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CONCLUSÃO

Os dados apresentados neste estudo geográfi co, após prolongada 
coleta em diferentes órgãos e locais e tratamentos que se mostraram 
adequados, foram capazes de propiciar sustentação à pesquisa das 
chuvas e das massas de ar no estado de Mato Grosso do Sul com vista 
à regionalização climática pretendida e apresentada no Capítulo 4. 
Esses mesmos dados forneceram uma melhor compreensão dos prin-
cipais atributos pluviais do referido estado, em suas relações com a 
dinâmica atmosférica e com a compartimentação topográfi ca da área, 
além de permitirem uma visão ampla das implicações decorrentes 
dos extremos de variabilidade que lá ocorrem. Excetuam-se apenas 
pequenos trechos desse amplo território do Brasil Central, cujos 
dados insatisfatórios ou pouco densos não permitiram uma análise 
mais detalhada de poucos “enclaves” 

A série temporal utilizada mostrou-se bastante representativa, 
permitindo uma espacialização da pluviosidade com resultados muito 
próximos aos alcançados em obras consagradas, aplicadas à área 
vizinha do estado de São Paulo (Monteiro, 1973, 2000) ou estendida 
a todo o território nacional (Brasil,1984).

Acredita-se que os três “anos padrão” escolhidos (1983, 1984 e 
1985) e analisados do ponto de vista rítmico (Monteiro, 1971) contri-
buíram para um melhor entendimento da circulação atmosférica no 
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estado de Mato Grosso do Sul, em suas relações com a distribuição 
quantitativa e qualitativa das chuvas nos diferentes compartimentos 
da área. Dois desses “anos padrão” foram objeto de vários artigos na 
imprensa brasileira e, até mesmo, de uma conferência internacional 
de meteorologia.

Cumpre ressaltar que os resultados alcançados na “análise rítmi-
ca” desse triênio prendem-se à abordagem sintética que os estudos 
geográfi cos clima imprimem ao papel que as massas de ar e os “tipos” 
de tempo fundamentais exercem sobre as chuvas e sobre a variabi-
lidade (anual, sazonal, mensal e diária) destas. Assim, os resultados 
desses estudos podem ser muito úteis, pois destacam as relações da 
baixa troposfera com as atividades humanas e o meio circundante. 
Podem, ainda, ser correlacionados a trabalhos de cunho meteoroló-
gico, mais voltados para a circulação em níveis superiores (média e 
alta troposfera), que privilegiam uma visão hemisférica ou planetária 
dos eventos climáticos.

Explorando o antagonismo entre as diferentes correntes da circu-
lação que agem sobre o estado de Mato Grosso do Sul, especialmente 
seus contrastes norte-sul, podem-se também verifi car as alterações 
nas trajetórias e modifi cações das massas de ar, infl uenciadas pelas 
três grandes faixas topográfi cas marcantes, dispostas de oeste para 
leste e alinhadas de norte para sul: o Pantanal, os planaltos divisores 
e o planalto arenito-basáltico.

Com esse procedimento geográfi co, em que fatores dinâmicos 
da baixa atmosfera somaram-se aos topográfi co-geomorfológicos, 
percebeu-se que as invasões polares são facilitadas pelo relevo, pro-
motor das trocas no sentido norte-sul, que, por sua vez, combinadas 
com a intensa participação sazonal e anual da massa tropical con-
tinental (nas porções norte e ocidental do referido estado), geram 
efeitos orográfi cos de porte considerável, principalmente nas “serras” 
de Maracaju e da Bodoquena. Dessa forma, o “mosaico” climático 
apresentado pelo estado de Mato Grosso do Sul vai refl etir um jogo 
em que fatores dinâmicos irão imprimir aos climas um forte con-
traste norte-sul, enquanto os morfológicos, grandes antagonismos 
leste-oeste.
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A montagem da “proposta” de classifi cação climática que revela 
esse “mosaico” deu-se graças à espacialização dos índices de partici-
pação das correntes atmosféricas, tornando possível a verifi cação da 
continuidade da faixa climática transicional, que atravessa o estado de 
São Paulo e infl ete pelo Mato Grosso do Sul, bem como sua extensão 
e confi guração no referido território. Tal faixa, separando diferentes 
climas zonais, foi obtida a partir do índice de 50% (correntes do sul), 
contra os 40% de participação no território paulista, proposto por 
Monteiro (1973, 2000).

Dois motivos justifi cam esse aumento porcentual. O primeiro 
deles refere-se ao fato de que os “anos padrão” analisados em São 
Paulo pertencem às décadas de 1940 e 1950, época em que as cartas 
sinóticas, ao serem elaboradas, não contavam com o apoio inesti-
mável das imagens meteorológicas obtidas pelos satélites espaciais. 
Hoje, essas imagens são muito úteis, pois facilitam a distinção de 
“fácies” de ar polar em tropicalização das do ar tropical propriamente 
dito, bem como servem de recurso no acompanhamento da evolução 
dos sistemas frontológicos, ao longo do Atlântico Sul, limite impor-
tante para separar, com segurança, as massas polares das tropicais 
atlânticas, que sempre aparecem com maior evidência nos trabalhos 
mais antigos.

O segundo motivo, decorrente do anterior, é que, utilizando-se 
índices de 40% para o triênio 1983-1985, mais distante do valor 
intermediário de 50%, praticamente todo o estado de Mato Grosso 
do Sul fi caria sob o controle equilibrado das correntes extra e inter-
tropicais, inclusive o norte do estado e todo o Pantanal, conferindo 
a essa área de estudo uma monotonia (ou homogeneidade climática) 
que contraria a evidência empírica.

É compreensível que a confi guração e disposição da faixa climáti-
ca transicional no estado de Mato Grosso do Sul surpreendam, pois 
alcançam latitudes ainda mais baixas do que as paulistas, refl etindo 
ligeiro avanço para o norte dos climas subtropicais. Tal fato explica-se 
pela compartimentação topográfica da área, cujos alinhamentos 
meridianos facilitam a penetração do ar polar, continente adentro, 
com extravasamentos no inverno, capazes de alcançar a Amazônia.
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Nesse particular, cabe lembrar que a região estudada se comporta 
como uma espécie de “área de atração” para as penetrações rápidas e 
profundas dos sistemas polares que, encontrando áreas previamente 
aquecidas, são rapidamente tropicalizados, não conseguindo man-
ter “tipos de tempo puros” como os que perduram no sul do País. 
Explicam-se, assim, os altos índices de participação da massa polar 
velha, principalmente sobre o Pantanal.

É provável que as defi ciências existentes na presente “proposta” 
de classifi cação climática irão, aos poucos, sendo sanadas. A melhoria 
das estações meteorológicas existentes e a instalação de outras em 
pontos estratégicos, como em áreas fronteiriças e nos “enclaves” da 
planície do Pantanal e “serra” da Bodoquena, verdadeiros vazios de 
informação, facilitarão estudos geográfi cos de detalhe que, por sua 
vez, irão complementar e, talvez, até alterar a regionalização climática 
aqui apresentada. É o que se deseja.


