normal de 1961-90, variou em torno de 15% (positivo ou negativo) e 

na estação seca, entre 15% e 30 % (positivo ou negativo); os desvios consecutivos de 

mesmo sinal foram freqüentes tanto nos totais anuais quanto nas estações chuvosa e seca; 

grande parte dos extremos chuvosos ou secos ocorreu em seqüências desse tipo e 

apresentaram coerência espacial. 

Seqüências chuvosas ocorreram (a) na segunda metade da década de 1950, (b) de 

1970 a 1983 e (c) de 1988 a 1997, sendo que os extremos chuvosos apresentaram desvios 

em torno de 30% e 40%. A seqüência chuvosa da década de 1950 ocorreu em todas as 

localidades e durou de três a cinco anos, mais intensa nas latitudes mais altas no início, com 

significativos desvios positivos na estação seca (outono e inverno) e na primavera, e no 

final, mais intensa em Cuiabá, com desvios também no verão. A seqüência chuvosa de 

1970 a 1983 apresentou desvios positivos na estação chuvosa e na estação seca, 

apresentando-se intensa em todas as latitudes, tendo ocorrido desvios significativos no 

verão e no outono em Cuiabá, ao norte, e no inverno e primavera em Campo Grande, ao sul 

de Cuiabá. A seqüência chuvosa de 1988 a 1997 foi particularmente intensa ao norte, em 

Cuiabá, onde ocorreram extremos positivos da estação seca alternados com extremos 

positivos da estação chuvosa, redundando em totais anuais elevados, que aparecem 

também em Cáceres, a noroeste. Em Campo Grande, os anos chuvosos apresentaram 

extremos positivos na estação seca. 

 Seqüências secas, com extremos que atingiram desvios negativos superiores a 30%, 

ocorreram (a) na segunda metade da década de 1930 e (b) na década de 1960, mais 

generalizadas, intensas e longas; (c) no final da década de 1940 e na primeira metade da 

década de 1950, principalmente em Corumbá e Campo Grande; (d) em meados da década 
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de 1980 e no início da década de 1990, mais curtas, atingindo principalmente Cáceres e 

Corumbá. As seqüências secas das décadas de 1930 e 1960 apresentaram desvios 

negativos na estação seca e na estação chuvosa, principalmente no verão, apresentando-se 

intensas e duradouras nas duas estações a oeste e noroeste, em Corumbá e Cáceres; mais 

intensas na estação seca ao norte, em Cuiabá, e mais intensas na estação chuvosa no 

centro sul, em Campo Grande e Ponta Porã. 

 A análise evidenciou que a persistência de anos mais chuvosos ou mais secos é 

uma importante componente da variabilidade das chuvas na BAP, fato que tende a 

potencializar os efeitos dos extremos isolados no tempo e no espaço. A localização 

geográfica dos extremos, positivos ou negativos, constitui um outro aspecto fundamental da 

variabilidade das chuvas na BAP. A maior ou menor duração de condições chuvosas ou 

secas no ambiente como um todo depende menos da ocorrência localizada de extremos 

pluviométricos do que da relação que se estabelece entre a ocorrência dos extremos e a 

morfologia da região. Quando desvios significativos (positivos ou negativos) ocorrem ora 

numa porção da Bacia, ora noutra, em anos consecutivos, a tendência é a de prevalecerem 

condições análogas na bacia como um todo, principalmente em função da baixa declividade 

topográfica presente no Pantanal. Por exemplo, tanto o período relativamente seco da 

década de 1960 e início da década de 1970 quanto o período relativamente úmido que se 

estendeu de 1974 até 1997, apresentaram condições semelhantes na bacia como um todo, 

evidenciadas pelas flutuações em uníssono nos rios Cuiabá e Paraguai, em Ladário e em 

Porto Murtinho, a despeito dos extremos pluviométricos ora terem ocorrido a oeste, ora ao 

norte, ora na porção central da bacia, intercalando-se extremos de características opostas, 

como o ano chuvoso de 1965, no primeiro caso, ou o ano seco de 1985, no segundo caso. 

 A análise realizada permitiu individualizar três segmentos temporais distintos na 

BAP, dois relativamente úmidos e um relativamente seco (Figura 2). Os dois segmentos 

tendendo a chuvosos ocorreram do início do século até a primeira metade da década de 

1930 e da segunda metade da década de 1970 até pelo menos 1997. Caracterizaram-se 

pela maior freqüência de anos médios e tendendo a chuvosos e de cotas máximas extremas 

altas no Rio Paraguai em Ladário e pela menor freqüência de anos muito secos e de cotas 

máximas extremas baixas no Rio Paraguai em Ladário. O segmento temporal tendendo a 

seco ocorreu da segunda metade da década de 1930 até a primeira metade da década de 

1970, caracterizando-se pela maior freqüência de anos extremos secos e de cotas máximas 

extremas baixas no Rio Paraguai em Ladário. Não foram observadas tendências sazonais 

que pudessem ser relacionadas aos três segmentos individualizados; os extremos 

pluviométricos anuais redundam de extremos sazonais que ocorreram indiferentemente em 

qualquer estação do ano. 

Bacia Amazônica 
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 Os resultados de duas pesquisas sobre variabilidade climática na Amazônia foram 

confrontados com as periodizações da BAP. Marengo (1992) estudou a variabilidade 

interanual do clima na Bacia Amazônica (BAM) através do cálculo de coeficientes de 

correlação entre séries de índices de variáveis hidrometeorológicas (precipitação e cotas 

fluviométricas) e de circulação da atmosfera e campos atmosféricos e da superfície dos 

oceanos em março-abril para o período de 1951 a 1983. Os resultados mostraram que as 

anomalias de precipitação na porção norte da Amazônia não apresentam coincidência com 

as anomalias da porção sul da Bacia. Além disso, condições chuvosas e de águas altas na 

porção norte estão associadas à ocorrência de pressões anômalas altas no Atlântico Norte 

Tropical, fortes alísios de nordeste, baixas temperaturas da superfície do oceano e maior 

nebulosidade no Atlântico Equatorial. Condições secas ocorrem em condições opostas e 

estão associadas à ocorrência de fortes El Niños enquanto condições úmidas estão 

associadas, não exclusivamente, a fases altas de Oscilação Sul (SO). 

 Em relação à porção sul da Amazônia, as cotas fluviométricas do Rio Amazonas em 

Taperinha (Figuras 1 e 2), a jusante de Manaus, mostraram correlação (+ 0,56) com a 

variação da precipitação na porção sul da Amazônia mas fraca correlação com El Niños e 

SO. Os índices das cotas do Rio Amazonas em Taperinha de 1928 a 1974 mostraram a 

ocorrência de águas mais baixas de 1928 a 1938 e de 1961 a 1967. O índice de 

precipitação anual na porção sul da Amazônia, de 1951 a 1983, mostrou condições mais 

secas na década de 1960 e no início da década de 1980. 

 Em outra pesquisa publicada em 2004, Marengo estudou a variabilidade 

interdécadas e as tendências da chuva na BAM para o período de 1929 a 1998 visando 

relacionar os padrões de variabilidade identificados no Oceano Pacífico, que apresentaram 

oscilações significativas em 1940 e em 1976, mudanças no transporte de umidade do 

Atlântico para a Amazônia e as anomalias da precipitação na Amazônia. O autor utilizou 

dados de superfície e dados de modelos simulados da precipitação mensal de 154 estações 

de superfície; dados da temperatura da superfície do mar (SST) e de campos de anomalias 

da circulação atmosférica, para o período de 1950 a 1999 para grade de 2,5 de 

latitude/longitude para a área compreendida entre 30º N e 30º S. Foram calculados os 

coeficientes de correlação entre as anomalias de precipitação ao norte e ao sul da 

Amazônia e campos atmosféricos e oceânicos para o período de 1950-98, 1950-75 e 1976-

98. 

 Os resultados mostraram que se alternaram períodos mais secos e períodos mais 

úmidos que o autor considerou mais significativos do que a ocorrência de extremos isolados. 

Na porção norte da Amazônia ocorreram períodos relativamente mais secos antes de 

meados de 1940 e após meados da década de 1970 e um período mais úmido entre esses 
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períodos; ao sul da Amazônia (Figura 2), foram opostos. Segundo o autor, essas oscilações 

parecem de natureza climática e não associada ao grau de desmatamento. 

Geleira nos Andes Peruanos 

 Thompson (1992) discute os resultados de pesquisas realizadas em geleiras da zona 

intertropical e que apresentam alta pressão em altos níveis (situadas no altiplano boliviano-

peruano, na América do Sul, e no Planalto Tibetano, na Ásia) que objetivaram levantar 

séries temporais longas que pudessem servir de referência à análise de mudanças 

climáticas. As variáveis levantadas incluíram a variação da acumulação, nas camadas de 

gelo, de micropartículas, polens, isótopos de oxigênio (δ18O) e condutividade, relativas a um 

período de 1500 anos com resolução temporal anual. 

 A geleira de Quelccaya (Figura 1), foco de interesse do presente artigo, situada nos 

Andes peruanos (13º56’S; 70º50’W), a leste da cordilheira, situa-se a 5670 m de altitude, 

possui área de 55 km2, temperatura média anual de -3º C, média de acumulação anual de 

1,15 m. A precipitação ocorre de novembro a abril (80% a 90%); a sazonalidade da 

precipitação é preservada na estratigrafia. Dentre os resultados obtidos, foram delimitados 

os segmentos temporais úmidos e secos desde aproximadamente 750 d.C. até 1983 com 

base na taxa de acumulação anual de gelo determinada pela mensuração das variações da 

espessura das camadas baseada na variação anual de poeira, isótopos de oxigênio e 

concentração iônica. No século XX foram identificados dois períodos secos: de 1933 a 1943 

e de 1963 a 1969 (Figura 2). Segundo Thompson, a variabilidade da acumulação anual 

registrada em Quelccaya é comparável à variabilidade do nível do Lago Titicaca e à 

precipitação em El Alto (La Paz, Bolívia) registrados de 1915 a 1984. 

Quadro Comparativo 

 O quadro comparativo dos períodos relativamente mais úmidos e mais secos (Figura 

2), ao longo de quase todo o século XX na porção central da América do Sul, mostra que da 

década de 1930 ao início da década de 1970 teriam prevalecido condições relativamente 

mais secas, em oposição aos períodos anterior e posterior, mais úmidos. 

 A despeito do caráter provisório do quadro, as condições secas das décadas de 

1930 e início da década de 1940 e da década de 1960, que aparecem em registros 

independentes nas três regiões (estratigrafia de geleira, cotas anuais dos rios Amazonas e 

Paraguai e totais anuais de chuva), representam uma evidência de que a variabilidade 

climática de longo período nesta região provavelmente esteja relacionada a fatores análogos 

e naturais. 
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PERÍODOS ÚMIDOS E SECOS - Porção Centro Ocidental da América do Sul

Quadro Comparativo - século XX

GELEIRA ANDES (PERU) em Quelccaya
   espessura das camadas, micropartículas e isótopos      O 

BACIA DO ALTO PARAGUAI

               cotas máximas e mínimas anuais em Ladário
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               cotas médias, máximas e mínimas anuais em Ladário

precipitação anual e sazonal e cotas médias em Ladário
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                       índice de precipitação no sul da Amazonia
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Figura 2 – Quadro Comparativo dos Períodos Úmidos e Secos  

FLUTUAÇÕES DA CHUVA EM ESCALA LOCAL 

Planície Fluviolacustre do Pantanal da Nhecolândia 

 O Pantanal da Nhecolândia, que ocupa a porção sul do macroleque aluvial do Rio 

Taquari situado na área central do Pantanal, apresenta em seu interior planícies 

fluviolacustres localizadas a sudeste, próximo ao Rio Negro, e a sudoeste, entre o Rio 

Taquari e o Rio Negro. As planícies fluviolacustres apresentam relevo relativamente plano e 

grande quantidade de lagoas de água doce e salinas alojadas entre cordilheiras (cordões 

arenosos de 2 m a 3 m mais elevados do que o entorno) e em banhados (áreas planas 

embaciadas nas quais escoa a drenagem intermitente). 

 No Pantanal da Nhecolândia, medidas piezométricas realizadas durante 3 anos ao 

longo de uma topossequência de aproximadamente 500 m de extensão localizada a SW da 

região próximo à Fazenda Firme, revelaram, dentre outras coisas, a dinâmica hídrica em 

ano seco, 1994, e em ano chuvoso, 1995 (SAKAMOTO, 1997; QUEIROZ NETO et al., 

1996). Na região da Nhecolândia os totais pluviométricos médios anuais registrados 
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apresentam valores entre 1100 mm e 1400 mm - em Corumbá, 1092 mm (de 1913 a 1990), 

na Fazenda Nhumirim, 1178 mm (de 1977 a 1997), em Guaicurus, 1341 mm (de 1920 a 

1983) e em Aquidauana (1918 a 1988), 1397 mm (SALVI-SAKAMOTO, 2001). No ano de 

1993 registrou-se total pluviométrico baixo na Fazenda Nhumirim, de 829 mm, e em 1994, 

de 1004 mm. A estação chuvosa, de outubro de 1993 a março de 1994 apresentou 

irregularidade na distribuição das chuvas com totais abaixo dos valores médios em quatro 

meses, outubro (45 mm), novembro (27 mm), janeiro (68 mm) e março (102 mm). No ano de 

1995 o total anual foi de 1214 mm e a distribuição das chuvas de outubro de 1994 a março 

de 1995 foi regular, registrando-se totais acima da média em quase todos os meses: outubro 

(100 mm), novembro (159 mm), dezembro (235 mm), janeiro (265 mm) e fevereiro (241 

mm). Durante a estação chuvosa de 1993-94 foram registrados 688 mm em contraste com a 

estação chuvosa de 1994-95 durante a qual foram registrados 1137 mm na Faz. Nhumirim. 

 Durante o ano seco, 1994, o monitoramento do lençol freático através dos 

piezômetros instalados na toposequência mostrou que o nível do lençol começou a baixar 

desde janeiro, em plena estação chuvosa, e em agosto a salina, em nível topográfico mais 

baixo, se encontrava sem água, tendo permanecido assim até dezembro; segundo 

habitantes da região não é comum o fato da salina secar (SAKAMOTO, 1997). 

No ano chuvoso, a rápida elevação do nível do lençol e da água da salina permitiu, já 

em janeiro de 1995, que as águas atingissem a vertente contígua da cordilheira, cobrindo 

toda a praia da salina, e de março até o final de junho, a inundação generalizada impediu a 

circulação através da área com as águas permanecendo em superfície, o solo encharcado, 

e apenas o topo da cordilheira não tendo sido atingido (SAKAMOTO, 1997). 

 A pesquisa mostrou que a lagoa salina é abastecida principalmente pelos fluxos 

subterrâneos, como indicou o leve mergulho do lençol freático do banhado em direção à 

salina, quando foram instalados os piezômetros em janeiro de 1994, e também indicado pela 

defasagem de 10 a 12 dias, em relação ao banhado, para a elevação do nível do lençol 

freático após as chuvas na área da salina (SAKAMOTO, 1997). 

No banhado, a resposta às chuvas apresentou-se rápida, mas não durou, o que 

evidenciou o papel desempenhado pela dinâmica dos rios, especialmente o Rio Paraguai 

cujos dados fluviométricos registrados em Ladário mostraram estreita relação com o ritmo 

de variação do lençol freático na área de estudo (SAKAMOTO, 1997). 

 Em escala local, essa variabilidade interanual das chuvas pode ser considerada 

significativa em função da importância do papel desempenhado pela água, enquanto agente 

químico, e pelas repercussões ambientais e econômicas da alternância da presença ou 

ausência da água, inclusive em superfície, abarcando segmentos temporais extensos. 
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A dinâmica hídrica superficial e subsuperficial na planície fluviolacustre do Pantanal 

da Nhecolândia tem sido considerada como fator significativo da morfogênese atual 

responsável pelos processos que envolvem a presença de águas e solos salinos 

característicos da região e as pesquisas geoquímicas que vem sendo desenvolvidas 

procuram evidências dessa hipótese com o objetivo de compreender a evolução desses 

ambientes (BARBIERO et al., 2002). 

Em relação às pastagens naturais, são relatadas situações de superpastejo e de 

subpastejo relacionadas à alternância de estiagens e enchentes prolongadas, 

respectivamente, e que redundam em índices variados de lotação conforme as condições 

hídricas presentes no Pantanal (ALLEM & VALLS, 1987, Cap. 13). Além disso, há relatos de 

expressiva diminuição da lotação das pastagens em função das enchentes que ocorreram 

em 1974 e nos anos posteriores (ALLEM & VALLS, 1987, p. 224); enquanto situações de 

seca prolongada redundaram na perfuração de poços ou na escavação de canais ou redes 

de canais para o abastecimento de água ligando-se baías às vazantes (BARROS, s/data; 

ALLEM & VALLS, 1987). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 No presente artigo, buscou-se reunir os resultados de diversas pesquisas sobre as 

flutuações da chuva na BAP. As pesquisas comentadas mostram que à alternância anual da 

estação chuvosa e da estação seca, típica do clima tropical a duas estações, sobrepõem-se 

flutuações interanuais que definem períodos relativamente úmidos ou relativamente secos 

que se estendem ao longo de segmentos temporais prolongados e que apresentam 

repercussões ambientais e econômicas. Tais flutuações parecem constituir característica da 

variabilidade do clima da porção central da América do Sul e a revisão realizada permite 

supor que, pelo menos ao longo do século XX, tenham abrangido uma área considerável, 

incluindo a porção sul da Amazônia e os Andes na faixa tropical, com periodizações 

análogas. 

Os fatos levantados são interessantes porque dentre o material consultado, há 

informações que foram levantadas através do estudo da estratigrafia da geleira de 

Quelccaya nos Andes peruanos e que, abrangendo um período mais extenso do que o das 

informações meteorológicas e fluviométricas obtidas com instrumentos e que datam do 

início do século XX, poderiam ser utilizadas como base para o estabelecimento de 

periodização das flutuações climáticas na BAP para um segmento temporal análogo ao da 

periodização obtida na geleira, e que permitiriam levantar informações que contribuíssem 

para o conhecimento da evolução da paisagem e da compreensão da dinâmica atual da 

planície fluviolacustre do Pantanal da Nhecolândia. 
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A possibilidade da estratigrafia da geleira servir de referência permitiria inferir, 

através da reconstrução de séries climáticas, as condições ambientais que prevaleceram na 

BAP, pelo menos desde 500 d.C. Na estratigrafia da geleira de Quelccaya as pesquisas 

indicaram a ocorrência de alternância de longos períodos secos - de 1050 d.C. a 1500 d.C. 

e de 1720 d.C. a 1860 d.C. - e longos períodos úmidos - de 750 d.C. a 1050 d.C, de 1500 

d.C. a 1720 d.C. e de 1860 d.C. a 1933 d.C. - além dos registrados no século XX, e registra 

também a ocorrência da Pequena Idade do Gelo, de aproximadamente 1500 d.C. a 1880 

d.C. A alternância de períodos secos e úmidos e a possível ocorrência de temperaturas 

mais baixas que as atuais, apresentam interesse particular na BAP em vista das 

repercussões ambientais que acarretam; a presença de lagoas e solos salinos na planície 

fluviolacustre do Pantanal da Nhecolãndia colocou o problema de sua origem e a 

variabilidade climática poderia ter exercido papel importante no passado, seja durante 

períodos mais remotos do Quaternário, seja no passado recente como poderia ser inferido 

pela estratigrafia da geleira de Quelccaya. 

Nesse contexto, assume importância a pesquisa das causas das flutuações 

pluviométricas na porção central da América do Sul e da explicação das relações existentes 

entre as diversas periodizações já realizadas. 

Hastenrath et al. (2004) estudaram a variabilidade da circulação geral da atmosfera 

na América do Sul em janeiro/fevereiro e sua correlação com flutuações registradas em 

superfície em localidades situadas na Cordilheira dos Andes - nível do Lago Titicaca em 

Puna (1915 a 1990) e a quantidade de isótopos de oxigênio (δ18O) levantada nas camadas 

das geleiras de Quelccaya, Sajama e Ilimani – visando compreender os mecanismos 

atmosféricos responsáveis pelas flutuações anuais e interanuais ao longo do século XX. Os 

resultados mostraram que os valores de isótopos do oxigênio (δ18O) são mais baixos quanto 

mais elevados forem os totais de precipitação, como já havia sido observado por Thompson 

et al. (1979, citado por Hastenrath et al., 2004), e que a variabilidade dos valores de 

isótopos de oxigênio (δ18O) estaria relacionada à própria trajetória da umidade do Oceano 

Atlântico em direção aos Andes, atravessando a Amazônia, e à precipitação nos Andes. Os 

autores não conseguiram estabelecer correlação estatística entre a variabilidade do δ18O e a 

variabilidade da temperatura da superfície do mar (SST) no Oceano Atlântico Sul, que se 

constituía na hipótese inicial. 

Marengo (2004, p. 93-94) não conseguiu estabelecer correlação estatística clara 

entre a variabilidade da chuva na porção sul da Amazônia e a temperatura da superfície do 

mar no Oceano Pacífico. Atribuiu o aumento da precipitação registrado na porção sul da 

Amazônia, a partir do início da década de 1970, à variabilidade da ocorrência de El Niños, 

considerando que aquela tendência apresentou semelhanças com a variabilidade da chuva 
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no sudeste da América do Sul onde a maior pluviosidade, que acompanha a ocorrência de 

El Niños, está relacionada à maior atividade de perturbações extratropicais. 

Sette & Tarifa (2002) analisaram a distribuição espacial da chuva no estado de Mato 

Grosso relacionando-a com o evento El Nino de 1997/98 e mostraram sua influência na 

distribuição sazonal da chuva, com a diminuição de 50% dos totais da estação chuvosa na 

faixa setentrional e centro oriental do estado e aumento dos totais de maio e junho de 1997 

a sudoeste e sudeste do estado, provocados pelo deslocamento para norte do eixo da frente 

polar atlântica. 

Pesquisas nas quais se tentou correlacionar estatisticamente o índice de oscilação 

sul (IOS - diferença das anomalias de pressão atmosférica ao nível do mar entre Taiti e 

Darwin) ou a ocorrência de eventos El Nino/La Nina e as chuvas em território brasileiro, 

indicaram, para a região do Pantanal, correlações frágeis e não muito claras (RAO & HADA, 

1990; GRIMM et al., 1998). 

O papel das perturbações extratropicais nas flutuações da precipitação em território 

brasileiro foi considerado fundamental desde as pesquisas de Adalberto Serra, Leandro 

Ratisbonna e Carlos Augusto de Figueiredo Monteiro e vem sendo confirmado em 

pesquisas recentes que utilizam imagens e dados obtidos por satélites meteorológicos 

(CLIMANÁLISE ESPECIAL, 1996). Provavelmente, as correlações estatísticas na área 

central da América do Sul deverão levar em conta o caráter de transição climática da região, 

na qual se alternam os sistemas atmosféricos equatorias, tropicais e polares. 

A análise da variabilidade das chuvas na Bacia do Alto Paraguai e seus impactos 

deverá ser realizada de modo a superar as dificuldades encontradas até o momento em face 

da exigüidade de dados de superfície, meteorológicos e fluviométricos; o sensoriamento 

remoto parece muito promissor para essa finalidade em relação aos períodos mais recentes 

(a partir do final da década de 1960) e no estudo da circulação geral e regional da atmosfera 

abrangendo a porção central da América do Sul. 
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