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3
AS CHUVAS NO TRIÊNIO 1983-1985 

VISTAS PELA IMPRENSA REGIONAL E 
NACIONAL

Com o objetivo de mostrar os diferentes efeitos que o comporta-
mento pluviométrico do triênio 1983-1985 produziu nas atividades 
humanas e, de maneira geral, sobre a população de Mato Grosso 
do Sul, foram consultados os arquivos dos jornais de maior circu-
lação na capital do estado (Correio do Estado e Diário da Serra) e 
selecionaram-se as notícias diretamente ligadas a eventos climáticos 
bem marcados, descartando, tanto quanto possível, aquelas mais 
sensacionalistas, fato ainda muito presente na imprensa regional. 
Em algumas ocasiões, recorreu-se também a publicações de ní-
vel nacional (O Estado de S. Paulo, Folha de S.Paulo e Veja) que 
serviram para balizar o nível da informação, principalmente sua 
confi abilidade.

A seguir são relatados os refl exos da enorme variabilidade plu-
viométrica ocorrida nesse triênio, que fornecem uma visão bastan-
te clara da realidade climática sul-mato-grossense e não deixam 
dúvidas quanto ao fato de ela estar atrelada a outra mais ampla, 
hemisférica ou, no mínimo, zonal, onde os eventos se ligam a di-
ferentes sequências de tipos de tempo, ou seja, a variações cíclicas 
do clima atual.
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A elevada pluviosidade de 1983

Nos primeiros dias do ano, o Correio do Estado (6.1.1983, p.7) 
informava que: “Safra no MS em situação privilegiada  – em outros 
estados a situação é difícil e já preocupa autoridades do Governo”. 
Ao lado dessa notícia, aparecia outra: “No restante do País, a seca e 
as enchentes”, referindo-se à seca no nordeste e as enchentes no sul 
do Brasil. Entretanto, em pouco mais de um semana, a preocupação 
com os episódios chuvosos e seus efeitos sobre Mato Grosso do Sul se 
faz notar: “Rio Paraguai começa a inundar Porto Murtinho” (Diário 
da Serra, 15.1.1983). 

Por todo o verão (janeiro-fevereiro-março) e com uma frequência 
incomum, os mencionados jornais campo-grandenses apresentaram 
manchetes de primeira página, voltadas para a subida das águas 
nos rios Paraná e Paraguai (em menor escala no rio Aquidauana), o 
aumento do número de desabrigados, as quebras na safra agrícola, 
a interrupção nos meios de transporte (rodovias e ferrovias), a im-
possibilidade de secagem e de escoamento da safra de grãos, além de 
episódios ligados a trombas-d’água, ventanias e chuva de granizo.

Ficou bem patente a preocupação da imprensa do estado em 
relação aos excessos pluviométricos, causadores de grandes prejuí-
zos à lavoura e às cidades ribeirinhas (Porto Murtinho, Porto XV, 
Bataguassu, Novo Mundo, Eldorado, Três Lagoas, Aquidauana). 

No decorrer do outono (abril-maio-junho), com a persistência 
das chuvas por todo o território sul-mato-grossense, principalmente 
no centro-sul, a imprensa continuou a destacar os problemas que já 
se apresentavam desde o verão, agora agravados com a chegada do 
frio. Dessa forma, ao lado de notícias relativas aos efeitos da chuva 
(cheia nos rios Paraná e Paraguai, interrupção no tráfego entre  Mato 
Grosso do Sul e Paraná, diminuição na arrecadação do ICM, perdas 
na produção de soja e trigo), compareceram também as relacionadas 
ao frio (+ 2°C em Dourados, em 7 de junho de 1983).

Vale destacar que, principalmente no Diário da Serra, houve uma 
preocupação constante em acompanhar as obras de construção do 
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dique de Porto Murtinho, proteção contra as águas do Paraguai que, 
no ano anterior, haviam invadido a cidade. 

Ao longo do inverno (julho-agosto-setembro), com a diminuição 
das chuvas, principalmente sobre as áreas central e norte-noroeste do 
estado, notícias antagônicas foram divulgadas lado a lado no Correio 
do Estado (19.8.1983, p.5): “MS ainda conta com 4 mil desabrigados 
pelas cheias” e “Sanesul diz que a estiagem não ameaça o abasteci-
mento”. Tais reportagens mostravam o drama dos desabrigados no 
sul do estado e também a preocupação com a possível falta d’água 
nos reservatórios da capital, fato que acabou ocorrendo. Campo 
Grande ocupa uma posição central, situando-se em pleno Planalto 
Divisor (“serra” de Maracaju), área naturalmente dispersora de cór-
regos e rios. Além do mais, não recebeu precipitação durante agosto, 
quando, durante 14,5 dias, atuaram massas polares (PA e PV), e, em 
10,5, agiram massas tropicais (TA e TAC), ambas estabilizadoras 
do tempo (ver tabelas correspondentes).

É importante mencionar também que a imprensa divulgou ou-
tros eventos climáticos ocorridos nesse período de inverno. Notícias 
ligadas ao frio e às geadas fi zeram-se notar desde julho até setembro, 
outras ligadas à retomada das chuvas apareceram já na primeira 
quinzena de setembro, além de uma curiosa informação sobre um 
vendaval de mais de 100 km/h (Correio do Estado, 20.9.1983, p.9), 
que atingiu uma serraria no vilarejo de Capitan Bado (Paraguai), a 
80 quilômetros da fronteira com Mato Grosso do Sul, cujos traba-
lhadores foram atendidos em hospitais de Amambaí e Dourados.

Durante a primavera (outono-novembro-dezembro), a imprensa 
de Mato Grosso do Sul ocupou-se, inúmeras vezes, em mostrar os 
estragos causados por frequentes temporais que se abateram sobre 
Campo Grande, Dourados, Aquidauana e Anastácio. Não deixou, 
contudo, de revelar surpresa com a estrada de massas polares, ainda 
bastante fortes, em pleno mês de outubro, valendo a pena destacar a 
do início desse mês: “Onda de frio surpreendeu o campo-grandense” 
(Correio do Estado, 1º e 2.10.1983, p.5). Nessa reportagem, aparece a 
interessante opinião de um senhor de 74 anos que se lembra de “[...] 
que antigamente havia frio na primavera, e hoje, quando isso aconte-
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ceu, as pessoas reagem com surpresa”. Indício ou não das alterações 
do ritmo climático atual, o referido jornal prefere alertar a população 
para precaver-se, pois o tempo “anda driblando todo mundo”.

Mostrando-se bastante atentos às variações pluviométricas de 
pouca monta, tanto o Diário da Serra quanto o Correio do Estado 
foram capazes de informar sobre os pequenos bolsões de estiagem 
que se instalaram na porção meridional de Mato Grosso do Sul, 
principalmente na região de Dourados (ver carta de isoietas corres-
pondente). Tais bolsões, oriundos do maior espaçamento entre as 
passagens de FPA ao longo de novembro e início de dezembro (fl uxo 
“oscilante”  – Tarifa, 1975), não chegaram a provocar perdas consi-
deráveis nas lavouras da região. As fi guras 21, 22, 23 e 24 ratifi cam 
os fatos aqui apontados.

A pluviosidade “média” de 1984

No transcurso do verão (janeiro-fevereiro-março), comprovando 
que os pequenos bolsões de estiagem, da primavera precedente, não 
causaram grandes transtornos à agricultura de Mato Grosso do Sul, 
compareceram, logo no início de janeiro, ao noticiário do Correio do 
Estado as seguintes notícias: “Desenvolvimento bom das lavouras” 
(3.1.1984, p.7,), “MS produziu 110 milhões de litros de álcool” e 
“Lavouras de soja vão bem” (4.1.1984, p.7), “Chuva favorece lavou-
ras em Dourados” (5.1.1984, p.7). Entretanto, não se pode deixar de 
destacar que houve uma leve retração na produção de arroz: “Perdas 
na safra de arroz chegam a 13,72%”  (27.1.1984, p.7).

Além dessas notícias diretamente ligadas ao campo, os dois jor-
nais consultados também procuraram retratar os estragos que alguns 
episódios mais intensos ocasionaram na rodovia BR-163 e periferia 
de Campo Grande, e em ruas dessa capital e Dourados. Mostraram 
também os efeitos de uma situação pré-frontal (4 e 5.2.1984), com 
clara defi nição na massa tropical continental, responsável por fortes 
ventos e chuva de granizo em Dourados, por descargas elétricas 
internas sobre o estádio Morenão e destelhamentos no conjunto 
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habitacional Coophavila II, ambos em Campo Grande (ver gráfi cos 
de análise rítmica desta cidade e de Ponta Porã). Há ainda uma 
reportagem apontando para a necessidade de uma rápida conclusão 
das obras do dique de Porto Murtinho, cidade marcada pela grande 
cheia de 1982, que quase se repetiu no ano seguinte.

Já no início do outono (abril-maio-junho), ondas de frio vigorosas 
passaram a atingir o território sul-mato-grossense. Na época, o Diário 
da Serra noticiou: “Frio chega mais cedo e com maior intensidade 
este ano” (4.4.1984, p.2). Em 22 de abril de 1984, estampou, na 
primeira página, a seguinte manchete: “Frente fria está presente 
novamente”, acompanhada de reportagem (p.3), apontando ser “[...] 
notória a preocupação dos produtores do MS com o quadro mete-
orológico das últimas semanas, quando tem sido possível observar 
uma certa antecipação da estação fria, normalmente aguardada para 
o início do mês de maio”. Essa matéria conseguiu, talvez incons-
cientemente, integrar as variações termopluviométricas do estado à 
evolução da frente polar atlântica pela costa oriental brasileira, pois, 
ao divulgar o “alerta de abril” do Inmet, comenta: 

“[...] estarão sendo aguardadas pelo menos até meado de maio, e a 
partir da próxima semana, as massas de ar procedentes do pólo sul 
que, seguindo rumo ao Norte (já anunciadas no Nordeste sob a forma 
das primeiras chuvas), normalmente atravessam nessa época do ano, 
o estado e sudoeste de Goiás”.

Também durante os meses de maio e junho, por diversas vezes, 
notícias ligadas a invasões polares e resfriamentos consideráveis vol-
taram a aparecer nos referidos jornais. A preocupação constante nesse 
período foi com a possibilidade de ocorrência de geadas que, embora 
fracas, acabaram se efetivando no sul do estado: “Frio  – agricultura 
pode esperar por geadas” (Diário da Serra, 2.6.1984, p.3). Nos in-
tervalos entre uma frente e outra, consequentemente se instalavam 
períodos de estiagem, motivadores de uma série de pequenas notas 
que abordavam os aspectos positivos (“Recuperadas todas as estradas 
de MS”  – Diário da Serra, 15.6.1984, p.3) e negativos (“Estiagem 
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já provocas danos sérios no MS”  – Correio do Estado, 25.6.1984, 
primeira página; “Município enfrenta período mais seco dos últimos 
anos”  –, 27.6.1984, p.4).

Esta última nota, ao apontar que “A falta de chuvas não ocorre 
somente na região de Campo Grande, mas em todo o estado”, de-
monstra bem o sensacionalismo que, infelizmente, por vezes, aco-
mete a imprensa regional. Basta olhar a carta de isoietas do outono de 
1984 para constatar que, na verdade, a diminuição das chuvas se deu 
apenas entre os 20° e 22° de latitude sul, onde os índices decresceram 
dos pouco mais de 150 mm, no leste, para cerca de 50 mm, no oeste.

Ao longo do inverno (julho-agosto-setembro), os avanços polares 
mais constantes foram os do tipo “interrompido” (Monteiro, 1969), 
já que no primeiro mês desse trimestre eles estiveram um pouco 
mais débeis que os do outono precedente. Isso trouxe carência de 
chuvas no mês em questão, fazendo aparecer, na imprensa regional, 
reportagens do tipo: “Crise e falta de frio fazem comerciantes liquidar 
estoques” (Correio do Estado, 6.7.1984, primeira página).

No fi nal de julho, contudo, as ondas de frio foram se intensifi -
cando, geadas formaram-se no sul do estado (“Geadas afetam as 
lavouras de trigo”  – Correio do Estado, 25.7.1984, p.8), e já no co-
meço de agosto as chuvas voltaram a alcançar a capital, contrariando 
o pessimismo reinante nesse jornal até a sua edição de 21 de agosto 
de 1984: “Chuva volta, mas não chega a trazer maiores benefícios” 
(primeira página) e “Chuvas ainda muito fracas para plantio” (p.8).

No dia seguinte, tal diário rendeu-se: “Chuvas já permitem prepa-
ro da terra” (p.9). Não era para menos, pois uma série de mecanismos 
frontológicos passou a agir sobre o estado entre 19 e 25 de agosto, 
ocasionando chuvas generalizadas. Geadas fortes em Dourados e 
temperaturas extremamente baixas em Campo Grande foram regis-
tradas com a entrada da massa polar atlântica: “Frente fria agora em 
Campo Grande” (Diário da Serra, 26.8.1984, p.2) e “Frio vai conti-
nuar no estado” (Correio do Estado, 27 e 28.8.1984, primeira página).

A partir da segunda quinzena de setembro, principalmente o 
Correio do Estado passou a se preocupar com os frequentes tem-
porais e as trombas-d’água dessa época, capazes de emudecer os 
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telefones de dez municípios do sul do estado por várias horas e de 
provocar destelhamentos em Campo Grande: “Em Corumbá chuva 
causa inundações e uma morte” (18.9.1984, p.5 e “No sul do estado, 
temporal; na Capital, a chuva forte” (21.9.1984, primeira página).

No início da primavera (outubro-novembro-dezembro), ocorreu 
uma pequena estiagem no sul de Mato Grosso do Sul (“Seca atrasa 
plantio de arroz e soja”  – Correio do Estado, 31.10.1984, p.8), em 
função do bloqueio que as massas TA e TAC impuseram às correntes 
do sul (ver gráfi cos de análise rítmica desse período). Fato semelhante 
já ocorrera em julho daquele mesmo ano.

A retomada das chuvas, na segunda quinzena de outubro (“Chu-
vas continuarão no estado até o fim do mês”  – Diário da Serra, 
17.10.1984, p.2), afastou a onda de calor de sua primeira semana 
(“Aumentam casos de desidratação devido ao calor”  – Correio do 
Estado, 9.10.1984, última página). A possibilidade de boas safras é 
prevista nas páginas 1 e 8 do Correio do Estado de 19 de dezembro de 
1984: “Com tempo bom, safra ótima” e “Técnicos estimam super-
safra de soja na região de Dourados”.

Coroando esse ano de pluviosidade “média”, sem problemas de 
enchentes como as de 1982 e 1983, o dique de Porto Murtinho fi cou 
pronto no início de dezembro. O ministro do Interior, à época Mário 
Andreazza, não pôde inaugurá-lo em 7 de dezembro de 1984, segun-
do as informações do Diário da Serra do dia 8 (p.1 e 3) por causa do 
mau tempo. No fi nal desse mês, começaram a aparecer notícias nas 
quais se pode detectar a preocupação com a possibilidade de novas 
enchentes: “Alerta para as enchentes” e “Elevação do nível dos rios 
no estado” (Diário da Serra 28.12.1984, p.1-2).

As fi guras 25, 26, 27 e 28 apresentam um bom número das men-
cionadas reportagens.

A pluviosidade reduzida de 1985

Durante o verão (janeiro-fevereiro-março), as condições meteo-
rológicas reinantes na estação precedente continuaram as mesmas, 
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e a intensa atividade frontal, resultante do jogo de forças entre as 
correntes extra e intertropicais, acabou proporcionando índices 
pluviométricos bem superiores aos habitualmente registrados nessa 
estação (ver carta de isoietas correspondente e comparar com a carta 
da pluviosidade média de verão).

Dessa forma, a imprensa ocupou-se, preferencialmente, em mos-
trar os estragos provocados pelas chuvas em rodovias em pavimenta-
ção e no dique de Porto Murtinho: “Cheia no Pantanal poderá atrapa-
lhar obra na BR-262” (Correio do Estado, 14.1.1985, primeira página) 
e “Erosão no dique de Murtinho” (24.1.1985, manchete). Estragos 
são também indicados em várias cidades do estado e na agricultura: 

• “Cheia começa: Coxim inundada”  (Diário da Serra, 30.1.1985, 
manchete);

• “Cheias transferem Feira de Corumbá” (Correio do Estado, 
31.1.1985, p.8);

• “Capital fi ca totalmente inundada com o temporal” (Diário da 
Serra, 28.2.1985, p.2);

• “Chuva provoca uma série de estragos em toda Dourados” 
(Correio do Estado, 19.3.1985, p.5);

• “Enchente acaba com lavouras” (Correio do Estado, 22.2.1985, 
primeira página).

No fi nal dessa estação, a situação começou a fi car crítica. Em 
Corumbá e Ladário, o rio Paraguai alcançava índices bastante ele-
vados, e previam-se, para a primeira semana de abril, picos supe-
riores a 6 metros (“DNOS confi rma grande enchente”  – Diário da 
Serra, 27.3.1985, p.2), já que, em Porto Murtinho, o rio já atingira 
6,51 metros desde 21 de março, segundo informações do Correio 
do Estado desse mesmo dia: “DNOS confi rma a maior cheia do rio 
Paraguai” (p.6).

Além do aumento do número de desabrigados no Pantanal e dos 
problemas no escoamento da produção agrícola (“Cheia desabriga 
mais de 60 famílias em Corumbá” e “Chuva ameaça escoamento 
da safra agrícola de Itaporã”  – Correio do Estado, 28.3.1985, p. 5), 
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havia o risco de paralisação no transporte ferroviário entre a capital 
e Corumbá (“Ferrovia poderá ser interrompida”  – Diário da Serra, 
31.3.1985, p.3). A Figura 29 apresenta as principais notícias desse 
trimestre chuvoso, inserido num ano de pluviosidade reduzida, 
conforme se verá mais adiante.

No início do outono (abril), ainda chovia bem em todo o estado de 
Mato Grosso do Sul, e em maio, somente no sul. A partir de junho, 
em razão dos fl uxos polares do tipo “dominante” (Monteiro, 1969), 
instalou-se o período seco, acompanhado de baixas temperaturas. As 
notícias colhidas nos citados diários campo-grandenses demonstram 
claramente essas variações climáticas. 

• “Chuvas provocam quebra de safra” (Diário da Serra, 3.4.1985, 
p.3);

• “O rio Paraguai continua subindo em todo o Pantanal” (Correio 
do Estado, 8.4.1985, p.4);

• “Cáceres pode causar uma nova alta no rio Paraguai” (Diário 
da Serra, 16.4.1985 p. 2);

• “Pantanal agora encheu de novo” (Diário da Serra, 8.5.1985, 
p.3);

• “Enchente ameaça Murtinho” (Correio do Estado, 10.5.1985, 
p.5);

• “Aumenta o frio no estado e Fasul já entrega agasalhos” (Correio 
do Estado, 4.6.1985, primeira página);

• “Frio continua mais três dias” (Correio do Estado, 8.6.1985, 
última página);

• “Temperatura mais baixa do País, no MS” (Correio do Estado, 
10.6.1985, manchete);

• “O frio beneficia trigo em Dourados” (Correio do Estado, 
11.6.1985, p.6);

• “Persiste ameaça de geadas” (Correio do Estado, 13.6.1985, 
primeira página).

No entanto, nem todas essas notícias puderam fazer parte da 
Figura 30, inserida na prancha que será apresentada mais adiante, 
tendo sido privilegiadas apenas aquelas de maior destaque.
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Ao longo do inverno (julho-agosto-setembro), as invasões polares 
do tipo “dominante” (Monteiro, 1969) persistiram, provocando bai-
xas temperaturas e escassez de chuvas em todo o estado (ver carta de 
isoietas correspondente). A estiagem que desde o fi nal do outono se 
instalara em Mato Grosso do Sul tornou-se mais severa e provocou 
sérios danos à agricultura (“Produtores perderam 23 mil hectares de 
trigo”  – Diário da Serra, 4.7.1985, primeira página).

Aos prejuízos causados pela seca, vieram se somar os provocados 
pelas geadas, conforme demonstra a reportagem “Produção de alho 
sofreu uma queda” (Diário da Serra, 30.7.1985, p.4). Embora essa 
matéria aborde as falhas ocorridas na germinação do alho, em áreas 
cujo plantio coincidiu com o período de defi ciência hídrica, acaba 
também tecendo algumas considerações sobre os efeitos das geadas 
de julho nas culturas de trigo dos municípios de Aral Moreira e 
Dourados (sul do estado).

Campo Grande, localizada no Planalto Divisor, foi a primeira 
cidade a sentir os efeitos da falta de chuvas (“Com estiagem, bairros 
sofrem com falta d’água”  – Correio do Estado, 20.8.1985, última pá-
gina), acompanhada de outras (“Falta água em Coxim”  – 9.9.1985, 
p.5; “Racionamento de água” (Dourados)  – 19.9.1985, p.5).

Nesta última data, o mesmo jornal registra na contracapa a se-
guinte matéria sobre Campo Grande: “Estiagem deixa 50% dos 
consumidores sem água”. Vale dizer que a passagem frontal do início 
de setembro que provocou chuvas em todo o estado infelizmente 
não signifi cou o reinício do período chuvoso (ver gráfi cos de análise 
rítmica desse período).

A estiagem iniciada em junho e que se tornou mais severa durante 
o inverno perdurou também por quase toda a primavera (outono-
novembro-dezembro). As fracas chuvas de outubro que estimularam 
os produtores ao plantio (“Chuva reanima os produtores de soja”  – 
Correio do Estado, 8.10.1985, p.6; “Chuva caiu em boa hora” – Diário 
da Serra, 8.10.1985, p. 2) foram insufi cientes para aplacar os danos.

Em consequência da predominância de fl uxos polares do tipo 
“nulo” (Tarifa, 1975), as frentes agiam mais no sul do País, deixando 
Mato Grosso do Sul à mercê dos sistemas intertropicais. Ilustrando 
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bem esse fato, os dois jornais foram capazes de captar a principal 
onda de calor que se abateu sobre todo o estado, em meados de 
novembro, ligada à ação da massa tropical continental: “Calor: 41 
graus à sombra”  (Correio do Estado, 19.11.1985, manchete) e “Que 
calor!” (Diário da Serra, 19.11.1985, manchete). Essa onda foi capaz 
de provocar a desidratação em crianças (“Calor gera problemas em 
Dourados”  – Correio do Estado, 19.11.1985, p.5) e até o descarrila-
mento de um trem (“Calor causou acidente com trem da NOB”  – 
20.11.1985, p.5).

No fi nal de novembro, as chuvas voltaram fracas, não afastando 
as preocupações dos agricultores: “Chuvas salvam as lavouras, mas 
não reanimam produtor” (Diário da Serra, 26.11.1985, p.3) e “Es-
tiagem provoca perdas de até 68%” (Correio do Estado, 26.11.1985, 
manchete). Durante os primeiros dias de dezembro, a estiagem ainda 
causava prejuízos: “Seca de 85 é a maior dos últimos dez anos em MS” 
(Correio do Estado, 6.12.1985, p.6) e “Em Dourados, a seca causa 
pânico entre produtores” (10.12.1985, primeira página).

A calma só voltaria a reinar na segunda quinzena de dezembro 
quando as passagens frontais provocaram chuvas em todo o estado: 
“As chuvas atingiram todo o MS” (Correio do Estado, 17.12.1985, 
primeira página).

Os prejuízos da prolongada estiagem de 1985 foram extremamen-
te sentidos em Mato Grosso do Sul. Durante todo o mês de novembro 
e início de dezembro, os mencionados jornais ocuparam-se, quase 
que diariamente, em noticiar seus efeitos catastrófi cos. A Figura 32 
apresenta apenas as reportagens mais signifi cativas da primavera 
de 1985.

Encerrando esta análise, cabe lembrar que o noticiário regional 
interessou-se, predominantemente, pelos eventos climáticos capazes 
de provocar alterações no sistema econômico (agricultura, pecuária), 
urbano (conforto térmico, desidratação, desabamentos) ou de circu-
lação (rodoferroviário).

Essa imprensa consolidou, aos poucos, uma noção cada vez mais 
forte sobre a associação de períodos de estiagem (curtos ou longos) a 
avanços polares enérgicos no estado de Mato Grosso do Sul.
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Além disso, a frequência com que as notícias ligadas ao clima 
surgem nos dois maiores jornais de Mato Grosso do Sul cai bastante 
em O Estado de S.Paulo e na Folha de S.Paulo. Somente as de efeitos 
mais severos mereceram destaque na imprensa nacional.

Nesse sentido, os anos de 1983 e 1985, representativos de fortes 
variações pluviométricas, tornaram-se, mais de uma vez, assuntos 
em pauta nas revistas Veja e Ciência Hoje. Na primeira, chegaram a 
ser matéria de capa. Como ambas apresentaram reportagens muito 
amplas e ricas, que inclusive abriram espaço para a opinião de vários 
especialistas ligados ao assunto, optou-se por incluí-las na revisão 
bibliográfi ca deste estudo geográfi co (ver Capítulo 1).


