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4
A REGIONALIZAÇÃO CLIMÁTICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Dos índices gerais de atuação das massas de ar à 
frequência espacial

Com os índices de atuação geral dos sistemas atmosféricos, ao 
longo dos “anos padrão”, sobre dez localidades (tabelas 29 a 58) 
espalhadas pelo estado de Mato Grosso do Sul (Ponta Porã, Campo 
Grande, Corumbá, Coxim, Três Lagoas e Paranaíba) e arredores 
(Cuiabá e Poxoréu no estado de Mato Groso, Guaíra no estado do 
Paraná e Presidente Prudente no estado de São Paulo), e por meio 
da técnica de interpolação desses índices, foram construídos carto-
gramas de linhas de frequência no espaço (por estação e ano) das 
principais massas de ar que atuam sobre  Mato Grosso do Sul e das 
correntes básicas da circulação regional (fi guras 33 a 38).

Contabilizou-se também o número de passagens do eixo prin-
cipal das FPA e de vezes em que se defi niu o eixo refl exo (FPR) e 
a quantidade de dias em que cada um desses eixos atuou sobre as 
referidas localidades. Entretanto, os valores obtidos para Cuiabá 
(MT), Poxoréu (MT) e Presidente Prudente (SP), localidades bem 
mais afastadas do estado de Mato Grosso do Sul do que a de Guaíra 
(PR), não serão aqui apresentados. Tais informações possibilitaram 
a construção de três quadros, por meio dos quais é possível comparar 
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o ritmo da atividade frontal sobre o território sul-mato-grossense, 
durante o triênio 1983-1985 (quadros 6, 7 e 8).

Em 1983, ano de pluviosidade elevada, as correntes do sul atua-
ram de forma expressiva sobre  Mato Grosso do Sul, controlando 
a circulação até mesmo no setor setentrional do estado (linhas com 
traço forte contínuo no cartograma anual da Figura 33 indicam 60% 
de atuação ao sul e 45% ao norte). 

Houve, por exemplo, uma destacada participação da massa polar 
atlântica (de 20% a 14%), seguida pela massa polar modifi cada (PV/
PVC), cujos índices situaram-se entre 15% e 8% (ver cartograma 
anual da Figura 34). Houve também um elevado número de pas-
sagens do eixo principal das FPA (50 em Guaíra e 35 em Coxim 
e Corumbá), e as defi nições do eixo refl exo foram menos sentidas 
na porção meridional do estado que nas demais (29 em Coxim, 25 
em Três Lagoas e 24 em Campo Grande e Corumbá), conforme o 
Quadro 6 apresentado mais adiante.

Somente no verão a atividade polar foi mais fraca, com a mas-
sa polar atlântica variando entre 14% e 7% e a polar modificada 
(PV/PVC) de 16% a 2%. A partir do outono, as correntes do sul 
intensifi caram-se e passaram a alcançar índices nunca inferiores a 
40% no setor norte do estado, elevando-se no extremo sul além dos 
60%. Durante o outono/inverno, agiu mais a PA, já que no verão 
ela se equilibrou com a PV/PVC, que a superou na primavera (ver 
cartogramas sazonais da Figura 34).

As correntes do leste mantiveram, em todas as estações do ano, 
consideráveis índices de participação (de 45% a 25%), alternando-se 
com as anteriores. A porção norte-oriental de Mato Grosso do Sul 
foi quase sempre dominada por essas correntes intertropicais que, 
no inverno, mantiveram-se entre 40% e 35%, nesse setor do estado 
(cartogramas sazonais da Figura 33).

Cabe mencionar a signifi cativa atuação da corrente do norte (EC) 
em todo  Mato Grosso do Sul durante o verão (de 7% a 2%) e na porção 
noroeste do estado durante o outono (4%). Deve-se destacar também 
a alta frequência da ação da corrente de oeste (TC) que, ao longo de 
todas as estações do ano, apresentou índices sempre superiores a 25% 
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(ao noroeste do estado) e jamais inferiores a 5% no leste (cartogramas 
sazonais da Figura 33).

Convém frisar que as correntes do norte e oeste agem sempre nas 
fases pré-frontais quando são atraídas por sistemas frontológicos que 
avançam do sul do Brasil, conforme pode ser observado nos gráfi cos 
de análise rítmica, anteriormente apresentados.

No decorrer de 1984, ano de pluviosidade média, as correntes do 
sul agiram com menor ímpeto sobre  Mato Grosso do Sul, decres-
cendo de 55% na parte meridional (linhas com traço forte contínuo 
na Figura 35, cartograma anual) a 40% no norte do estado. A ação da 
massa polar atlântica (de 17% a 11%) praticamente se equilibrou com 
a do ar polar modifi cado (PV/PVC), que manteve índices entre 15% e 
9%, sempre mais elevados ao sul (ver cartograma anual da Figura 36).

O número de passagens do eixo principal das FPA, bastante pró-
ximo do que se registrou em 1983, não apresentou correspondência 
no que se refere ao número de dias de atuação (menor em 1984), 
principalmente no setor sul do estado, onde se registrou uma dimi-
nuição próxima dos 20% (comparar os quadros da atividade frontal 
nesses dois anos  – quadros 6 e 7). Por sua vez, as defi nições do eixo 
refl exo (FPR) deram-se de forma equilibrada por todo o território, 
embora ainda ligeiramente superiores na porção setentrional (22% 
em Coxim). Isso demonstra o maior rigor do fl uxo polar em 1983, 
independentemente do número de frentes, as quais foram sucedidas 
nesse ano por massas que permaneceram mais tempo na região.

O verão foi a estação em que as correntes do sul revelaram maior 
fraqueza (de 50% a 30%), ocasião em que se registraram os menores 
índices de atuação da massa polar atlântica (de 7% a 2%), que pratica-
mente “se apagou “ em terras mato-grossenses e goianas (ver Figura 
36  – cartograma de verão). No decurso do outono, as correntes do sul 
fortaleceram-se, atingindo o ápice no inverno (de 65% a 40%), com 
destaque para o papel exercido pela massa polar atlântica (de 30% a 
22%, respectivamente ao sul e ao norte, conforme Figura 36  – inverno).

Embora, durante a primavera, as correntes do sul tenham man-
tido seu vigor (de 60% a 40%), a ação do ar polar modifi cado (PV/
PVC) superou largamente (de 19% a 7%) o principal, que variou de 
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7% no extremo sul do estado a 3% no setor meridional (ver Figura 
36  – primavera).

As correntes do leste agiram intensamente durante o verão e  ou-
tono de 1984 (de 50% na parte oriental a 30% no oeste). A partir do 
inverno, houve uma diminuição da frequência dessas correntes, já que, 
na primavera, obtiveram-se os índices mais baixos (de 25% a 15%). 
Entretanto, não se pode negar que o setor norte-oriental do estado 
sempre esteve mais afeito à ação dessas correntes, pois, por exemplo, 
a TA/TAC alcançou, no outono, índices de 45% no extremo nordeste 
contra apenas 15% da PA (ver Figura 36  – cartograma de outono).

Deve-se também considerar que, em 1984, a participação das 
correntes do norte e oeste foram muito signifi cativas (Figura 35  – 
cartas sazonais). Enquanto a massa equatorial continental atuou 
expressivamente sobre todo Mato Grosso do Sul no verão (de 5% 
a 1%, de norte para sul, conforme as Figuras 35 e 36  – cartogramas 
de verão) e sobre o extremo norte desse estado no outono e na pri-
mavera (1% e 2%, respectivamente), a massa tropical continental 
só agiu mais brandamente no decorrer do outono (de 20% a 5%), 
tendo sido marcante sua participação ao longo das demais estações 
(comparar os cartogramas sazonais  – Figuras 35 e 36). Sobre terras 
paulistas, na primavera, a TC alcançou índices em torno de 20% 
(Figura 36  – primavera).

Novamente nesse ano, as correntes de oeste e norte geraram tipos 
de tempo que prenunciaram avanços de massas polares do sul, con-
forme atestam os gráfi cos de análise rítmica de 1984, já apresentados.

Em linhas gerais, 1985, ano de pluviosidade reduzida, apresentou 
elevada participação das correntes do sul, tal qual 1983. Entretanto, 
diferentemente deste, o ano de 1985 teve como nota característica 
uma elevada participação do ar frio modifi cado (PV/PVC), a expen-
sas do ar polar original (PA), conforme se observa nas linhas com 
traço forte contínuo no cartograma anual da Figura 38. Mesmo no 
outono/inverno, períodos em que as massas polares costumam estar 
menos sujeitas à tropicalização, houve forte atuação da PV/PVC (de 
30% a 18% no outono e de 22% a 15% no inverno, contra 16% a 12% 
da PA, de acordo com os cartogramas desses períodos  – Figura 38).
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Note-se que os índices relativos à participação da massa polar 
atlântica e da massa polar modifi cada (PV/PVC), na primavera de 
1985, são extremamente reveladores. Enquanto esta variou de 20% 
a 8%, aquela revelou valores ínfi mos (de 3% a 0,5%) sobre o estado 
de Mato Grosso do Sul (Figura 38  – primavera), o que explica a 
carência das chuvas, conforme foi mencionado no subitem “O ‘ano 
padrão’ seco de 1985 (ritmo atmosférico excepcional)” do Capítulo 2.

Refl exos dessa intensa participação do ar polar tropicalizado (PV/
PVC) foram sentidos tanto pela diminuição do número de passagens 
do eixo principal das FPA quanto por uma menor quantidade de defi -
nições do eixo refl exo, já que o número de dias de atuação deste último 
reduziu-se consideravelmente no setor sul do estado, comparado 
com os anos anteriores (ver Quadro 8 e compará-lo a 1983 e 1984).

As correntes do leste agiram de forma bastante equilibrada em 
todas as estações do ano de 1985, variando entre 30% e 20%, exceção 
feita ao outono, quando foram ligeiramente mais fortes, decrescendo 
de 35% no nordeste para 25% na parte ocidental de Mato Grosso do 
Sul (Figura 37  – cartogramas sazonais).

No que se refere à participação da corrente do norte (EC), deve-se 
registrar sua intervenção esporádica (de 0,5% a 1%), em todas as esta-
ções do ano, restrita à porção norte-ocidental do estado (Figura 37  – 
cartogramas sazonais). Quanto à massa tropical continental (TC), 
de participação efetiva em todo o estado, observaram-se índices bem 
elevados, principalmente no verão (de 40% a 20%, de noroeste para 
sudeste), e uma ação incomum ao longo da primavera, ocasião em 
que, sobre terras paulistas e paranaenses, foram alcançados índices 
expressivos, em torno dos 25%, os mais altos dentre os três “anos 
padrão” analisados (ver cartogramas de verão e primavera  – Figura 
38 – e compará-los aos outros anos estudados).

Uma “tentativa” de síntese

Procurou-se, com base na documentação já apresentada, sinte-
tizar cartografi camente as tendências habituais e extremas da par-
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ticipação das principais massas de ar que atuam sobre o estado de 
Mato Grosso do Sul (Figura 39), assim como das correntes básicas 
da circulação regional, deduzidas da frequência espacial destas, ao 
longo dos três “anos padrão” (Figura 40).

Por meio das fi guras 39 e 40 e sem deixar de considerar a ação dos 
mecanismos frontológicos pela área, demonstrados nos quadros da 
atividade frontal em Mato Grosso do Sul (quadros 6, 7 e 8), é possível 
afi rmar o seguinte: 

a) A porção nordeste do estado está sob o controle das correntes 
do leste (40%), pois, apesar de ainda estar sujeita a uma razoá-
vel participação de massas polares que nunca passam de 15%, 
só a frequência da massa tropical (TA/TAC) gira em torno 
dos 30%, com variações estacionais entre 45% e 15%. Quanto 
à massa tropical continental (TC), de atuação nunca inferior a 
10%, pode até ascender a 17%. Nessa porção de Mato Grosso 
do Sul, crescem bastante as defi nições do eixo refl exo das FPA, 
com redução do número de passagens do eixo principal. 

b) Na porção noroeste, as correntes do leste (de 25% a 30%) 
dividem o controle com a massa tropical continental (TC), 
que atua de 20% a 30% e apresenta variações sazonais até 
45% na primavera-verão (a corrente do norte atinge apenas 
de 1% a 2%); nessa área do estado, a frequência das massas 
polares modifi cadas é idêntica à do nordeste (de 8% a 15%), 
enquanto a das polares atlânticas é ligeiramente superior (de 
14% a 17%), capacitando-a a apresentar, vez por outra, um 
número de defi nições do eixo principal das FPA superior ao 
da parte nordeste. Assim, a presença dos sistemas polares é 
maior no noroeste do que no nordeste de Mato Grosso do 
Sul, provavelmente por causa da confi guração do relevo que 
é oferecido às correntes do sul.

c) No extremo sul do estado, a frequência de participação das 
massas polares e frentes frias atinge índices que variam entre 
44% e 69%. Tendo em vista que a soma da frequência das 
correntes do leste (de 20% a 30%) e do oeste (de 10% a 20%) 
é inferior àqueles limites, pode-se afi rmar que essa porção 
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sul-mato-grossense está sob o controle das correntes extra-
tropicais, com o número de passagens do eixo principal das 
FPA chegando a 50 e dominando o tempo entre 70 e 90 dias 
do ano.

d) Na porção sudoeste, a frequência de participação das corren-
tes do sul mantêm-se quase que a mesma da porção anterior, 
embora a ação das massas polares modifi cadas (PV/PVC) 
diminua cerca de 10%, o que é compensado pelo maior número 
de dias de atuação do eixo principal das FPA. Nota-se também 
um sensível aumento da participação da corrente de oeste (de 
20% a 30%), ao lado de uma diminuição da frequência das 
correntes de leste, com a massa tropical atlântica (TA/TAC), 
nunca ultrapassando os 15%.

Das tendências à “proposta” de classifi cação 
climática de base genética

Inspirando-se nos preceitos estabelecidos por Monteiro (1964, 
1973, 2000) e Strahler (1986), e considerando as tendências habituais 
e extremas dos índices de participação das principais correntes da 
circulação em Mato Grosso do Sul, obtidos nos “anos padrão”, e os 
atributos pluviais da área estudada, isto é, a distribuição quantita-
tiva e qualitativa das chuvas pelo estado de Mato Grosso do Sul, foi 
construído um cartograma (Figura 41) que serve como “proposta” 
de classifi cação climática, de base genética, para o referido estado. O 
quadro explicativo que acompanha esse cartograma facilita sua com-
preensão e, na medida do possível, guarda fi delidade às principais 
unidades morfológicas do estado de Mato Grosso do Sul.

A faixa zonal que separa os principais climas regionais (A ao norte 
e B ao sul) fundamenta-se no índice de 50% de participação anual das 
correntes do sul, delimitando, grosso modo, a porção meridional do 
território onde não há defi nição do período seco no outono-inverno 
(350 mm ou mais) e também a área em que as chuvas de primavera 
costumam superar as de verão (ver fi guras 4 e 5). Nesse cartograma, 
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a disposição das unidades que compõem o “mosaico” climático do 
estado de Mato Grosso do Sul (algarismos romanos) seguiu esque-
maticamente dupla ordenação: no sentido oeste-leste, respeitando 
a altimetria e partindo das terras baixas do Pantanal, onde é maior 
a participação da corrente de oeste (TC), e no sentido norte-sul, em 
razão do alinhamento das três principais faixas topográfi cas que são 
subdivididas por uma faixa transicional que se dispõe de leste para 
oeste (ver Figura 6).

Partindo do Pantanal (I e II) e áreas adjacentes ou homólogas 
(III  – Região de Aquidauana e Miranda), que envolvem o Planalto 
da Bodoquena (IV), passou-se para a faixa norte-sul seguinte, situada 
mais a leste, começando pela Bacia superior dos rios Taquari e Coxim 
(V), e, em seguida, para o Planalto Divisor (VI e VII), até atingir as 
terras altas orientais das Bordas do Planalto Central (VIII), fi nali-
zando no Planalto arenito-basáltico (IX e X), situado na porção mais 
centro-meridional do estado.

Finalmente, o índice de 20% de participação anual da massa 
tropical continental serviu para subdividir os climas regionais: os 
de algarismo ímpar (A1 e B1), situados a oeste, sempre apresentam 
valores sazonais superiores, que podem ultrapassar 40% (região de 
Corumbá  – primavera de 1984), enquanto os situados a leste (A2 e 
B2) raramente o ultrapassam (ver Figuras 33 a 38).

Assim a sigla A1-I refere-se à unidade climática do Pantanal 
Centro (ao norte da faixa transicional), com forte participação da TC. 
Já B1-II refere-se à unidade mais meridional do Pantanal, ao sul da 
faixa transicional, com atuação mais forte das massas polares (PA/
PV) e também da TC.

Pantanal (I e II) 

Essa importante área geográfi ca brasileira, que se alonga desde 
Mato Grosso até o Paraguai, apresenta em terras sul-mato-grossenses 
setores ao norte e ao sul da faixa zonal divisora, estando sob o controle 
de diferentes fl uxos atmosféricos.
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O centro (I), controlado por correntes intertropicais (faixa zona 
A1), revela uma participação efetiva da massa tropical continental 
(30% ou mais) e está sujeito, esporadicamente, à ação da massa 
equatorial continental (2%). Contudo, os valores de atuação das cor-
rentes do sul não são desprezíveis (40%), já que a topografi a facilita 
as invasões polares que frequentemente alcançam Cuiabá (MT).

Seus baixos índices pluviométricos (de 1.000 a 1.200 mm anuais) 
são incapazes de explicar tamanha riqueza hidrográfi ca, que depende 
não apenas das chuvas lançadas sobre a planície do Pantanal, mas tam-
bém das que caem nas cabeceiras das “serras” dos Parecis, Coroados, 
São Jerônimo, São Lourenço e Caiapó (designações locais do divisor de 
águas das bacias amazônica e paraguaia), durante a primavera-verão.

Em Corumbá, a chamada “capital” do Pantanal, a média das 
precipitações anuais fi ca ao redor dos 1.100 mm, os totais de pri-
mavera-verão equilibram-se e ultrapassam 880 mm, evidenciando 
um outono-inverno seco (+/- 250 mm). Os dados registrados nessa 
cidade indicam uma umidade do ar bastante elevada e grande fre-
quência de calmarias. Apontam também máximas de verão muitas 
vezes superiores a 35°C, contrastando com as mínimas de inverno 
que beiram o 0°C, revelando a continentalidade de seu clima.

Nessa cidade, localizada a 19° de latitude sul, o número de pas-
sagens do eixo principal das FPA é bastante semelhante ao da capital 
do estado (20,5° de latitude sul), o mesmo se repetindo com a quan-
tidade de defi nições do eixo refl exo (ver quadros 6, 7 e 8 da atividade 
frontal no estado de Mato Grosso do Sul).

Nessa porção do Pantanal, individualizam-se as “serras” do 
Amolar (Ia) e do Urucum (Ib), cujas altitudes (de 800 a 1.000 metros) 
certamente promovem temperaturas mais agradáveis, além de uma 
frequente ventilação.

Na parte meridional do Pantanal (II, faixa zonal B1), as correntes 
extratropicais sobrepujam-se às do leste (50% e 20%, respectivamen-
te), embora não se deva esquecer a efetiva ação exercida pela massa 
tropical continental (de 20% a 30%).

Sua pluviosidade anual (de 1.000 a 1.100 mm) está próxima 
da porção anterior (I), devendo-se destacar as diferenças: chuvas 
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de primavera ligeiramente superiores às de verão, enquanto as de 
outono-inverno fi cam ao redor de 350 mm.

Apesar das inúmeras falhas encontradas nas observações me-
teorológicas em Porto Murtinho, impedindo um acompanhamen-
to rítmico diário mais acurado, foram várias as ocasiões em que 
essa cidade deu “respostas” idênticas às de Ponta Porã e Guaíra, 
principalmente quando de inversões na circulação (períodos pré e 
pós-frontais). Tais “respostas” forneceram confortável margem de 
segurança para a individualização da porção meridional do Pantanal 
e para mantê-la, ainda, sob o controle dos fl uxos extratropicais e, 
portanto, pertencendo a outra faixa zonal.

Médios vales de Aquidauana e Miranda (III)

Tem-se aqui uma área deprimida e bem drenada, integralmente 
no sul da faixa transicional (B1), ladeada pelo Planalto Divisor (VI e 
VII) e da Bodoquena (IV), vertedouros de inúmeros rios e córregos, 
que alimentam  Miranda e Aquidauana, afl uentes do Paraguai.

Estando em latitude que possibilita uma expressiva ação das 
correntes do sul (de 40% a 50%), revela ainda altos índices de par-
ticipação da massa tropical continental (de 20% a 30%), superiores 
aos da corrente do leste (de 20% a 15%  – TA/TAC). O número de 
passagens do eixo principal das FPA e de defi nições do eixo refl exo 
assemelha-se bastante ao registrado na capital do estado.

Suas características pluviométricas aproximam-na da unidade 
IV vizinha (Planalto da Bodoquena): índices anuais entre 1.200 e 
1.300 mm, outono-inverno com valores ao redor dos 300 mm 
e chuvas de primavera ligeiramente superiores às de verão.

Planalto da Bodoquena (IV)

Situado ao sul da faixa zonal divisora (B1) e estendido “grosseira-
mente” no sentido norte-sul, contém picos que ultrapassam 700 metros 
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de altitude e possui as seguintes características pluviométricas: índi-
ces anuais entre 1.200 e 1.400 mm, chuvas de primavera ligeiramente 
superiores às de verão e período outono-inverno com valores ao redor 
de 300 mm.

Nessa porção, onde as massas de ar polar (20%  – PA e de 25% a 
15%  – PV) costumam apresentar índices de participação superiores 
aos da onda de leste (de 20% a 15%), e o número de passagens de FPA 
(eixo principal) é quase tão elevado quanto o da vizinha região VII 
(centro-sul do Planalto Divisor), o papel exercido pela onda do interior 
(TC) é considerável (de 20% a 30%), levando a crer na ocorrência de 
contrastes térmicos acentuados entre o verão e o inverno. Infeliz-
mente, tais fatos fi cam sem comprovação por causa da inexistência 
de postos meteorológicos na área, onde se destacam as cidades de 
Bonito e Bodoquena.

Bacia superior dos rios Taquari e Coxim (V)

Essa unidade, pertencente à faixa A1, confi nada entre as bordas do 
Planalto Central (VIII) e o setor setentrional do Planalto Divisor (VI), 
possui uma boa rede de drenagem, de direção predominantemente 
leste-oeste, composta principalmente pelos rios Coxim e Jauru, que 
deságuam no Taquari, afl uente do rio Paraguai. A pluviosidade anual 
dessa região gira em torno de 1.300/1.400 mm, com as chuvas se 
concentrando na primavera-verão (os totais de verão são superiores 
aos de primavera) e reduzindo-se, sensivelmente, no outono-inverno 
(de 200 a 250 mm).

Nessa área, os índices de participação das massas polares decres-
cem consideravelmente (10%  – PA e 10%  – PV), as passagens de FPA 
(eixo principal) diminuem e as defi nições do eixo refl exo aumentam. 
O papel da massa tropical continental (20%) aproxima-se do exercido 
pela tropical atlântica e por seu ramo continentalizado (30%). Ocorre 
ainda uma participação esporádica na onda do norte  – EC (2%). 

Com base nos dados térmicos e hídricos de Coxim, chega-se 
à conclusão que essa região é bastante úmida e quente. A direção 



116  JOÃO AFONSO ZAVATTINI

predominante de ventos (SE) conduz a pensar, salvo problemas na 
aparelhagem ou de falha humana, na existência de uma turbulência 
basal, provocada pela confi guração geográfi ca da área, abrigada ao 
norte e a leste pelas bordas do Planalto Central (VIII) e, ao sul, pelo 
Planalto Divisor (VI  – porção setentrional), transformando o vale do 
Coxim num “corredor”, visto que este se dispõe no sentido SE-NW.

Planalto Divisor (VI e VII)

O Planalto Divisor oferece setores nas duas grandes faixas zonais 
(A e B). Na parte norte (VI), além da presença marcante da onda de 
leste (40%), há uma participação efetiva da massa tropical continental 
(20%). Por tratar-se de área com vazios de informação, os gráfi cos 
e índices de Campo Grande e Coxim (respectivamente localizadas 
ao sul e norte dessa porção), bem como os dados dos postos pluvio-
métricos do antigo Dnaee, atual ANA, nela espalhados, serviram de 
base para extrapolar que os índices anuais de chuva fi cam entre 1.300 
e 1.500 mm e se concentram na primavera-verão, o que a aproxima 
da porção IXb.

Sua altitude, cujos espigões ultrapassam os 650 metros, com 
fundos de vale que se situam entre 300 e 400 metros, parece com-
pensar a latitude, levando a crer na existência de temperaturas mais 
agradáveis, assemelhadas às de Campo Grande, principalmente no 
outono-inverno, período em que os fl uxos polares costumam ser 
mais fortes. Destacam-se, nessa região, as cidades de Bandeirantes, 
Camapuã e São Gabriel do Oeste.

O centro-sul (VII), situado ao sul do limite zonal (B2), contras-
ta bastante com a unidade anterior, tanto por causa do equilíbrio 
existente na ação dos fl uxos extratropicais (50%) e intertropicais (de 
20% a 30%  – TA/TAC e de 10% a 20%  – TC) como pela pluviosi-
dade mais elevada (de 1.500 a 1.700 mm anuais), que, em algumas 
ocasiões, pode ultrapassar 2.000 mm (caso de 1983). Por sua vez, o 
número de passagens do eixo principal das FPA é bem maior que 
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na VI, onde há aumento das defi nições do eixo refl exo e do número 
de dias em que esses eixos agem.

Na porção VIIb (“serra” de Amambaí), as chuvas de outono-
inverno (500 mm ou mais) são superiores às de verão, e a estação 
mais chuvosa é a primavera. Na “serra” de Maracaju (VIIa), repete-se 
o mesmo quadro, embora os índices de outono-inverno caiam um 
pouco (400/450 mm), principalmente a partir do paralelo 21° S (nas 
proximidades da capital do estado).

O destaque da porção VII (centro-sul do Planalto Divisor) fi ca 
por conta das temperaturas, bem baixas no outono-inverno, e da 
ocorrência de geadas, fato que também se repete na porção vizinha X, 
principalmente nos vales dos rios Amambaí e Iguatemi (Xb).

Ponta Porã (VIIb), a uma considerável altitude (650 m), goza 
fama de ser bem ventilada, possuindo invernos plenos de rajadas 
cortantes de vento sul. Dourados (VIIa), mais abrigada nos seus 450 m, 
já é mais quente. Entretanto, seus invernos costumam apresentar 
temperaturas próximas de 0°C ou mesmo abaixo. Em Campo Grande 
(VIIa), a altitude de 530 m compensa um pouco a latitude, permi-
tindo temperaturas de verão mais brandas do que se poderia esperar 
de uma capital tão continental. As mínimas de inverno costumam 
surpreender os turistas mais desavisados.

É sempre bom lembrar que todo o centro-sul (VIIa e VIIb) cos-
tuma ser bafejado pela onda de oeste (TC), capaz de causar sé-
rios transtornos, principalmente na capital (ventanias, trovoadas, 
tempestades).

Bordas do Planalto Central (VIII)

Inicia-se com essa unidade a análise climatológica dos comparti-
mentos planálticos orientais do estado de Mato Grosso do Sul, sendo 
este o mais setentrional e, portanto, localizado integralmente na faixa 
zonal A. Genericamente chamada “serra” do Caiapó, essa unidade 
é dividida pelas nascentes do rio Taquari nas “serras” Preta (VIIIa) 
e  das Araras (VIIIb). Detentora de um relevo movimentado, com 
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altitudes que beiram 800 metros em alguns pontos, contrasta vigo-
rosamente com a unidade vizinha V, mais rebaixada, e apresenta 
uma pluviosidade anual ao redor de 1.400/1.600 mm, com chuvas 
concentradas na primavera-verão (os totais de verão são superiores 
aos de primavera) e um período seco bem defi nido (outono-inverno), 
que se prolonga pelo sul do estado de Mato Grosso e pelo sudoeste 
do estado de Goiás.

Nessa unidade, a participação das correntes intertropicais é mar-
cante (30%  – TA/TAC e de 10% a 20%  – TC), o número de passa-
gens do eixo principal das FPA é ainda menor que os registrados na 
porção I (norte) do planalto arenito-basáltico, notando-se, na porção 
Va (“serra” Preta), a presença esporádica da massa equatorial con-
tinental (2%).

Não se pode deixar de destacar a importância geográfi ca da região, 
onde nascem rios tributários de três diferentes bacias: o Taquari e 
Correntes, afl uindo para o Paraguai; o Aporé e Sucuriú drenando, 
respectivamente, o Paranaíba e o Paraná; e o Araguaia, que vai de-
sembocar no Amazonas. Além disso, deve-se colocar em evidência 
que, nas suas vizinhanças, existe uma importante reserva ecológica 
(Parque Nacional das Emas), sempre sujeita a incêndios de grande 
proporção no período mais seco do ano.

Planalto arenito-basáltico (alto curso do rio Paraná) 
(IX e X)

Nesse compartimento morfológico, podem ser reconhecidas duas 
unidades climáticas. A parte norte (IX), acima da faixa transicional 
(A2), está sob o controle das correntes intertropicais (40% ou mais), 
entre as quais se destaca a participação da massa tropical atlântica e 
de seu ramo continentalizado (30%), e possui chuvas concentradas na 
primavera-verão e um período seco bem defi nido (de 250 a 300 mm).

Duas subunidades podem ser reconhecidas nesse trecho: a região 
de Paranaíba (IXa) apresenta uma pluviosidade anual entre 1.400 e 
1.600 mm, no que guarda semelhanças com a unidade VIII (“serra” 
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do Caiapó). Na cidade de Paranaíba, são frequentes as calmarias (ver 
gráfi cos de análise rítmica). Já a localização de Aparecida do Taboa-
do e Selvíria, praticamente às margens da represa de Ilha Solteira, 
complexo hidrelétrico de grande porte, permite supor a ocorrência 
de índices de umidade do ar bem mais elevados nessas cidades do 
que no restante das localidades situadas na região IXb (Vales do Rio 
Verde e do baixo Sucuriú), cujos índices pluviométricos anuais caem 
para 1.200/1.400 mm. Nessa região, são encontradas as cidades 
de Água Clara, Brasilândia e Três Lagoas; esta última, talvez seja 
a única a possuir índices de umidade mais altos, por causa de sua 
proximidade à represa hidrelétrica de Jupiá.

No centro-sul (X), abaixo da faixa zonal divisora, a atuação dos 
fl uxos extratropicais (50%) equilibra-se com os intertropicais (de 
20% a 30%  – TA/TAC e de 10% a 20%  – TC), e o número de passa-
gens de FPA (eixo principal) é bem superior ao do norte do planalto 
arenito-basáltico, onde crescem consideravelmente as defi nições do 
eixo refl exo.

Os índices pluviométricos nos vales do Ivinhema e Pardo (Xa) gi-
ram em torno de 1.300 a 1.500 mm, com fortes variações anuais, caso 
dos anos de 1983 e 1985 (de 1.400 a 2.100 mm e de 1.000 a 1.400 mm, 
respectivamente). Vale destacar que nessa porção as chuvas de pri-
mavera são superiores às de verão, e que no período outono-inverno 
os índices fi cam ao redor de 400/500 mm. Já a porção meridional Xb 
(vales dos rios Amambaí e Iguatemi) é mais bem regada que a anterior 
(de 1.500 a 1.700 mm), no que se assemelha bastante ao centro-sul 
do Planalto Divisor (VII). Observe-se que as chuvas de primavera 
dessa porção também são superiores às de verão, aproximando-a da 
porção Xa, mas seus índices de outono-inverno já são bem maiores 
(de 500 a 600 mm) que os daquela. Além disso, os totais de verão, 
outono e inverno apresentam diferenças muito pequenas quando 
comparados entre si, revelando uma distribuição pluviométrica mais 
regular ao longo do ano, parecida com a do Brasil Meridional (ver 
gráfi cos, tabelas e índices relativos a Guaíra-PR).

É natural que os fatos aqui apontados estejam sujeitos a revisões 
e alterações, à medida que forem se efetivando estudos de detalhe.
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Esta “proposta” de classifi cação climática pretendeu, antes de 
mais nada, motivar discussões em torno do tema e levantar alguns 
problemas da área.

Abrem-se agora novas perspectivas para a aplicação dos mo-
dernos fundamentos da climatologia geográfi ca brasileira, aliados 
às técnicas mais tradicionais, utilizadas desde há muito tempo pela 
climatologia clássica praticada em diversas partes do mundo.

Nesse sentido, os recursos hoje oferecidos pela informática  – es-
pecialmente os referentes à computação gráfi ca  –, pela rede mundial 
de computadores (internet) e pelas imagens de satélites meteoro-
lógicos representam, sem dúvida alguma, importante avanço na 
abordagem dos problemas ambientais, em particular no estudo e 
entendimento da distribuição temporal e espacial das chuvas em 
suas conexões com o ritmo de sucessão dos estados atmosféricos 
sobre diferentes porções do planeta Terra.


