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2
A DISTRIBUIÇÃO DAS CHUVAS E A 

CIRCULAÇÃO ATMOSFÉRICA NO ESTADO DE 
MATO GROSSO DO SUL

O volume anual e sazonal das chuvas no período 
de 1966 a 1985: tendência central e variabilidade

As séries pluviométricas com lapso de vinte anos ininterruptos 
(período de 1966 a 1985), obtidas em vários pontos da área de estudo, 
bem como aquelas menos abrangentes (utilizadas em caráter auxiliar), 
de locais espalhados pelos estados de Mato Grosso do Sul, Paraná, 
Goiás e Minas Gerais, compuseram os dados da rede básica de esta-
ções meteorológicas e postos pluviométricos (ver Figura 2). Esses da-
dos, tendo passado por tratamento estatístico básico, possibilitaram:

a) a confecção de tabelas anuais, sazonais e mensais, contendo 
as precipitações médias calculadas para 27 localidades espa-
lhadas pela área de estudo, acompanhadas de seus respectivos 
desvios padrão e coefi cientes de variação (Tabelas 2 a 28);

b) a construção de cartas da pluviosidade média anual (Figura 
3) e sazonal (Figuras 4a, b, c, d);

c) a elaboração de um cartograma da distribuição da pluviosi-
dade sazonal média (Figura 5);

d) a execução de gráfi cos da variação e tendência da pluviosidade 
anual em nove localidades, distribuídas pelos três principais 
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compartimentos topográfi cos do estado de Mato Grosso do 
Sul (fi guras 7a, b, c, d, e, f, g, h, i);

e) a montagem de um cartograma-síntese das árvores de ligação 
(dendogramas), obtidas dos desvios percentuais das precipi-
tações sazonais em relação às precipitações médias do período 
e construídas para todas as estações meteorológicas do estado 
de Mato Grosso do Sul e para algumas outras situadas ao seu 
redor (Figura 9);

f) a composição de um cartograma da variação e tendência da 
pluviosidade sazonal no estado de Mato Grosso do Sul e ad-
jacências (Figura 11).

Média anual

As defi ciências da rede pluviométrica exigiram um traçado menos 
rígido das isoietas, orientado não apenas pela técnica de interpolação, 
mas, quando necessário, também pelo relevo, pois há áreas com boa 
densidade de postos (curso superior do rio Paraná) coexistindo com 
verdadeiros vazios de informação (área central e sul do Pantanal 
sul-mato-grossense).

Foi com grata satisfação que se constatou a similaridade entre a 
carta de Pluviosidade Média Anual, obtida para o período de 1966 
a 1985 (Figura 3) e aquela de isoietas anuais normais (período de 
1931 a 1960), publicada no Atlas climatológico da América do Sul 
(WMO-Unesco,1975) e reproduzida pela Divisão de Controle de 
Recursos Hídricos (DCRH) do antigo Departamento Nacional de 
Águas e Energia Elétrica (Dnaee), atual Agência Nacional de Águas 
(ANA), em Brasília, em 1984.

Da mesma forma, ao se comparar a Figura 3 com a carta da Ten-
dência Quantitativa Média (período de 1941 a 1957), traçada para 
o estado de São Paulo por Monteiro (1973), nota-se a existência de 
uma coerência bastante razoável entre ambas, pois as isolinhas de 
1.400 e 1.300 mm praticamente se articulam, apesar de as séries 
temporais serem diferentes.
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Essas coincidências, se valorizam este estudo geográfi co, vali-
dando-o, precisam, contudo, ser encaradas com uma certa restrição, 
porque os valores médios sempre mascaram os extremos da varia-
bilidade pluviométrica, sendo muito bons para apontar tendências, 
mas pouco úteis para retratar o “habitual”.

De qualquer modo, essa carta de pluviosidade média anual na 
área de estudo (Figura 3) revela alguns fatos interessantes: 

a) índices pluviométricos sempre superiores a 1.000 mm;
b) correlação positiva entre chuvas e relevo, notadamente sobre 

o Planalto Divisor de Águas do Paraná/Paraguai, onde os 
índices variam dos 1.400 mm (alto curso dos rios Coxim e 
Taquari) a mais de 1.600 mm (porções sul e norte desse alinha-
mento de sentido SW-NE), ladeados por outros inferiores, no 
Pantanal sul-mato-grossense (1.000/1.300 mm) e no trecho 
do rio Paraná que serve de divisa entre os estados de São Paulo 
e Mato Grosso do Sul (1.200/1.300 mm);

c) um Pantanal brasileiro mais bem regado ao norte (1.200/
1.500 mm) que no centro e sul (1.000/1.100 mm), sempre 
com precipitações decrescentes para o oeste;

d) a existência de duas áreas pluviométricas distintas, ao longo do 
alto curso do rio Paraná, com o norte (região de Três Lagoas) 
menos provido de chuvas que o setor sul (região de Guaíra).

Considerando que as planícies interiores formam corredores 
(calhas dos rios Paraná e Paraguai), promovendo trocas meridianas 
facilitadas de massas de ar extra e intertropicais, percebe-se quanto 
essa representação estática (Figura 3) esconde realidades complexas, 
resultantes dessas interações.

Médias sazonais

Nesse sentido, prosseguiu-se na análise da distribuição das chu-
vas do decurso do ano, por meio da sequência de cartas sazonais 
(Figuras 4a, b, c, d), verifi cando-se para a área de estudo que: 
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a) há um máximo de verão nas porções norte (fronteira com 
Mato Grosso) e nordeste (fronteira com Goiás), com índices 
superiores a 550 mm;

b) o mínimo de pluviosidade se dá no inverno em toda a região 
(oscilando entre 100 e 250 mm do norte para o sul);

c) ocorre um máximo de primavera na região do divisor de águas 
do Paraná/Paraguai (mais de 550 mm);

d) no Pantanal sul-mato-grossense, observa-se uma distribuição 
equilibrada dentro do semestre chuvoso primavera-verão 
(outubro/março), não se verifi cando diferenças consideráveis 
entre elas (totais entre 800 e 1.000 mm);

e) as chuvas de outono-inverno concentram-se mais na região 
sul (totais entre 400 e 600 mm), onde não se confi gura uma 
região seca bem caracterizada;

f) existem regiões com máximo de pluviosidade em períodos 
diferentes, supondo a ocorrência de regimes contrastantes, 
geradores de índices de verão situados entre 400 e 500 mm na 
porção meridional, menores que os 600/700 mm registrados 
nos setores norte e nordeste e certamente ligados à ação pluvial 
mais norte de correntes intertropicais nessa época do ano, em 
contraposição à debilidade dos fl uxos extratropicais.

Dessa forma, embora a baixa densidade da rede de postos plu-
viométricos não permita precisar com detalhe as diferenças entre os 
espigões e os vales, foi possível perceber a infl uência da morfologia 
na distribuição da pluviosidade, seja pelos elevados índices que se 
registram no divisor de águas das bacias do Paraná e Paraguai (man-
chas em torno de 1.000 mm no semestre outubro/março e ao redor 
de 400 mm no semestre abril/setembro), seja pela infl exão e pelos 
valores das isoietas traçadas ao longo desses rios.

Quando se comparam as cartas de isoietas sazonais obtidas para 
o período de 1966 a 1985 com as do período de 1941 a 1957, traçadas 
por Monteiro (1973) para o estado de São Paulo em área contígua a 
leste, observa-se que, enquanto as cartas de verão praticamente se 
encaixam, como se fossem peças de um mesmo quebra-cabeça, as 
demais revelam valores pluviométricos sempre superiores aos do 
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período mais recente. Considerando que nas décadas de 1940 e 1950 o 
oeste paulista possuía uma rede pluviométrica com baixa densidade, 
minorada a partir dos anos 1960 com a instalação de um razoável 
número de postos, acredita-se que tais diferenças estejam ligadas 
tanto à maior ação pluvial, engendrada pelas correntes atmosféricas 
atuantes nessas estações no período mais recente, como decorrem das 
precauções tomadas por Monteiro (1973, p.75) ao traçar as isoietas 
do período de 1941 a 1957, assim declaradas: 

[...] Quando um vazio muito considerável de dados nos impossi-
bilitava o traçado de uma linha, preferimos passar a representá-la 
de modo interrompido (não confundir com as linhas totalmente 
interrompidas que foram feitas, em caráter auxiliar, entre outras de 
valores já convencionados) ou deixá-la em suspenso. O noroeste do 
estado foi a área por excelência deste problema.

A análise da Figura 5 referente à distribuição pluviométrica sazo-
nal média no estado de Mato Grosso do Sul e arredores, construída 
para complementar o estudo anterior, permite visualizar: 

a) a forte interferência do regime pluviométrico do Brasil Me-
ridional no extremo sul de Mato Grosso do Sul, mais preci-
samente na região compreendida entre os paralelos de 22º e 
24º latitude sul, conforme sugerem os gráfi cos de barra das 
estações aí localizadas (ausência de estação seca bem defi nida 
e chuvas de primavera ligeiramente superiores às de verão);

b) uma estreita faixa de transição entre a área que exibe esse 
regime e aquela que oferece afi nidades com o Brasil Central; 
ela sai de Presidente Prudente (SP) com sentido SE-NW, 
passa por Campo Grande (MS) e alcança Corumbá, no centro 
do Pantanal sul-mato-grossense. Os gráfi cos das estações ao 
longo dessa faixa revelam índices pluviométricos de verão e 
primavera equilibrados entre si, apesar de os valores registra-
dos na capital sul-mato-grossense serem superiores aos das 
demais, o que refl ete sua localização no Espigão Divisor, com 
elevadas precipitações;
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c) a área por excelência com regime de chuvas semelhante ao 
Brasil Central engloba todo o norte e nordeste de Mato Grosso 
do Sul, avança em direção ao sul de Goiás, Triângulo Mineiro 
e noroeste paulista, conforme demonstram os baixos índices 
pluviométricos de outono/inverno e os altos valores de prima-
vera/verão, de todas as localidades mato-grossenses e goianas, 
bem como os de Coxim, Água Clara, Três Lagoas e Paranaíba, 
em Mato Grosso do Sul. O mesmo ocorre com Votuporanga 
e Catanduva em São Paulo e Frutal em Minas Gerais.

Tendência e variabilidade anual

No território sul-mato-grossense, existem três grandes unida-
des topográfi cas (Figura 6) “grosseiramente” alinhadas no sentido 
norte-sul, justapostas de oeste para leste, apresentando as seguintes 
características altimétricas: 

a) no extremo oeste o Pantanal, com uma rede de drenagem 
singular, espalhada por uma imensa planície de altitudes 
modestas  – oscilando de 80 a 200 metros –, dispondo-se e 
estreitando-se de norte (proximidades de Cuiabá) para sul 
(foz do rio Apa);

b) na parte central, apresenta-se o Planalto Divisor ou “serra” de 
Maracaju, alongada no sentido NE-SW, separando as águas 
das bacias do Paraguai e Paraná, com altitudes variando dos 
300 metros (“serra” da Bodoquena) a mais de 650 metros 
(planalto de Amambaí);

c) na porção oriental, encontra-se o eixo do Alto Paraná (também 
de alinhamento NE-SW), drenado por importantes rios do 
planalto arenítico-basáltico, com altitudes que se situam entre 
200 e 250 metros ao longo da calha.

Presumindo-se que essas unidades homogêneas, contíguas e 
paralelas, interferem na variação e tendência da pluviosidade, e pro-
curando destacar as semelhanças e diferenças intra e interunidades, 
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selecionaram-se, para compor transeptos representativos desses três 
eixos, as seguintes estações meteorológicas:

a) Porto Murtinho, Corumbá e Cuiabá (sentido S-N), localiza-
das na bacia do Alto Paraguai, com suas modestas altitudes 
(97, 130 e 150 m), representando o Pantanal brasileiro;

b) Ponta Porã, Campo Grande e Coxim (sentido S-N), com 
altitudes superiores àquelas (650, 530 e 286 m), localizadas 
no Planalto Divisor;

c) Guaíra, Três Lagoas e Paranaíba (sentido SW-NE), no eixo 
do Alto Paraná, com 230, 313 e 331 m de altitude.

Foram obtidas para essas localidades retas de tendência da plu-
viosidade anual e respectivos limites de confi ança (fi guras 7a, b, c, 
d, e, f, g, h, i), apresentadas e analisadas a seguir, junto com o ritmo 
interanual de variação das chuvas.

No Pantanal brasileiro, foi possível observar que: 

a) o sul e o centro (Porto Murtinho e Corumbá) dessa unidade 
possuem índices pluviométricos semelhantes, que variam 
entre 700 e 1.400 mm e são por vezes bastante uniformes (caso 
do período de 1979 a 1985, em Porto Murtinho);

b) ocorrem períodos em que a variação interanual das chuvas, 
nessas cidades, apresenta acentuada correspondência rítmica 
(1974/1982), que contrastam com outros onde cada localidade 
revela ritmo próprio (1969/1974 e 1982/1985);

c) no norte (Cuiabá), os índices são bem mais elevados, com os 
extremos situados entre 1.000 e 1.7000 mm, não existindo 
correspondência entre o ritmo de variação interanual dessa 
localidade e as anteriores. Além disso, apenas entre 1973 e 
1976 houve equilíbrio entre esses índices;

d) no sul e no centro, dois terços dos índices pluviométricos 
estiveram dentro dos limites de confi ança, revelando uma 
variabilidade interanual pouco acentuada, principalmente na 
área central do Pantanal, conforme demonstra a equilibrada 
reta de tendência de Corumbá;
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e) no setor norte, dois terços dos índices fi caram fora dos limi-
tes de confi ança, embora com alguns deles bem próximos, 
revelando uma considerável variabilidade na distribuição da 
pluviosidade. A reta de Cuiabá sugere tendência crescente 
nas chuvas anuais.

No Planalto Divisor, verifi cou-se que:

a) os setores meridional e central (Ponta Porã e Campo Grande) 
apresentam índices que variam de 1.000 a 2.000 mm e chegam, 
por vezes, a atingir 2.400 mm (1983, em Ponta Porã); no setor 
norte (Coxim), com índices menos elevados, os extremos 
situam-se entre 800 e 1.700 mm;

b) ocorrem períodos de elevada afi nidade rítmica entre o setor 
sul e o central, no tocante à variação interanual das chuvas 
(1966/1968 e 1977/1985), ressalvando-se que os maiores 
índices registram-se sempre ao sul. Pode-se também notar 
uma certa afi nidade rítmica entre o setor central e o setor norte 
(caso do período de 1972 a 1976);

c) entre 1980 e 1985, o ritmo de variação interanual da pluvio-
sidade foi o mesmo para todo o transepto, guardadas as pro-
porções de índices e amplitudes, sempre maiores nos setores 
sul e central;

d) no norte e  centro dessa unidade, dois terços dos índices plu-
viométricos mantiveram-se dentro dos limites de confi ança 
das retas; ambas manifestam tendência crescente, de forma 
mais acentuada em Coxim;

e) no sul, mais da metade dos índices pluviométricos fi cou fora 
dos limites de confi ança da reta, revelando uma variabilidade 
interanual bastante superior à dos demais setores. A reta de 
Ponta Porã, entretanto, sugere uma tendência crescente nas 
chuvas anuais, porém menos marcante que as observadas nos 
setores central e norte da “serra” de Maracaju.

Finalmente, na última unidade situada a leste, no eixo do Alto 
Paraná, pode-se constatar que:
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a) em seu setor norte, os índices pluviométricos situam-se entre 
800 e 1.800 mm, registrando-se em Três Lagoas uma ampli-
tude ligeiramente superior à de Paranaíba;

b) no setor meridional, os índices são mais elevados e giram em 
torno de 1.000 a 2.500 mm, o que demonstra uma amplitude 
muito grande, superior à do anterior;

c) a variação interanual, nessa unidade morfológica sul-mato-
grossense, apresentou múltiplas combinações rítmicas entre 
os setores norte e sul, havendo um período de ritmo igual 
para as três localidades do transepto (1983/1985). Noutros, a 
correspondência foi mais elevada entre Guaíra e Três Lagoas 
(1972/1975 e 1976/1979), e, entre 1980 e 1985, constatou-
se uma semelhança rítmica entre Três Lagoas e Paranaíba. 
Quando se consideram tais correspondências ou antagonismos 
de ritmo, deve-se levar em conta a proporção dos índices, 
sempre superiores no setor sul; 

d) o ritmo de variação interanual da pluviosidade em Guaíra foi 
sempre contrário ao de Paranaíba, excetuando-se o período 
de 1983 a 1985;

e) dois terços dos índices localizaram-se dentro ou bem pró-
ximos dos intervalos de confi ança das retas, que revelaram 
tendências opostas, crescentes em Guaíra e decrescentes em 
Três Lagoas e Paranaíba, principalmente nesta última.

Sintetizando todas essas informações e constatações, chegou-se 
às seguintes conclusões parciais:

a) no Pantanal brasileiro, existem duas regiões pluviométricas 
distintas: um norte bem regado (Cuiabá), com ritmo intera-
nual bem marcado e tendência crescente nas chuvas, diferindo 
do setor centro-sul (Corumbá e Porto Murtinho), detentor 
de índices mais fracos e ritmo interanual pouco acentuado, 
apontando para uma tendência equilibrada na distribuição 
das chuvas;

b) no Planalto Divisor, as afi nidades entre os setores central e sul 
(Campo Grande e Ponta Porã), tanto com relação aos índices 
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pluviométricos mais elevados quanto aos pronunciados ritmos 
de variação interanual de chuvas; isso possibilita englobá-los 
numa mesma região pluviométrica, diversa da existente ao 
norte, onde os índices mais modestos estão associados a um 
ritmo interanual mais equilibrado;

c) no eixo do Alto Paraná, coexistem duas diferentes regiões plu-
viométricas, resultantes do contraste entre a farta e crescente 
pluviosidade do setor sul (Guaíra), em oposição aos índices 
menos expressivos registrados no norte (Três Lagoas e Para-
naíba), agravados por uma sensível tendência decrescente das 
chuvas, o que demonstra a existência de ritmos interanuais 
opostos.

Tendências e variabilidades sazonais

Prosseguindo o estudo da distribuição quantitativa da pluviosi-
dade no período de 1966 a 1985, foram obtidas retas de tendência 
dos índices sazonais e respectivos limites de confi ança não apenas 
para as nove estações que compuseram os transeptos, dispostos ao 
longo das três principais unidades morfológicas do estado de Mato 
Grosso do Sul, como também para outras tantas, espalhadas ao redor 
desse estado ou por entre aquelas nove (ver Figura 11). Entretanto, 
seria uma tarefa improdutiva e cansativa analisá-las separadamente, 
tanto quanto dar-lhes um tratamento semelhante ao das retas anuais.

Por tais motivos e considerando que os valores quantitativos 
sazonais são muito úteis nos estudos climáticos voltados para delimi-
tações (zonais e regionais), preferiu-se associá-los à maneira como se 
sucedem no tempo e no espaço. As correlações que se estabeleceram 
possibilitaram uma maior aproximação com o esquema represen-
tativo das principais feições climáticas sul-mato-grossenses que se 
pretende elaborar, a partir das variações espaciais da frequência de 
atuação das massas de ar, em diferentes “anos padrão”.

Nessa tarefa associativa e objetivando a escolha dos “anos pa-
drão”, com vistas à análise rítmica diária, assim se procedeu. Pri-
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meiramente, foram obtidos os desvios porcentuais das precipitações 
sazonais em relação às precipitações médias do período. A esses 
desvios, aplicou-se a “análise hierárquica por pares recíprocos” 
(dendogramas), fundamentada por Diniz (1971), Sanchez (1972), 
Tavares (1976) e Gerardi & Silva (1981), que se basearam em critérios 
de grupamento propostos por Johnston (1968). Nessa fase, optou-se 
pela distância mínima entre os desvios pluviométricos, e, com os re-
sultados obtidos, foram construídas as árvores de ligação estacionais, 
de acordo com o exemplo apresentado (Tabela 1 e Figura 8).

Para balizar os desvios mais frequentes ou “habituais” dos pouco 
frequentes ou “excepcionais”, utilizou-se o coefi ciente de variação 
(CV) estacional correspondente. Os desvios com valores situados em 
torno desse índice estatístico foram considerados “intermediários”. 
Dessa maneira, os desvios porcentuais sazonais foram agrupados em 
três classes: habitual, intermediária e excepcional. Esta última, por 
causa da ocorrência frequente de alguns desvios extremamente eleva-
dos, teve que ser subdividida. As classes intermediária e excepcional 
tiveram os períodos chuvosos destacados dos secos, de acordo com o 
Quadro 5, apresentado a seguir, que reúne os resultados obtidos nas 
árvores de ligação sazonais de Campo Grande (MS) e cuja legenda 
aclara as explicações precedentes. Para saber se a estação foi chuvosa 
ou seca, deve-se consultar a Tabela 1 e observar o sinal: (+) = estação 
chuvosa e (-) = estação seca.

Os resultados obtidos nas árvores de ligação sazonais, construídas 
para todos os postos meteorológicos de Mato Grosso do Sul e para 
alguns outros situados ao seu redor, encontram-se sintetizados na 
Figura 9, com as retas de tendência da pluviosidade sazonal, elabo-
radas para aqueles mesmos postos (Figura 11).

A associação das retas de tendência ao cartograma-síntese das 
árvores de ligação descortina, de uma só vez, a distribuição temporal 
e espacial das chuvas pelo território sul-mato-grossense e cercanias, 
permitindo responder a questões do tipo: 

• Como foi a variação interanual da pluviosidade sazonal? 
• Qual foi a tendência pluviométrica de cada estação no período? 
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• Onde e com que frequência ocorreram períodos estacionais 
chuvosos ou secos? 

• Como se processaram a sucessão e o encadeamento desses pe-
ríodos ao longo de cada ano e no lapso da série pluviométrica, 
pela área de estudo? 

Essa visão ampliada do “fato pluvial” pela área abrangida por esta 
pesquisa conduziu-a na direção do qualitativo e, consequentemente, 
à escolha dos “anos padrão”.

A variação rítmica das chuvas no triênio 1983-1985: 
dinâmica atmosférica e volumes diários em três 
“anos padrão”

Pela impossibilidade de analisar a sucessão e articulação dos tipos 
de tempo por todo o período de 1966 a 1985 e pela existência de uma 
relação intrínseca entre a pluviosidade e as variações rítmicas dos 
mecanismos atmosféricos, optou-se pela escolha de “anos padrão”, 
visando à análise rítmica diária. 

O propósito fundamental dessa escolha foi entender o ritmo atual: 
as pulsações dos fl uxos extra e intertropicais e os confl itos que pro-
duzem na circulação, com refl exos diretos nas chuvas. Em nenhum 
momento, houve a preocupação de estudar as fl utuações climáticas 
que, embora em voga, escapam aos objetivos deste trabalho, neces-
sitando de séries temporais mais abrangentes que as aqui utilizadas. 

Guardando fi delidade a esses preceitos, extraíram-se do cartogra-
ma-síntese das árvores de ligação (Figura 9), das cartas das isoietas 
anuais do período de 1966 a 1985 (fi guras 10a, b, c, d, e, f, g, h, i, 
j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t) e das retas de tendência sazonais (Figura 
11), apresentadas mais adiante, as seguintes constatações referentes 
ao estado de Mato Grosso do Sul:

a) registraram-se cinco anos de pluviosidade reduzida (1966, 
1967, 1968, 1981, 1985), sete de pluviosidade elevada (1972, 
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1974, 1976, 1977, 1980, 1982, 1983) e seis de pluviosidade 
média-ritmo habitual (1970, 1971, 1973, 1975, 1979, 1984);

b) ocorreram dois anos de ritmo misto: 1969 (pluviosidade de 
média a elevada no sul e fraca no norte) e 1978 (pluviosidade 
de média a elevada no norte e fraca no sul);

Reduzida Média Elevada Mista
1966

1967
1968

1969
1970
1971

1972
1973

1974
1975

1976
1977

1978
1979

1980
1981

1982
1983

1984
1985

c) os anos de pluviosidade reduzida são, geralmente, aqueles 
cujo outono-inverno (habitualmente mais seco) vem sucedido 
de primavera com índices pluviométricos, fracos ou, quando 
muito, em torno dos esperados;

d) a pluviosidade elevada de certos anos deve-se, frequente-
mente, a acréscimos pluviométricos registrados em outono-
inverno de ritmo excepcional, nalgumas vezes precedido 
por verão chuvoso e noutras ocasiões sucedido de primavera 
chuvosa;
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e) em anos de pluviosidade média (ritmo habitual), os índices 
sazonais nem sempre estão totalmente dentro do esperado, 
podendo ocorrer compensação entre eles, tais como: verão 
chuvoso sucedido de outono seco, primavera com índices 
ligeiramente menores aos habituais precedida por inverno 
chuvoso etc.;

f) os quatro últimos anos da década de 1960 (1966/1969) re-
vestiram-se de um caráter predominantemente seco em todo 
Mato Grosso do Sul, exceção feita a seu setor meridional, no 
ano de 1969;

g) no decorrer da década de 1970, predominaram anos de plu-
viosidade média (1970, 1971, 1973, 1975 e 1979), intercalados 
com quatro chuvosos. Apenas em 1978, no sul do estado, 
registrou-se fraca pluviosidade;

h) a primeira metade da década de 1980 revelou mais anos chu-
vosos (1980, 1982 e 1983) que secos (1981) ou de pluviosidade 
média (1984). Contudo, 1985 já apresentou uma pluviosidade 
muito reduzida;

i) os anos de pluviosidade elevada ou reduzida não apresentam 
obrigatoriamente sincronismo rítmico sazonário por todo o 
estado. Enquanto algumas áreas apresentam até três períodos 
seguidos de ritmo excepcional, outras partes do território 
registram a ocorrência de ritmo excepcional apenas numa 
estação ou, quando muito, em duas, permeadas por outras de 
ritmo habitual;

j) no Pantanal, a tendência pluvial anual crescente detectada no 
setor norte é sustentada pelas retas de verão-outono-inverno, 
da mesma forma que o equilíbrio na distribuição das chuvas 
anuais no setor centro-sul deve-se à regularidade do semestre 
outono-inverno;

k) a tendência pluviométrica anual crescente ao longo de todo 
o Planalto Divisor (“serra” de Maracaju) deve-se não só aos 
bons índices registrados no outono-inverno, mas, principal-
mente, à elevada tendência que se verifi cou na primavera (ver, 
por exemplo, a reta de Campo Grande);
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l) na bacia do Paraná (alto curso), as crescentes chuvas de ou-
tono e primavera no setor sul (Guaíra) ratifi cam a tendência 
verifi cada anualmente, assim como o equilíbrio nos totais 
de outono-inverno-primavera de Três Lagoas, somado ao 
decréscimo pluvial de inverno-primavera em Paranaíba, va-
lida a tendência negativa anual constatada no setor norte 
desse compartimento (ver Figura 11). Essa tendência envolve 
também a área central da bacia sedimentar do Alto Paraná, 
conforme demonstram todas as retas sazonais de Água Clara 
e de Dourados (exceção feita ao verão nesta última) e as retas 
de inverno e primavera de Ivinhema.

De posse dessas informações, partiu-se então para a escolha 
dos anos que, no período de 1966 a 1985, pudessem representar o 
padrão pluviosidade elevada e pluviosidade reduzida (com ritmos 
excepcionais), bem como o padrão pluviosidade média, revelador 
do ritmo habitual.

A escolha dos “anos padrão”

É oportuno lembrar que o uso dos “anos padrão”, com base na 
análise rítmica diária, foi proposto por Monteiro (1971, 1973, 2000) 
como forma mais adequada de ter um conhecimento dinâmico do 
clima, inspirado na defi nição sorriana, que contempla toda a série de 
estados atmosféricos acima de um lugar em sua sucessão habitual. 
Pode-se, por meio deles, alcançar a compreensão real do clima, mes-
mo sem dispor de longas séries de dados meteorológicos.

Com o propósito de se ater ao estudo do ritmo atual e pelo fato 
de, num trabalho anterior (Zavatini, 1983), o autor ter analisado as 
variações do ritmo pluvial do período de 1961 a 1976 no oeste de São 
Paulo e norte do Paraná, escolhendo os anos de 1967, 1972, 1973 e 
1975 como mais representativos do tipo seco, chuvoso, habitual e 
irregular, procurou-se neste trabalho voltar as atenções para a década 
de 1980, ainda não estudada do ponto de vista rítmico.
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O ano de 1984, de pluviosidade média, foi o que melhor se pres-
tou para representar o habitual. Para o tipo pluviosidade reduzida, 
optou-se por 1985 porque seus índices foram mais fracos que os de 
1981, e sua distribuição, mais uniforme. Em 1981, o norte e o extremo 
sul fi caram a salvo dos índices mais reduzidos, e, em 1985, apenas 
uma pequena área a sudeste constituiu exceção (ver cartas de isoietas 
desses anos, conforme fi guras 10a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, 
q, r, s, t). Em 1985, foi na própria primavera que as chuvas acusaram 
sensível redução e, em algumas áreas, desde o outono-inverno. Já em 
1981, as chuvas foram fracas apenas durante o inverno e, quando 
muito, no outono-inverno (ver o cartograma-síntese das árvores de 
ligação ilustrado pela Figura 9).

Dessa maneira, a fraca pluviosidade de 1981 acarretou menos 
problemas que a de 1985, pois as atividades humanas, em especial 
a agricultura, normalmente já estão adaptadas para a redução das 
chuvas entre abril e setembro (exceção feita ao setor meridional 
do estado). Entretanto, quando o período seco (outono-inverno) 
prolonga-se primavera adentro, o calendário agrícola de todo o ter-
ritório sul-mato-grossense é afetado.

Com relação ao “ano padrão” pluviosidade elevada, escolheu-se 
1983 porque, além de seus índices pluviométricos terem sido os mais 
altos da primeira metade da década de 1980, foram também os mais 
signifi cativos dos últimos vinte anos (1966/1985).

Além disso, a distribuição foi bastante interessante: no seu de-
correr, registraram-se de duas a três estações chuvosas, na maior 
parte do território sul-mato-grossense (ver no cartograma-síntese, 
Figura 9, as localidades de Campo Grande, Paranaíba, Ivinhema, 
Ponta Porã e Guaíra). Os fartos índices desse ano distribuíram-se 
por todo o norte, centro e sul do estado, exceção feita a uma pequena 
área a lés-nordeste (onde os índices foram apenas superiores à média) 
e ao centro do Pantanal, cujos índices situaram-se em torno daqueles 
habitualmente esperados (ver carta de isoietas anuais, representada 
pelas fi guras 10a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t).

Assim, pode-se efetuar uma análise contínua ao longo do triênio 
1983-1985. Para tanto, utilizou-se um programa específi co de com-
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putador, desenvolvido em linguagem Basic e referido anteriormente, 
para construir os gráfi cos de “análise rítmica” (Monteiro, 1971), rela-
tivos às variações diárias de diversos elementos do clima, nas seguintes 
localidades: Campo Grande, Corumbá, Ponta Porã, Três Lagoas, 
Paranaíba, Coxim, Cuiabá, Poxoréu, Guaíra e Presidente Prudente.

Por meio desses gráfi cos e das cartas sinóticas meteorológicas de 
superfície (00, 06, 12 e 18 GMT) do 6º Distrito do Instituto Nacio-
nal de Meteorologia (RJ), identifi caram-se sobre o estado de Mato 
Grosso do Sul e circunvizinhança, para cada dia, as principais massas 
de ar atuantes e os mecanismos frontológicos por elas engendrados; 
em relação aos sistemas frontais, distinguiram-se aqueles em avanço, 
em recuo, estacionários, em oclusão, em dissipação, muito débeis ou 
derivados do eixo principal.

Posteriormente, todos esses sistemas foram agregados, por ne-
cessidade de análise, da seguinte forma: 

a) correntes do sul: PA + PV/PVC + FPA eixo principal, em 
dissipação, oclusa, estacionária + FPR;

b) correntes do leste: TA + TAC + IT + FPA com setor quente 
de retorno no continente + repercussão de FPA;

c) corrente do norte: EC;
d) corrente do oeste: TC.

Cabe esclarecer que as contagens que proporcionaram a avaliação 
desses sistemas, tanto em termos de atuação geral (Tabelas 29 a 58) 
como no que se refere à geração de chuvas (Tabelas 59 a 88), resul-
taram da análise das sequências diárias dos tipos de tempo atuantes, 
observados nos gráfi cos de “análise rítmica” apresentados nas seções 
seguintes, que referem, respectivamente, a 1983, 1984 e 1985.

O “ano padrão” chuvoso de 1983 (ritmo atmosférico 
excepcional)

No verão de 1983, houve uma considerável ação das correntes 
do sul sobre a área de Mato Grosso do Sul situada entre os paralelos 
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de 21° e 24° latitude sul. Controlando as condições atmosféricas 
ao longo da metade do período (57% em Guaíra contra 45% em 
Campo Grande), elas possibilitaram intensa atividade frontal que 
se responsabilizou por 70%, em média, das chuvas registradas por 
todo o território sul-mato-grossense.

No sul do estado e na área central do Pantanal, a elevada pluvio-
sidade (ver Figura 12a  – carta das isoietas) ligou-se fortemente ao 
eixo principal da FPA (66% em Guaíra, 51% em Ponta Porã e 39% 
em Corumbá), mas, a partir da capital, tanto rumo ao norte quanto 
ao leste, vinculou-se não às passagens do eixo principal e ao seu 
estacionamento ou recuo.

Em Campo Grande, por exemplo, centro do estado, enquanto 
o eixo principal respondeu por 28% das chuvas, 14% deveram-se às 
FPA estacionárias e 9% ao setor quente de retorno. Já em Coxim, 
ao norte, 31% dos índices pluviométricos foram gerados pelo eixo 
principal e 25% pelas FPA estacionárias. Paranaíba, no extremo 
nordeste, teve chuvas ocasionadas por passagens do eixo principal 
(34%), por FPA estacionárias (21%) e por FPA com setor quente de 
retorno (19%). Presidente Prudente, no oeste paulista, apresentou 
33% de chuvas ligadas ao eixo principal, 32% às FPA estacionárias e 
11% às FPA com setor quente de retorno.

Essa maior diversifi cação na gênese pluvial do norte-nordeste, 
centro e leste de Mato Grosso do Sul deve ser compreendida pelo 
bloqueio que a massa tropical oceânica (TA/TAC) efetuou sobre os 
sistemas frontais (FPA com setor quente de retorno e repercussão de 
FPA) nessa vasta porção sul-mato-grossense, onde sua participação 
é mais efetiva.

Somando-se os índices de atuação geral dessa massa aos dos 
citados sistemas frontais em recuo ou débeis (FPAq e repercussão), 
têm-se, para a referida área, valores superiores a um terço dos dias 
da estação (39% em Três Lagoas, 35% em Presidente Prudente, 31% 
em Campo Grande) ou, até mesmo, bem próximos à metade deles 
(41% em Coxim, 46% em Paranaíba).

No verão, o controle marcante exercido pela massa equatorial 
continental (EC) sobre as condições do tempo no sul de Mato Grosso 
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(27% em Cuiabá e em Poxoréu) decresceu bastante em território 
sul-mato-grossense (3% em Campo Grande e 2% em Guaíra e em 
Ponta Porã). Da mesma maneira, a massa tropical continental (TC), 
dominante em terras pantaneiras (39% em Corumbá), atingiu índices 
de apenas 10% em Paranaíba.

Essas correntes do oeste e norte foram responsáveis por mais de 
um terço das chuvas de verão em terras do sul de Mato Grosso (39% 
em Cuiabá e 36% em Poxoréu), dividindo equilibradamente com as 
do leste e do sul a gênese da elevada pluviosidade ocorrida nessa área, 
durante o verão (ver Figura 12a  – carta de isoietas), estação em que as 
invasões polares foram predominantemente do tipo “interrompido” 
(Tarifa, 1975).

Durante o outono, o controle das condições atmosféricas sobre 
Mato Grosso do Sul permaneceu a cargo das correntes do sul, que 
tiveram seu papel ligeiramente ampliado, podendo-se dizer que, 
entre os paralelos de 20º e 24º latitude sul, a ação dessas correntes 
predominou, variando entre 50% e 70%, conforme demonstram os 
índices de 51% em Paranaíba e 69% em Ponta Porã e Guaíra.

A forte atividade frontal engendrada por essas correntes pro-
vocou altos índices de pluviosidade bem acima dos habitualmente 
registrados nessa estação, já que no centro-sul do estado tais índices 
ultrapassaram em 100% aqueles referentes à pluviosidade média 
(comparar a carta de isoietas médias do outono do período de 1966 a 
1985 (Figura 4b) com a de isoietas de outono de 1983  (Figura 12b)).

Essa elevada pluviosidade nas porções central e meridional 
de Mato Grosso do Sul explica-se pela forte ação pluvial exercida 
por FPA estacionárias, principalmente entre os paralelos de 22° 
e 25° latitude sul, área em que os índices chegaram a alcançar até 
1.000 mm. Entretanto, a ação pluvial dessas frentes não ultrapassou 
a do eixo principal (Ponta Porã: 29% da FPA estacionária e 62% da 
FPA do eixo principal; Campo Grande: 9% da FPA estacionária e 
70% da FPA do eixo principal) e, quando muito, equilibrou-se com 
ela (Guaíra: 40% da FPA estacionária e 45% da FPA do eixo principal; 
Presidente Prudente: 32,5% da FPA estacionária e 48% da FPA do 
eixo principal).
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O eixo principal das FPA atuantes no outono foi também o maior 
responsável pelas chuvas ocorridas no centro e norte do Pantanal 
(80% em Corumbá e 67% em Cuiabá), no norte do estado (88% em 
Coxim) e no nordeste (70% em Paranaíba). Mesmo em Mato Grosso, 
na altura do paralelo 16°, a maior parte das chuvas ainda foi de cará-
ter frontal, de acordo com os índices da gênese pluvial em Poxoréu: 
43% ligados a chuvas oriundas da ação do eixo principal e do eixo 
refl exo, 36% em função da EC e 19% pela ação de linhas de instabi-
lidade (IT).

O bloqueio oferecido pelas correntes do leste foi menos sentido 
nessa estação. Apenas no extremo nordeste do estado verifi cou-se 
alguma ação pluvial dele resultante, conforme demonstra o índice 
de 14% de chuvas ligadas ao setor quente de retorno de FPA em 
Paranaíba. De outra maneira, graças à formação de linhas de ins-
tabilidade (IT) dentro da massa tropical, todo  Mato Grosso (parte 
sul) e o norte e nordeste de Mato Grosso do Sul revelaram chuvas 
originárias desse sistema: 4% em Três Lagoas, 3% em Paranaíba, 10% 
em Coxim, 18% em Cuiabá e 19% em Poxoréu.

Em linhas gerais, as invasões polares mais frequentes no decorrer 
do outono foram as do tipo “alternado” (Monteiro, 1969).

Como o inverno é a estação mais propícia para os avanços polares 
até latitudes mais baixas e como se verifi cou no seu decurso a manu-
tenção do abastecimento de ar frio no sul do continente, observou-se 
uma ampliação do papel das correntes do sul no controle da circula-
ção regional, passando todo o estado a ser dominado por elas (69% em 
Guaíra a 24° latitude sul contra 47% em Coxim a 18,5° latitude S).

A gênese pluvial, como era de se esperar, tornou-se exclusiva-
mente frontal, até mesmo em latitudes mais baixas, caso de Poxoréu 
e Cuiabá, situadas entre 15° e 16° latitude sul, onde o eixo principal 
e o eixo refl exo das FPA geraram, respectivamente, 99,5% e 90,7% 
das chuvas, fi cando o restante das chuvas a cargo da TC, por eles 
dinamizada.

Nota-se, entretanto, que, enquanto no verão e outono a ação 
pluvial do eixo refl exo foi mais sentida em Mato Grosso (parte sul), 
durante o inverno, principalmente no mês de julho, ela foi mais 
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forte na porção norte-ocidental de Mato Grosso do Sul, onde gerou 
mais chuvas que o eixo principal. Em Corumbá, por exemplo, 73% 
das chuvas de inverno foram de responsabilidade do eixo refl exo e 
apenas 26% resultaram da ação do eixo principal. Em Coxim, esses 
eixos frontais provocaram 78% e 20% das chuvas.

Na porção norte-oriental do estado, tais eixos se equilibraram na 
geração das chuvas, conforme revelam os índices de Paranaíba, cujas 
chuvas se ligaram em 45% das vezes à ação do eixo principal e, em 
outras, 42% ao eixo refl exo.

Todavia, no restante do estado, a elevada pluviosidade (ver Figura 
12c  – carta de isoietas) foi provocada majoritariamente pelo eixo 
principal, aparecendo em segundo lugar  – na porção meridional  – a 
ação das FPA estacionárias (19% em Guaíra e em Ponta Porã).

Essa expressiva ação pluvial do eixo refl exo em terras de Mato 
Grosso e nas porções norte-oriental e norte-ocidental de Mato Gros-
so do Sul, e os consideráveis índices de chuva ligados às FPA estacio-
nárias na porção meridional desse estado são resultantes da acentuada 
oposição das correntes do leste às do sul, nas referidas áreas.

Predominaram no transcurso do inverno de 1983 invasões de ar 
polar do tipo “alternado” (ibidem).

Quanto à massa equatorial continental, cuja presença durante o 
verão foi sentida em todo Mato Grosso do Sul, notou-se no outo-
no um arrefecimento em sua ação, já que ela restringiu-se a Mato 
Grosso e ao norte e centro do Pantanal. Com a chegada do inverno 
e em função da rota mais interiorana tomada pelo ar polar (calha do 
rio Paraguai e baixada do Pantanal), a massa quente e úmida (EC) 
migrou para sua área-fonte, lá permanecendo por toda a primavera.

Na primavera, as correntes do sul tomaram, preferencialmente, 
a rota da calha do rio Paraná. Ainda intensas, continuaram detendo 
o controle da circulação entre os paralelos de 20° e 24° latitude S, 
conforme demonstram os índices registrados em Guaíra (63%), Ponta 
Porã (61%), Campo Grande (50%), entre outras regiões.

Mesmo em Corumbá  – centro do Pantanal  –, os avanços do ar 
polar foram sensivelmente elevados, pois, em 41% dessa estação, o 
controle fi cou a cargo das correntes do sul.
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A ação pluvial que essas correntes engendraram diversifi cou-se 
graças à oposição mais efetiva nos setores norte, central e leste de 
Mato Grosso do Sul da massa tropical marítima. Esse bloqueio di-
minuiu o papel quase exclusivo que o eixo principal das FPA vinha 
exercendo na geração das chuvas, o que permitiu desdobramentos 
assemelhados aos do verão.

Foi por isso que, no decorrer da primavera, registraram-se chu-
vas oriundas do setor quente de retorno das FPA por todo o estado: 
16% em Coxim e Paranaíba, 17% em Campo Grande e Guaíra, 19% 
em Ponta Porã. Vale frisar, contudo, que o eixo principal continuou 
preponderando, variando no sentido norte-sul entre 38% (Coxim) e 
73% (Guaíra), e no sentido leste-oeste entre 33% (Paranaíba) e 61% 
(Corumbá).

Registraram-se também, no decurso dessa estação, consideráveis 
totais pluviométricos (ver Figura 12d  – carta de isoietas), geneti-
camente associados às linhas de instabilidade que se formaram no 
interior da massa tropical atlântica (quase sempre induzidas pela 
aproximação das FPA): 27% em Paranaíba, 20% em Coxim e 15% 
em Campo Grande. Tais índices, expressivos somente nessa porção 
centro-norte-oriental do território, tanto ratifi cam a real oposição 
das correntes do leste como comprovam o intenso grau de ação 
das correntes do sul nas demais áreas do estado, cujos refl exos nas 
chuvas não podem ser contestados. De maneira geral, as invasões 
polares que mais ocorreram durante a primavera foram as do tipo 
“oscilante” (Tarifa, 1975).

Em suma, durante 1983, a forte atividade do ar polar possibilitou 
a ocorrência de intensos choques frontais na altura do Trópico e até 
além dele, que foram os maiores responsáveis pelos elevados índices 
pluviométricos registrados por todo Mato Grosso do Sul. Cerca de 
80% (em média) das chuvas desse ano foram geradas por sistemas 
frontais, mais atuantes no sul e no leste (94,5% em Guaíra e 88,9% 
em Três Lagoas) que na porção setentrional e ocidental do estado 
(79,6% em Coxim e 78,6% em Corumbá).

Nesse ano de alta pluviosidade, as condições do tempo sobre 
metade do território sul-mato-grossense, mais precisamente o com-
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preendido entre 20,5° e 24° latitude S, foram controladas por cor-
rentes do sul (64% em Guaíra e 51% em Campo Grande).

A Figura 13 fornece um quadro detalhado das variações rítmicas 
diárias em 1983, ao longo das três grandes faixas topográfi cas da área, 
grosseiramente alinhadas no sentido norte-sul e dispostas de oeste 
para leste. Na Figura 14, encontram-se sintetizados, para esse ano, 
os índices porcentuais da atuação geral dos sistemas atmosféricos e 
também os daqueles ligados à geração de chuvas.

O “ano padrão” médio de 1984 (ritmo atmosférico 
habitual)

Durante o verão de 1984, a tendência que se verifi cou por toda 
a primavera do ano anterior manteve-se, com as correntes do sul 
tomando, preferencialmente, a rota da calha do rio Paraná. Menos 
vigorosas que as daquela estação e já sofrendo uma séria oposição 
por parte das correntes do leste, não mais detiveram, no Pantanal e 
no norte do estado, a predominância na gênese pluvial, tal como a 
que se registrara no verão de 1983.

Enquanto ao longo do alto curso do rio Paraná cerca de 85% das 
chuvas estiveram ligadas à atividade frontal (86,4% em Guaíra contra 
84,5% em Três Lagoas), nas porções sul e central do Planalto Divisor 
tais índices caíram para 75% em média (78,3% em Ponta Porã contra 
73,9% em Campo Grande). Fato comum a essas áreas foi o papel exer-
cido, na geração das chuvas, pelos desdobramentos do eixo principal 
das FPA, principalmente pelas FPA estacionárias e com setor quente 
de retorno (25,5% em Campo Grande, 38,8% em Guaíra e 32,1% em 
Paranaíba). Também frequente, nessas áreas, foi a ação pluvial en-
gendrada pela repercussão de FPA (16% em Ponta Porã e 12,5% em 
Três Lagoas), o que demonstra uma certa debilidade das correntes do 
sul e comprova a oposição mais efetiva das correntes intertropicais.

No Pantanal e no norte do estado, embora a atividade frontal 
tenha se incumbido de 54% das chuvas em Corumbá e de 37% em Co-
xim, o que se observou foi uma considerável ação pluvial promovida 
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pela TC e por IT, formadas dentro da massa tropical atlântica. Tais 
sistemas, embora mais atuantes nas porções ocidental e setentrional 
do estado, também foram responsáveis por uma parcela das chuvas 
ocorridas ao longo do curso superior do Paraná e do Planalto Divisor 
(15,3% em Três Lagoas e Ponta Porã, 14,1% em Paranaíba e 12,5% 
em Campo Grande).

Outra característica marcante do verão de 1984 foi a atividade 
pluvial da EC que, consideravelmente alta em Mato Grosso (41,5% 
em Cuiabá e 37% em Poxoréu), acabou se refl etindo também no norte 
e centro de Mato Grosso do Sul. Esse sistema equatorial gerou 7% 
das chuvas em Campo Grande e 6% em Coxim.

Vale ainda destacar que nessa estação de chuvas bem distribuídas 
(ver Figura 15a  – carta de isoietas), graças à variedade de gênese 
destas, a oposição que as correntes intertropicais ofereceu às do 
sul acabou fazendo que as massas polares chegassem ao território 
sul-mato-grossense já bastante modificadas. Por esse motivo, a 
participação das massas polares tropicalizadas (PV/PVC) superou 
em muito as de “fácies” principal (PA). Estas nem chegaram a atuar 
em Mato Grosso, enquanto aquelas tiveram uma atuação quase que 
desprezível (apenas um dia em Cuiabá e Poxoréu).

Tal qual na primavera de 1983, durante o verão de 1984 também 
predominaram as invasões polares do tipo “oscilante” (ibidem).

A partir do outono, por causa da manutenção e ampliação do 
bloqueio que as correntes intertropicais oceânicas continuaram a 
oferecer às correntes do sul (principalmente na porção norte e leste 
do estado), e ainda pelo fato que, nessa época do ano, tais correntes 
já se apresentam mais vigorosas, as incursões de ar polar foram mais 
sentidas no Pantanal, cuja planície de altitudes modestas possibilitou 
penetração de ar frio (PA) até terras de Mato Grosso.

Em Cuiabá, a 15,5° latitude S, as correntes do sul controlaram 
40% das condições atmosféricas. Já em Três Lagoas, situada em la-
titude bem mais elevada (21º S) e na calha do rio Paraná, os índices 
foram praticamente os mesmos (42%), contra valores em torno de 
53% ligados à ação das correntes tropicais marítimas e 5% referentes 
a corrente de oeste.
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A forte oposição das correntes tropicais do leste às correntes do 
sul, sensivelmente elevadas na porção oriental do estado (em Para-
naíba e Três Lagoas controlaram a circulação em mais de 50% dos 
dias), proporcionou duas áreas distintas de pluviosidade mais intensa 
(ver Figura 15b  – carta de isoietas): 

• Uma entre os paralelos de 22° e 24° latitude sul, onde mais 
da metade das chuvas esteve associada geneticamente ao eixo 
principal das FPA (61% em Guaíra e 55% em Ponta Porã). 

• Outra entre 20° e 17° latitude sul (limitada a oeste pelo me-
ridiano de 56º longitude oeste), onde, embora não se negue o 
importante papel exercido pelo eixo principal na geração das 
chuvas (62% em Paranaíba e 43% em Coxim), cabe destacar a 
ação das linhas de instabilidade (27% em Paranaíba) e do setor 
quente de retorno das FPA (23% em Coxim).

Entre essas duas áreas de pluviosidade mais elevada, mais preci-
samente entre os 20° e 22° latitude sul, constatou-se um equilíbrio 
entre os índices de participação geral das massas polares, “fácies” 
principal (PA), e os referentes à atuação do ar polar modificado 
(PV/PVC). Os valores da participação desses sistemas no controle 
da circulação em Presidente Prudente, Três Lagoas e Paranaíba, 
bastante equilibrados entre si (de 18% a 14%), confi rmam a oposição 
mais séria que, nessa região oriental do estado, as correntes do sul 
sofreram das intertropicais.

Já os relativos a Corumbá (23%  – PA e 12%  – PV/PVC) e Cuiabá 
(18%  – PA e 8%  – PV/PVC) ratifi cam as profundas penetrações do 
ar polar, Pantanal adentro, capazes de recolocar a EC próxima à sua 
área-fonte.

Esse original mecanismo da circulação atmosférica no outono de 
1984 sobre  Mato Grosso do Sul, onde correntes antagônicas dis-
putaram e controlaram o tempo no leste e oeste, acabou instalando 
uma estreita área de pluviosidade mais reduzida (índices em torno de 
100 mm, conforme a carta de isoietas  – Figura 15b) que, alongan-
do-se desde o centro-norte do Pantanal, envolveu, grosso modo, a 
capital do estado. Contudo, não se pode dizer que tenha havido áreas 
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com carência de chuvas no território sul-mato-grossense, ao longo 
dessa estação, que revelou maior frequência de ocorrência de invasões 
polares do tipo “oscilante” (Monteiro, 1969).

No decorrer do inverno, a participação das correntes do sul no 
controle da circulação atmosférica sobre Mato Grosso do Sul au-
mentou, como era de se esperar. Agindo durante mais da metade 
dessa estação por todo o estado (66% em Guaíra e 51% em Campo 
Grande, Corumbá e Paranaíba), exceção feita ao extremo norte do 
estado, onde os índices já não atingiram valores tão elevados (Coxim  – 
42%), as tais correntes não só controlaram as condições do tempo, 
mas também possibilitaram a preponderância do eixo principal das 
FPA, na geração das chuvas em todo o território sul-mato-grossense.

Enquanto no centro do Pantanal e nas porções meridional e 
central do estado, tal eixo foi responsável pela quase totalidade das 
chuvas de inverno (91% em Corumbá, 98% em Ponta Porã, 83% em 
Guaíra, 90% em Campo Grande), nas áreas norte e leste, por causa 
da existência de um bloqueio ainda efetivo por parte das massas 
tropicais atlânticas (TA/TAC), registrou-se considerável ação plu-
vial das FPA estacionárias (12% em Coxim) e do eixo refl exo (18% 
em Paranaíba), embora o eixo principal tenha continuado a ser o 
maior responsável pela geração das chuvas desse período, nas refe-
ridas áreas.

Vale destacar o controle que a massa TC exerceu sobre Mato 
Grosso do Sul, durante o inverno de 1984, cujos índices de atuação 
geral variaram no sentido oeste-leste de 25% (centro do Pantanal  – 
Corumbá) a 15% (nordeste do estado  – Paranaíba). O papel que 
essa corrente do oeste desempenhou na geração das chuvas foi mais 
destacado ao longo do alto curso do rio Paraná (9% em Presidente 
Prudente, 8% em Três Lagoas e 11% em Paranaíba), para onde foi 
atraída pelos mecanismos frontológicos que se desenvolveram ao 
longo dessa estação do ano.

Diferentemente do que se passou no inverno de 1983, de chuvas 
bem elevadas, no decurso do inverno de 1984 a porção norte do 
Pantanal revelou gênese pluvial mais diversifi cada. Embora o eixo 
principal e refl exo das FPA tenham se encarregado de 48,5% das chu-



AS CHUVAS E AS  MASSAS DE AR NO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  85

vas, coube à TC, deslocada de sua área-fonte por vigorosos fl uxos de 
ar polar, a geração de 41,5% da pluviosidade, os 10% restantes foram 
de responsabilidade da repercussão de FPA, conforme demonstram 
os valores em Cuiabá.

Ao longo do inverno de 1984, os fl uxos de invasão polar mais 
atuantes foram os do tipo “interrompido” (ibidem).

No conjunto, o inverno em questão apresentou uma pluviosidade 
bastante próxima da esperada para essa época do ano (índices entre 
100 e 200 mm, ver Figura 15c), apesar de se ter notado carência de 
chuvas no decorrer de julho, em todo o estado. É que nesse mês os 
avanços de ar polar ainda estavam um tanto quanto débeis; nem 
mesmo na porção meridional do estado, onde sempre se fazem notar 
de forma destacada, eles chegaram a atingir 40% de atuação geral. 
Além disso, as correntes do leste, no início desse inverno, ofereceram 
uma séria oposição às do sul.

Tal fato voltou a se repetir no começo da primavera, mais precisa-
mente durante o mês de outubro, ocasião em que as massas TA/TAC 
e TC opuseram-se veementemente às correntes do sul. Controlando 
a circulação sobre Mato Grosso do Sul durante dois terços do referido 
mês, as correntes intertropicais permitiram apenas três passagens do 
eixo principal das FPA pela área, responsáveis pela quase totalidade 
das fracas chuvas que se registraram ao longo do alto curso do rio 
Paraná (ver Figura 15d  – carta de isoietas). Possibilitaram também 
só duas defi nições do eixo refl exo, sistema esse que mais chuvas gerou 
no norte do estado, no mês em questão.

Contudo, nos outros dois meses desse trimestre de primavera, 
houve uma retomada nas chuvas, predominantemente frontais, 
ligadas à ação engendrada pelo eixo principal das PFA, embora não 
se possam desprezar os totais pluviométricos oriundos das FPA es-
tacionárias e com setor quente de retorno, principalmente no decurso 
do mês de dezembro. 

Em resumo, na primavera de 1984, as correntes do sul controla-
ram as condições atmosféricas sobre a porção meridional e oriental 
do estado, em cerca da metade do período (61% em Guaíra e 57% 
em Ponta Porã contra 49% em Três Lagoas e Paranaíba). Vale a pena 
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destacar, dentro desses índices, a parcela excepcionalmente elevada 
referente ao controle exercido pelos mecanismos frontológicos (FPA 
e FPR), bem como salientar que o ar polar “fácies” principal (PA) 
teve menor expressividade que o “modifi cado” (PV/PVC).

Nas porções central, norte e ocidental do estado, os índices da ação 
das correntes do sul foram ainda menores (43% em Campo Grande, 
40% em Coxim e 39% em Corumbá). Em contraposição, a atuação 
da TC foi sensivelmente elevada no decorrer dessa estação, já que 
no centro do Pantanal tal sistema chegou a deter o controle de pra-
ticamente metade do período, conforme atestam os índices obtidos 
em Corumbá: 48% (TC), 39% (correntes do sul) e 13% (correntes 
do leste). Por todo o estado, tal fenômeno foi sentido, pois, mesmo 
em Paranaíba (extremo leste) e Guaíra (extremo sul), a participação 
geral desse sistema tropical continental girou em torno dos 20%. 
Predominaram por toda a primavera fl uxos de invasão polar do tipo 
“oscilante” (Tarifa, 1975).

De maneira geral, no ano de 1984, diferentes correntes atmosféri-
cas disputaram o controle das condições do tempo sobre Mato Grosso 
do Sul. Na porção meridional (22° a 24° latitude sul), predominaram 
as correntes do sul (58% em Guaíra e 56% em Ponta Porã). Na porção 
oriental, houve quase um equilíbrio de forças entre as correntes do 
sul e as do leste, conforme revelam os índices de Três Lagoas (47% 
e 40%) e Paranaíba (46% e 41%), respectivamente.

A região central, apesar do sensível controle da circulação por 
parte das correntes do sul (45% em Campo Grande), revelou grandes 
afi nidades com as porções norte e central do Pantanal, áreas onde as 
correntes do oeste e norte atuaram de forma expressiva (35% em Co-
rumbá e 25% em Coxim). Até mesmo na capital do estado elas foram 
intensas (21%). Cabe mencionar que, em praticamente todo o esta-
do, houve equilíbrio na ação exercida pelas massas polares “fácies” 
principal (PA) e polares tropicalizadas (PV/PVC), como também 
entre a soma dos índices de atuação desses dois sistemas polares e 
a relativa aos mecanismos frontológicos em avanço (FPA e FPR).

Pode-se dizer que em 1984, ano de “pluviosidade média”, a 
gênese das chuvas foi predominantemente frontal (índices em torno 
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de 80% ou mais), exceção feita à porção norte do estado, onde se 
observou que 30% delas originaram-se de sistemas intertropicais 
(principalmente IT, TC e EC).

A Figura 16 fornece uma visão detalhada das variações rítmicas 
diárias em 1984, ao longo das três grandes unidades topográfi cas 
da área, alinhadas, grosso modo, no sentido norte-sul e dispostas, 
paralelamente, de oeste para leste. Na Figura 17, estão sintetizados, 
para 1984, os índices porcentuais de atuação geral dos sistemas 
atmosféricos, além dos que se ligaram à ação pluvial.

O “ano padrão” seco de 1985 (ritmo atmosférico 
excepcional)

No transcurso do verão de 1985, o jogo de forças entre as corren-
tes do sul e as correntes intertropicais permaneceu praticamente o 
mesmo da primavera antecedente. Isso tem um alto signifi cado, pois 
é no verão que habitualmente as correntes do sul costumam ser mais 
fracas. Notou-se mesmo até um ligeiro aumento no poder de pene-
tração dos fl uxos polares, capaz de recolocar a TC mais próxima à sua 
área “core” e de livrar o centro e o norte do estado de sua marcante 
infl uência (nota característica da primavera de 1984).

Dessa forma, os mecanismos frontológicos (FPA e FPR) conti-
nuaram a se destacar dentro das correntes do sul (no que se refere à 
atuação geral), tendo havido ainda um maior incremento na parti-
cipação do ar polar modifi cado (PV/PVC), a expensas do ar polar 
“fácies” principal (PA).

Dominando as condições atmosféricas por todo Mato Grosso do 
Sul (58% em Guaíra contra 47% em Coxim), exceção feita ao centro e 
ao norte do Pantanal onde as correntes do oeste e do norte dividiram 
tal responsabilidade com as extratropicais (Corumbá: 43% e 42%; 
Cuiabá: 35% e 50%, respectivamente), as correntes do sul permi-
tiram intensa atividade frontal, responsável pela quase totalidade 
das chuvas registradas nessa estação (100% em Ponta Porã, 95% em 
Paranaíba, 86% em Corumbá e 83% em Coxim).
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Esse interessante mecanismo da circulação no verão de 1985 pos-
sibilitou índices pluviométricos acima dos habitualmente esperados 
(comparar a carta de isoietas médias de verão – Figura 4a – com a do 
verão de 1985 – Figura 18a), principalmente na porção norte-oriental 
do estado, onde houve um maior bloqueio por parte das correntes 
do leste. Nessa área, o poder pluvial do eixo principal foi superado 
pelo das FPA estacionárias e com setor quente de retorno em con-
junto (Paranaíba: 43% do eixo principal e 47% da FPA estacionária 
+ FPA com setor quente; Coxim: 33% do eixo principal e 40% da 
FPA estacionária + FPA com setor quente).

A existência de um enclave de maior pluviosidade entre os 21° e 23° 
latitude sul, no sudeste do estado (ver carta de isoietas  – Figura 18a), 
deve ser interpretada da mesma maneira. Embora não se possa con-
siderar a pluviosidade registrada, grosso modo, desde Ponta Porã até 
Presidente Prudente como elevada, os índices de participação das 
FPA estacionárias e com setor quente de retorno explicam tal enclave 
e confi rmam a importância que assumiram, em razão do acentuado 
bloqueio que a massa tropical Atlântica ofereceu às correntes do 
sul, ao longo de toda a face norte-oriental do território sul-mato-
grossense. Da mesma forma que na primavera de 1984, no decorrer 
do verão de 1985 também houve o predomínio de fl uxos de invasão 
polar do tipo “oscilante” (ibidem).

No outono, principalmente após o mês de abril, as correntes do sul 
passam a dominar as condições do tempo sobre todo Mato Grosso do 
Sul e a controlar mais da metade dos dias dessa estação, entre os 20° e 
24° latitude sul (66% em Guaíra, 65% em Ponta Porã, 61% em Campo 
Grande e 60% em Paranaíba). Até mesmo no centro do Pantanal e 
no norte do estado, os índices referentes às correntes extratropicais 
foram bastante expressivos: 50% em Corumbá e 47% em Coxim.

Houve, entretanto,  sensíveis alterações do verão para o outono 
de 1985. Nessa estação, as FPA e FPR perderam a primazia do con-
trole geral que dentro das correntes do sul vinham detendo desde a 
primavera de 1984. Tal controle passou a ser exercido pelo ar polar 
modifi cado (PV/PVC), notadamente sobre o Planalto Divisor e sobre 
o curso superior do rio Paraná.
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O vigor com que o ar frio (“fácies” principal) se aproveitou das 
calhas dos rios Paraguai e Paraná e da planície do Pantanal para 
atingir latitudes mais baixas acabou por determinar chuvas pre-
dominantemente ligadas à ação do eixo principal (73% em Guaíra, 
81% em Paranaíba e 68% em Corumbá) e por colocar a ação (geral 
e pluvial) da TC na parte meridional de Mato Grosso. Cuiabá, por 
exemplo, revelou chuvas associadas em 27% a tal massa continental 
e apenas em 9% ao eixo principal das FPA.

Por sua vez, essas consideráveis incursões de ar polar além-trópico 
deslocaram a área de maior infl uência das correntes do leste (geral-
mente o extremo oriente do estado) para o sul de Goiás, sul de Mato 
Grosso e norte de Mato Grosso do Sul. Enquanto em Paranaíba tais 
correntes atuaram cerca de 33% no outono, em Coxim elas detiveram 
o controle de 39% dos dias da referida estação.

Também no centro do estado, os efeitos pluviais dessas correntes 
do leste foram sentidos, pois 35% das chuvas da capital originaram-se 
da ação exercida pelo eixo principal das FPA (as IT que se formaram 
dentro da massa tropical oceânica geraram 33%) e 23% ligaram-se à 
repercussão de FPA.

Durante a primeira metade do outono de 1985, as invasões polares 
do tipo “oscilante” predominaram, e, no curso da segunda metade, 
houve maior frequência das do tipo “dominante” (Monteiro, 1969).

No conjunto, a pluviosidade nessa estação esteve dentro do pa-
drão esperado, podendo ser considerada “média” (ver Figura 18b). 
Contudo, deve-se ressaltar que as chuvas estiveram mais concentra-
das nos meses de abril e maio, e junho foi bastante seco. Tal caráter 
prolongou-se por todo o inverno.

Nessa estação, embora as correntes do sul tenham continuado a 
controlar a circulação sobre extensa área do território sul-mato-gros-
sense (entre os 20° e 24° latitude sul), por mais da metade do período, 
conforme demonstram os índices de Guaíra (65%), Corumbá (53%), 
Campo Grande e Três Lagoas (ambas com 52%), notou-se um maior 
bloqueio por parte das correntes do leste, principalmente no norte-
nordeste do estado, onde os índices de participação geral das corren-
tes do sul caíram para 43% em Corumbá e para 48% em Paranaíba.
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A participação das correntes do leste elevou-se substancialmente 
sobre toda a porção oriental sul-mato-grossente (37% em Paranaíba 
e 34% em Três Lagoas), estendendo-se também pelo oeste de São 
Paulo (34% em Presidente Prudente).

Outra importante característica desse período de pluviosidade 
reduzida foi o recrudescimento da ação da massa tropical continental 
que, deslocada para o norte (Mato Grosso) durante o outono, reto-
ma agora sua posição média (Chaco) e passa a agir sobre todo Mato 
Grosso do Sul, com intensidade decrescente de noroeste para sudeste.

Mesmo sobre terras paulistas e paranaenses, a ação dessa massa 
continental foi bastante notada, pois índices superiores a 10% nessas 
áreas só costumam ser alcançados, esporadicamente, na primavera 
e no verão.

As fracas chuvas do inverno de 1985 (valores entre 10 e 150 mm – 
ver carta de isoietas  – Figura 18c) foram geradas quase que tão 
somente por sistemas frontais (96% em Três Lagoas, 92% em Co-
rumbá, 86% em Coxim, 99% em Guaíra e Ponta Porã e 100% em 
Campo Grande e Paranaíba) com preponderância do eixo principal 
(94% em Ponta Porã e Campo Grande, 89% em Paranaíba, 86% em 
Coxim e 82% em Guaíra).

Notou-se, contudo, uma forte ação pluvial das oclusões de FPA 
sobre Três Lagoas (50%), o que esclarece por que os índices pluvio-
métricos registrados nessa localidade durante o inverno (52,1 mm) 
foram bem mais elevados que os de Paranaíba (18,6 mm), embora 
elas distem entre si cerca de 140 quilômetros apenas.

Por todo o inverno, os fl uxos de invasão polar que mais ocorreram 
foram os classifi cados como “dominantes” (ibidem).

No decorrer da primavera, as correntes do sul tornaram-se bas-
tante fracas e nem mesmo no extremo sul do estado conseguiram 
atuar durante a metade dos dias do período (Guaíra 49%), embora, 
entre os 20° e 24° latitude sul, elas tenham continuado a dominar a 
circulação atmosférica (45% em Ponta Porã, 40% em Campo Grande 
e 43% em Três Lagoas).

Essa menor participação das correntes extratropicais no controle 
da circulação sobre  Mato Grosso do Sul não deve ser atribuída ape-



AS CHUVAS E AS  MASSAS DE AR NO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  91

nas à eventual oposição das correntes do leste, pois, mais fracas que 
no outono-inverno, ofereceram ao ar polar tão somente o habitual 
obstáculo que costumam criar.

O que houve de fato foi uma elevação da participação da massa 
tropical continental nas condições do tempo sobre todo o território 
sul-mato-grossense (42% em Corumbá, 37% em Campo Grande, 
35% em Coxim, 33% em Ponta Porã, 29% em Três Lagoas e Paranaíba 
e 26% em Guaíra).

Essa massa, cuja atuação geral em terras paulistas e paranaenses 
alcançou índices superiores a 25%, viu-se impelida a migrar de sua 
área-fonte para o leste, atraída pelos mecanismos frontológicos mais 
intensos aquém-trópico, em função da debilidade com que as massas 
polares alcançaram o Brasil meridional no curso da primavera em 
questão.

Assim se explicam a reduzida pluviosidade do período e os altos 
índices de atuação geral do ar polar modifi cado (PV/PVC), dentre 
os que compõem as correntes do sul, com pequena participação do 
ar polar “fácies” principal (PA) nas condições atmosféricas reinantes 
sobre  Mato Grosso do Sul (3% em Corumbá, Ponta Porã e Guaíra e 
1% em Campo Grande e Paranaíba).

As fracas chuvas registradas no estado ao longo desse trimestre, 
habitualmente chuvoso (comparar a carta de isoietas médias de inver-
no – Figura 4d – com a da primavera de 1985 – Figura 18d), tiveram 
gênese predominantemente frontal. Contudo, o eixo principal não 
exerceu papel de destaque, exceção feita ao extremo sul (Guaíra) e 
centro do Pantanal (Corumbá), favorecidos nas incursões de ar frio 
por suas condições latitudinais e altimétricas.

Nas demais áreas do estado, ora as chuvas ligaram-se ao eixo 
refl exo das FPA (Três Lagoas), ora às FPA estacionárias (Coxim, 
Campo Grande e Ponta Porã), ora às FPA em dissipação (Para-
naíba). Notou-se ainda uma considerável ação pluvial da massa 
tropical continental na porção norte-oriental (15% em Coxim e 26% 
em Paranaíba). Os fl uxos de invasão polar de maior frequência no 
decorrer da primavera de 1985 foram os classifi cados como “nulos” 
(Tarifa, 1975).
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Em linhas gerais, ao longo de 1985 (ano de pluviosidade redu-
zida), as correntes do sul detiveram o controle da circulação atmos-
férica somente sobre metade do estado (60% em Guaíra contra 51% 
em Campo Grande), com destaque para a participação do ar polar 
modifi cado (PV/PVC), cujos índices foram bem superiores aos do 
ar polar “fácies” principal (PA), conforme os exemplos a seguir: 
Campo Grande: 19% contra 9%, Guaíra: 25% contra 11%, Paranaíba: 
18% contra 7%. Frise-se que em 1983 (ano de pluviosidade elevada) 
ocorreu o inverso, tendo havido preponderância das massas polares 
(PA) sobre as em tropicalização (PV/PVC).

Enquanto, sobre o alto curso do rio Paraná, as correntes do sul em 
1985 nunca atingiram índices inferiores a 50%, o mesmo não ocorreu 
na planície do Pantanal. Corumbá, no centro desse compartimento 
e numa latitude quase igual à de Paranaíba, revelou apenas 45% de 
participação das correntes extratropicais no controle das condições 
do tempo, contra expressivos 36% referentes à ação das correntes do 
oeste e norte (TC e EC).

Essas correntes do interior do continente atuaram intensamente 
sobre todo o estado (24% em Coxim, 23% em Campo Grande, 21% 
em Ponta Porã, 17% em Paranaíba e Três Lagoas e 16% em Guaíra), 
alcançando o oeste paulista e o noroeste do Paraná com valores em 
torno dos 15%, os mais elevados dentre os três “anos padrão” anali-
sados. Paralelamente, notou-se em 1985 uma diminuição da ação das 
correntes do leste sobre  Mato Grosso do Sul. A reduzida pluviosidade 
desse ano teve gênese predominantemente frontal, com índices sempre 
superiores a 80% (96% em Guaíra e 81% em Coxim). No setor meri-
dional do estado e centro do Pantanal, destacou-se a ação pluvial do 
eixo principal das FPA, enquanto, no restante do território, as FPA 
estacionárias e com setor quente de retorno, além do eixo refl exo, di-
vidiram com aquele a responsabilidade da geração das fracas chuvas.

A Figura 19 permite um acompanhamento detalhado das varia-
ções rítmicas diárias desse ano, ao longo dos três grandes comparti-
mentos topográfi cos da área, grosseiramente alinhados de norte para 
sul e dispostos de oeste para leste. Na Figura 20, são sintetizados os 
índices porcentuais da atuação geral dos sistemas atmosféricos em 
1985, bem como dos que agiram gerando chuvas.


