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1 CLIMATOLOGIA DA PRECIPITAÇÃO

A precipitação consiste na água que chega à superfície terrestre, proveniente do processo de conden-
sação do vapor d’água dentro das nuvens, sob a forma de chuva, granizo, neve, etc. A chuva, por sua capa-
cidade de produzir escoamento, é a forma de precipitação que mais contribui para o regime hidrológico 
de uma bacia hidrográfica, portanto, é o elemento mais importante a ser estudado na maioria dos projetos 
hidrológicos. 

A Pluviometria, ou Hietometria, é a ciência que estuda a distribuição das chuvas por épocas e por regiões. 
Para as condições climáticas do Brasil, onde a absoluta maioria da precipitação cai sob a forma de chuva 
(mais de 99%), mede-se convencionalmente a precipitação, pontualmente, por meio de aparelhos chamados 
pluviômetros e pluviógrafos (SANTOS et al., 2001). Além destes, a CPRM – Serviço Geológico do Brasil, a partir 
de 2004, também passou a operar estações do tipo meteorológicas automáticas (sistema Data-Logger) e 
telemétricas. 

Para compor o Projeto Sistema de Alerta Hidrológico na Bacia do Rio Xingu (SILVA, 2014), este traba-
lho tem como objetivo caracterizar a distribuição espaço-temporal da precipitação pluviométrica na bacia 
hidrográfica do Rio Xingu. Os dados pluviométricos utilizados foram os do Projeto Atlas Pluviométrico 
do Brasil e Estudos de Chuvas Intensas (PINTO et al., 2011), a saber, dados de 16 estações pluviométricas 
convencionais distribuídas por 15 municípios dos Estados do Pará e Mato Grosso. Estas estações têm série 
histórica entre 20 e 30 anos e todas foram analisadas e consistidas para o período de 1977 a 2006 (Tabela 1.1 
e Figura 1.1). Serão ainda definidas 3 relações Intensidade-Duração-Frequência (IDF) para três municípios 
contidos na Bacia do Rio Xingu. As relações IDF são importantíssimas na definição das intensidades de pre-
cipitação associadas a uma frequência de ocorrência, portanto, imprescindíveis em um estudo de previsão e 
alerta hidrológico.
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Tabela 1.1 - Estações usadas para caracterização do regime pluviométrico da Bacia Hidrográfica do 
Rio Xingu (CPRM/ANA).

Código 
da Estação Estação RH Bacia Sub-

Bacia Município UF Tamanho da 
Série (Anos)

00252001 Itapeua do Para
Região 

Hidrográfica 
Amazônica

1 18 Porto de Moz PA 21

00351002 Fazenda Cipauba
Região 

Hidrográfica 
Amazônica

1 18 Senador José Porfírio PA 20

00352005 Brasil Novo
Região 

Hidrográfica 
Amazônica

1 18 Brasil Novo PA 23

00554000 Cajueiro
Região 

Hidrográfica 
Amazônica

1 18 Altamira PA 24

00651001 Boa Esperança (Faz. Ometo)
Região 

Hidrográfica 
Amazônica

1 18 São Félix do Xingu PA 24

00651002 Projeto Tucuma
Região 

Hidrográfica 
Amazônica

1 18 Tucumã PA 23

01052000 Vila São José do Xingu
Região 

Hidrográfica 
Amazônica

1 18 São José do Xingu MT 30

01053001 Fazenda Santa Emília
Região 

Hidrográfica 
Amazônica

1 18 Marcelândia MT 22

01152000 Suia Liquilândia
Região 

Hidrográfica 
Amazônica

1 18 São Félix do Araguaia MT 28

01152001 Espigão
Região 

Hidrográfica 
Amazônica

1 18 São Félix do Araguaia MT 20

01251001 Divínea
Região 

Hidrográfica 
Amazônica

1 18 Ribeirão Cascalheira MT 22

01255002 Núcleo Colonial Rio Ferro
Região 

Hidrográfica 
Amazônica

1 18 Feliz Natal MT 25

01352000 Fazenda Sete de Setembro
Região 

Hidrográfica 
Amazônica

1 18 Água Boa MT 21

01352001 Garapu
Região 

Hidrográfica 
Amazônica

1 18 Canarana MT 20

01354000 Fazenda Agrochapada
Região 

Hidrográfica 
Amazônica

1 18 Paranatingal MT 27

01453000 Passagem da Br-309
Região 

Hidrográfica 
Amazônica

1 18 Primavera do Leste MT 29
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Figura 1.1 - Bacia Hidrográfica do Rio Xingu.
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1.1 Variabilidade Espaço-Temporal na Amazônia

O entendimento básico da climatologia1  da precipitação permite uma melhor compreensão das causas 
da precipitação e sua variabilidade espacial e temporal que influenciam, por exemplo, no comportamento da 
disponibilidade hídrica de uma bacia, em estudos de previsões climáticas e simulação de cenários hidrológi-
cos e socioambientais.

Na Amazônia, situada inteiramente dentro da região tropical da América do Sul, as variáveis climatológicas 
mais importantes são a atividade convectiva (formação de nuvens) e a precipitação pluviométrica.

A variabilidade da chuva sazonal durante a estação chuvosa é diretamente dependente dos mecanismos 
climáticos de grande escala que se processam nos dois oceanos tropicais adjacentes: o Oceano Pacífico e o 
Oceano Atlântico (SOUZA et al., 2004 apud SOUZA; CUNHA, 2010).

No Oceano Pacífico o mecanismo climático dominante é o conhecido fenômeno El Niño - Oscilação Sul 
(ENOS) que possui duas fases extremas: El Niño e La Niña. As condições de El Niño (La Niña) associam-se ao 
aquecimento (resfriamento) anômalo das águas oceânicas sobre o Pacífico Tropical, perdurando no mínimo 
cinco meses entre o verão e o outono (TRENBERTH, 1997 apud SOUZA; CUNHA, 2010).

No Oceano Atlântico o principal mecanismo climático denomina-se Padrão de Dipolo, conforme Hasten-
rath e Heller, 1977; Moura e Shukla, 1981; Nobre e Shukla, 1996; Souza e Nobre, 1998 (apud SOUZA; CUNHA, 
2010) ou atualmente denominado de Gradiente de Anomalias de Temperatura da Superfície do Mar (TSM) 
no Atlântico Intertropical (SOUZA et al., 2004; SOUZA et al., 2005 apud SOUZA; CUNHA, 2010). Este modo 
climático caracteriza-se pela manifestação simultânea de anomalias de TSM configurando-se espacialmente 
com sinais opostos sobre as bacias norte e sul do Atlântico Tropical. Este padrão térmico inverso gera, con-
sequentemente, o aparecimento de um gradiente térmico meridional e inter-hemisférico na região intertro-
pical. Assim sendo, este mecanismo apresenta duas fases opostas: o Dipolo Positivo e o Dipolo Negativo. A 
fase do Dipolo Positivo caracteriza-se pela presença simultânea de anomalias positivas/negativas de TSM 
configurando-se sobre a bacia norte/sul do oceano Atlântico Tropical. A fase do Dipolo Negativo apresenta a 
configuração essencialmente oposta. Vários trabalhos observacionais evidenciaram que a fase do Dipolo in-
terfere diretamente na migração norte-sul da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), que é o principal sis-
tema meteorológico indutor de chuva na Amazônia Oriental2 (SOUZA et al., 2000 apud SOUZA; CUNHA, 2010).

É oportuno ainda destacar que na Amazônia Oriental, segundo Souza, Lopes e Azambuja (2009), algumas 
diferenças regionais são evidenciadas quando se analisa a evolução da chuva climatológica anual nas suas 
sub-regiões (Figura 1.2). Por exemplo, a região Noroeste não apresenta um período seco pronunciado ao lon-
go do ano. Nas regiões Sudoeste e Sudeste verifica-se o início da estação chuvosa entre os meses de outubro 
e novembro, além de uma mudança muito abrupta no final da estação chuvosa (de abril para maio). Na região 
Nordeste observam-se os maiores valores de chuva mensal durante a estação chuvosa, que se estende até 
maio e junho, sendo que o período seco se processa entre agosto e novembro, diferente das demais regiões. 
Segundo a Figura 1.2, a bacia do Rio Xingu está contida nas regiões Nordeste e Sudeste da Amazônia Oriental.

1 Climatologia é a ciência que descreve, explica e classifica os climas, investigando os seus fenômenos e influências. Clima é o 
estado regular (ou sucessão regular de estados) da atmosfera em determinada região, caracterizado por certas condições que se 
repetem segundo um padrão, em geral, observado ao longo de vários anos.
2 Os municípios que formam a Amazônia Oriental são os localizados nos estados do Amapá, Maranhão, Pará, Tocantins e Mato 
Grosso, exceto os integrantes do Pantanal mato-grossense.
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Figura 1.2 - Climatologia mensal (1961-1990) da precipitação na Amazônia. Fonte: Souza, Lopes e 
Azambuja, 2009.

1.2 Variabilidade Espaço-Temporal na Bacia Hidrográfica do Rio Xingu

Adotando agora como referência os dois estados brasileiros de acordo com a divisão regional feita pelo 
IBGE (1990), a bacia hidrográfica do Rio Xingu abrange parte de três mesorregiões do Estado do Pará: Sudo-
este, Sudeste e Baixo Amazonas e no Mato Grosso compreende grande parte das regiões Norte e Nordeste 
do estado. Como a latitude é um dos fatores que influencia a dinâmica climática é importante então destacar 
que a bacia está compreendida aproximadamente entre as latitudes 1°30’S e 15°00’S, o que mostra que por 
sua extensão algumas diferenças são evidentes quando se analisa a chuva nas suas sub-regiões. Com isso, 
observam-se na porção paraense (Médio e Baixo Xingu), os maiores valores de chuva mensal de toda a bacia 
durante a estação chuvosa, que tem seu ápice no mês de março. Já o período com a menor média mensal é 
claramente identificado na bacia, sobretudo na porção mato-grossense, como sendo o mês de julho.

Então, para a compreensão deste comportamento espaço-temporal da precipitação na bacia hidrográfica 
do Rio Xingu, importa conhecer os principais sistemas geradores de chuvas na região e suas inter-relações.

A diminuição da chuva que inicia aproximadamente nos meses de abril (MT) e vai até setembro (MT e PA), 
é causada pelo deslocamento de uma massa de ar seco, denominada de Anticiclone ou Alta Subtropical do 
Atlântico Sul (ASAS), do Oceano Atlântico para o continente. O ASAS existe durante todo o ano, porém apre-
senta variações em sua posição central e abrangência espacial. A atuação do ASAS sobre o continente faz 
com que os sistemas frontais, que causam chuva na região, desloquem-se para o mar (PAIVA, 2015). A partir 
de outubro até março, o ASAS deixa de agir sobre o continente e desloca-se para o oceano Atlântico. Nesse 
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período surge um sistema típico e semi-estacionário nos altos níveis, denominado Alta da Bolívia (AB), que é 
a circulação girando no sentido anti-horário, a qual surge em decorrência do forte aquecimento no Altiplano 
Boliviano. O sistema AB faz os ventos girarem no sentido anti-horário a mais de 10 quilômetros de altitude e 
como esses ventos se alimentam do calor e da umidade da Amazônia, são capazes de causar precipitações 
com alto valor de chuva acumulado (PINTO et al., 2011).

Outro sistema atmosférico importante é o fenômeno da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) 
que é definida como uma persistente banda de nebulosidade e precipitação com orientação Noroeste-Su-
deste, que se estende desde o sul e leste da Amazônia até o sudoeste do Oceano Atlântico Sul (KODAMA, 
1992, 1993; SATYAMURTI et al., 1998; LIEBMANN et al., 2001; CARVALHO et al., 2002a, 2004 apud METEORO-
LOGIA APLICADA A SISTEMAS DE TEMPO REGIONAIS – MASTER, 2017). A banda de nebulosidade pode per-
manecer semi-estacionária por dias seguidos, favorecendo a ocorrência de inundações nas áreas afetadas. 
Desta forma, o Sul do estado do Pará (Médio e Baixo Xingu) e Norte do Mato-Grosso, sofrem a influência da 
Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), que provoca elevados níveis pluviométricos, especialmente 
na região Sudoeste do Pará (Altamira, por exemplo). Segundo MASTER (2017) a ZCAS tende a se posicionar 
mais ao norte no início do verão, deslocando-se posteriormente para o sul podendo variar até 10°S e 15°S de 
latitude (Alto Xingu).

A ZCIT corresponde à região de confluência dos ventos alísios de sudeste provenientes do Hemisfério Sul 
com os de nordeste provenientes do Hemisfério Norte e é caracterizada por intensa atividade convectiva. 
Atinge sua posição climatológica mais austral de fevereiro a abril localizando-se aproximadamente 4°S no 
Atlântico (HASTENRATH, 1991 apud REBOITA et al., 2010), sendo assim, é o principal sistema meteorológico 
indutor de chuva na Amazônia durante o pico da estação chuvosa. Já em meados de julho e agosto, a ZCIT 
alcança sua posição mais boreal aproximadamente 10°N no Atlântico e 13°N no Pacifico, que corresponde 
ao período de menor taxa de precipitação na região. É possível afirmar então que nos meses entre o verão e 
outono3 , sobre o Rio Xingu, a ação da ZCIT se dá na sua porção Média e Baixa influenciando chuvas em mu-
nicípios como São Félix do Xingu até Porto de Moz. 

2 REPRESENTAÇÃO ESPAÇO-TEMPORAL

A variação da precipitação no tempo é expressa pelo hietograma, que é um diagrama que representa a 
distribuição da altura da precipitação no tempo. Já a variação no espaço é representada pelas isoietas, que 
são linhas de igual precipitação pluviométrica. As isoietas foram definidas através do Método de Kriging, um 
método usado na geoestatística para interpolar dados.

2.1 Representação Mensal

Um estudo importante para a compreensão dos processos geradores de chuvas na região é a verificação 
das médias mensais de precipitação. A análise dos totais climatológicos mensais torna mais clara a existência 
da grande variabilidade espacial e temporal (mês a mês) da chuva na região do Xingu (Tabela 2.1).

Foi observado que a variação da precipitação ao longo dos meses é caracterizada pela ocorrência de má-
ximos durante os meses dezembro a março (Verão - Outono) e de mínimos nos meses junho, julho e agosto 
(Inverno), segundo os hietogramas das Figuras 2.1 e 2.2. Na bacia do Rio Xingu o início do período chuvoso 
se dá no mês de outubro, na porção Alta e Média do rio, e se desloca no sentido Sul-Norte até a região do 
Baixo Xingu, estacionando no mês de maio. Destacam-se as estações Fazenda Santa Emília (MT) e Brasil 
Novo (PA), com as maiores médias mensais de janeiro e março, respectivamente. Já nos meses de inverno 
(junho, julho e agosto), sobretudo julho, as estações Fazenda Sete de Setembro (Água Boa) e Divínea (Ribei-
rão Cascalheira), ambas no Nordeste Mato-Grossense, são as que registram as menores precipitações pluvio-

3 Verão austral: Dezembro, Janeiro e Fevereiro; Outono austral: Março, Abril e Maio.
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métricas (Figuras 2.3 a 2.14). Assim sendo, as alturas médias de máximas e mínimas na bacia hidrográfica do 
Rio Xingu variam entre 398  mm (março) em Brasil Novo (PA) – o que equivale a 21% da precipitação anual – a 
1 mm (julho) nos municípios de Ribeirão Cascalheira (MT), Água Boa (MT) e Canarana (MT) (Tabela 2.2). Esta 
“marcha” da chuva na bacia do rio Xingu acontece devido à influência direta dos dois grandes sistemas me-
teorológicos ZCAS e ZCIT afetando, da mesma forma, o escoamento superficial do rio. Segundo Silva (2014), 
beneficiado pela diferença entre os meses mais chuvosos ao longo dos trechos da bacia, o baixo curso é 
favorecido pela formação de grandes deflúvios. Os efeitos de retenção dos deflúvios nas baixadas marginais 
são mais acentuados, ocasionando retardo e atenuação das descargas na época de enchente e acréscimos 
nas vazões na época da vazante. As maiores descargas que ocorrem neste trecho da bacia, no período de 
fevereiro a abril, são provenientes do escoamento superficial provocado pelas chuvas que atingem o seg-
mento médio inferior da bacia e do escoamento originário das precipitações que acontecem de um a dois 
meses antes, nas partes média superior e alta da bacia. Merece citação também, a grande acumulação na 
própria calha do rio e nas baixadas marginais adjacentes, o que tem grandes efeitos sobre o amortecimento 
das cheias, e sobre seu tempo de trânsito ao longo da calha principal do rio Xingu.

Tabela 2.1 - Precipitação média mensal na Bacia Hidrográfica do Rio Xingu (1977-2006).
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Figura 2.1 - Hietograma médio mensal de estações pluviométricas na Bacia Hidrográfica do Rio 
Xingu (Pará).

Figura 2.2 - Hietograma médio mensal de estações pluviométricas na Bacia Hidrográfica do Rio 
Xingu (Mato Grosso).
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Figura 2.3 - Isoietas médias mensais de janeiro na Bacia Hidrográfica do Rio Xingu (1977-2006).
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Figura 2.4 - Isoietas médias mensais de fevereiro na Bacia Hidrográfica do Rio Xingu (1977-2006).
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Figura 2.5 - Isoietas médias mensais de março na Bacia Hidrográfica do Rio Xingu (1977-2006).
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Figura 2.6 - Isoietas médias mensais de abril na Bacia Hidrográfica do Rio Xingu (1977-2006).
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Figura 2.7 - Isoietas médias mensais de maio na Bacia Hidrográfica do Rio Xingu (1977-2006).
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Figura 2.8 - Isoietas médias mensais de junho na Bacia Hidrográfica do Rio Xingu (1977-2006).
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Figura 2.9 - Isoietas médias mensais de julho na Bacia Hidrográfica do Rio Xingu (1977-2006).
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Figura 2.10 - Isoietas médias mensais de agosto na Bacia Hidrográfica do Rio Xingu (1977-2006).
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Figura 2.11 - Isoietas médias mensais de setembro na Bacia Hidrográfica do Rio Xingu (1977-2006).
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Figura 2.12 - Isoietas médias mensais de outubro na Bacia Hidrográfica do Rio Xingu (1977-2006).
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Figura 2.13 - Isoietas médias mensais de novembro na Bacia Hidrográfica do Rio Xingu (1977-2006).
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Figura 2.14 - Isoietas médias mensais de dezembro na Bacia Hidrográfica do Rio Xingu (1977-2006).
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Estação Municipio Uf Máxima Mês Mínima Mês

Itapeua do Para Porto de Moz PA 345,0 Abril 29,0 Outubro

Fazenda Cipauba Senador José Porfírio PA 348,0 Abril 37,0 Agosto

Brasil Novo Brasil Novo PA 398,0 Março 33,0 Agosto

Cajueiro Altamira PA 310,0 Março 31,0 Julho

Boa Esperança (Faz. Ometo) São Félix do Xingu PA 358,0 Março 17,0 Julho

Projeto Tucuma Tucumã PA 285,0 Março 20,0 Julho

Vila São José do Xingu São José do Xingu MT 333,0 Dezembro 6,0 Julho

Fazenda Santa Emília Marcelândia MT 373,0 Janeiro 2,0 Julho

Suia Liquilândia São Félix do Araguaia MT 305,0 Dezembro 2,0 Julho

Espigão São Félix do Araguaia MT 287,0 Dezembro 3,0 Julho

Divínea Ribeirão Cascalheira MT 293,0 Dezembro 1,0 Julho

Núcleo Colonial Rio Ferro Feliz Natal MT 319,0 Fevereiro 4,0 Julho

Fazenda Sete de Setembro Água Boa MT 290,0 Dezembro 1,0 Julho

Garapu Canarana MT 328,0 Dezembro 1,0 Julho

Fazenda Agrochapada Paranatingal MT 333,0 Janeiro 2,0 Julho

Passagem da  Br-309 Primavera do Leste MT 372,0 Janeiro 5,0 Julho

Tabela 2.2 - Máximas e mínimas médias mensais na Bacia Hidrográfica do Rio Xingu (1977-2006).

2.2 Representação Trimestral

 Para a representação trimestral foi elaborado, além da análise do ano civil, o gráfico que mostra a con-
figuração das chuvas para as quatro estações do ano: Primavera (SON), Verão (DJF), Outono (MAM) e Inverno 
(JJA), a fim de representar a sazonalidade das chuvas e evidenciar seu comportamento anômalo ao longo no 
ano, conforme as Figuras 2.15 a 2.24. A partir desta representação temporal, destaca-se o período do verão (de-
zembro, janeiro e fevereiro) em 9 das 16 estações analisadas na bacia do Rio Xingu, com destaque para a estação 
Fazenda Santa Emília (Marcelândia-MT) com uma altura pluviométrica média de 1021 mm para o período (55% 
da precipitação anual). Muito embora as estações de Fazenda Cipaúba (Senador José Porfírio-PA) e Brasil Novo 
(Brasil Novo-PA) tenham registrado médias de 1030 mm e 1052 mm, respectivamente, no trimestre fevereiro, 
março e abril, o verão é sem dúvida o período mais chuvoso do ano na Bacia do Rio Xingu (Tabelas 2.3, 2.4 e 2.5). 

Durante a estação de outono (MAM), ocorre uma diminuição significativa da precipitação na parte Sul/
Sudeste da Amazônia Oriental (Alto Xingu), devido ao retraimento dos episódios da ZCAS e/ou de sistemas 
frontais. Em compensação, desencadeia-se a intensificação e generalização do máximo pluviométrico sazo-
nal na porção setentrional da Amazônia, sobretudo devido à atuação direta da ZCIT. 

Os meses do inverno austral (junho, julho e agosto) caracterizam-se pela forte diminuição do volume de 
chuva na bacia e representam o trimestre mais seco em 13 estações. O valor mínimo para o período foi de 10 
mm na estação Suia Liquilândia, em São Félix Do Araguaia-MT, o que corresponde a 1% da precipitação anual. 
Essa diminuição nos volumes pluviométricos associa-se ao deslocamento aparente do sol rumo ao Hemisfério 
Norte que conduz a ZCIT à sua marcha sazonal em direção àquele hemisfério, privando a Amazônia da ocor-
rência de chuva devido a sistemas de grande escala. Percebe-se ainda, uma mudança drástica no padrão da 
circulação de ar superior, em razão do resfriamento da superfície sobre o Brasil central, a partir daí ocorre a 
descaracterização da AB, o que provoca também ausência de convecção na região.
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Figura 2.15 - Comportamento trimestral de cada estação na Bacia Hidrográfica do Rio Xingu.

Figura 2.16 - Comportamento trimestral sazonal de cada estação na Bacia Hidrográfica do Rio Xingu.

 No período da primavera na Amazônia ocorre o deslocamento do máximo de precipitação para o Sul do Pará 
e Norte do Mato Grosso, o qual passa a sofrer incursões mais frequentes de sistemas frontais e eventuais episódios 
de ZCAS. Neste período, a ZCIT encontra-se entre 05°N e 10°N, tornando a região Centro-Norte paraense sujei-
ta, basicamente, à ação única de forçantes termodinâmicas, que provocam apenas pancadas de chuva de curta 
duração e não proporcionam grandes volumes. Durante o trimestre SON, ocorre o surgimento da AB, suficiente-
mente forte para organizar a convecção no Sudoeste, onde aparece um núcleo de precipitação máxima.
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Figura 2.17 - Isoietas trimestrais de janeiro-fevereiro-março na Bacia Hidrográfica do Rio Xingu 
(1977-2006). Fonte: PINTO et al., 2011.
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Figura 2.18 - Isoietas trimestrais de abril-maio-junho na Bacia Hidrográfica do Rio Xingu (1977-
2006). Fonte: PINTO et al., 2011.
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Figura 2.19 - Isoietas trimestrais de julho-agosto-setembro na Bacia Hidrográfica do Rio Xingu 
(1977-2006). Fonte: PINTO et al., 2011.
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Figura 2.20 - Isoietas trimestrais de outubro-novembro-dezembro na Bacia Hidrográfica do Rio 
Xingu (1977-2006). Fonte: (PINTO et al., 2011).
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Figura 2.21 - Isoietas trimestrais sazonais - Verão (DEZ-JAN-FEV) na Bacia Hidrográfica do Rio Xingu 
(1977-2006). Fonte: PINTO et al., 2011.
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Figura 2.22 - Isoietas trimestrais sazonais - Outono (MAR-ABR-MAI) na Bacia Hidrográfica do Rio 
Xingu (1977-2006). Fonte: PINTO et al., 2011.
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Figura 2.23 - Isoietas trimestrais sazonais - Inverno (JUN-JUL-AGO) na Bacia Hidrográfica do Rio 
Xingu (1977-2006). Fonte: PINTO et al., 2011.
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Figura 2.24 - Isoietas trimestrais sazonais - Primavera (SET-OUT-NOV) na Bacia Hidrográfica do Rio 
Xingu (1977-2006). Fonte: PINTO et al., 2011.
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Tabela 2.3 - Precipitação trimestral na Bacia Hidrográfica do Rio Xingu (1977-2006).
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Tabela 2.4 - Precipitação trimestral sazonal na Bacia Hidrográfica do Rio Xingu (1977-2006).
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Estação Município UF Máxima Trimestre Mínima Trimestre

Itapeua do Para Porto de Moz PA 941,0 Fevereiro-Março-Abril 93,0 Agosto-Setembro-Outubro

Fazenda Cipauba Senador 
José Porfírio PA 1030,0 Fevereiro-Março-Abril 146,0 Julho-Agosto-Setembro

Brasil Novo Brasil Novo PA 1052,0 Fevereiro-Março-Abril 117,0 Agosto-Setembro-Outubro

Cajueiro Altamira PA 865,0 Janeiro-Fevereiro-Março 105,0 Junho-Julho-Agosto

Boa Esperança
(Faz. Ometo)

São Félix 
do Xingu PA 888,0 Janeiro-Fevereiro-Março 105,0 Junho-Julho-Agosto

Projeto Tucumã Tucumã PA 833,0 Janeiro-Fevereiro-Março 119,0 Junho-Julho-Agosto

Vila São José
do Xingu

São José 
do Xingu MT 965,0 Dezembro-Janeiro-Fevereiro 37,0 Junho-Julho-Agosto

Fazenda
Santa Emília Marcelândia MT 1021,0 Dezembro-Janeiro-Fevereiro 16,0 Junho-Julho-Agosto

Suia Liquilândia São Félix 
do Araguaia MT 846,0 Dezembro-Janeiro-Fevereiro 10,0 Junho-Julho-Agosto

Espigão São Félix 
do Araguaia MT 758,0 Dezembro-Janeiro-Fevereiro 17,0 Junho-Julho-Agosto

Divínea Ribeirão 
Cascalheira MT 814,0 Dezembro-Janeiro-Fevereiro 15,0 Junho-Julho-Agosto

Núcleo Colonial
Rio Ferro Feliz Natal MT 910,0 Dezembro-Janeiro-Fevereiro 13,0 Junho-Julho-Agosto

Fazenda
Sete de Setembro Água Boa MT 804,0 Dezembro-Janeiro-Fevereiro 13,0 Junho-Julho-Agosto

Garapu Canarana MT 923,0 Dezembro-Janeiro-Fevereiro 15,0 Junho-Julho-Agosto

Fazenda 
Agrochapada Paranatingal MT 979,0 Dezembro-Janeiro-Fevereiro 19,0 Junho-Julho-Agosto

Passagem
da Br-309

Primavera
do Leste MT 1019,0 Novembro-Dezembro-Janeiro 34,0 Junho-Julho-Agosto

Tabela 2.5 - Máximas e mínimas trimestrais na Bacia Hidrográfica do Rio Xingu (1977-2006).
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Figura 2.25 - Média anual de cada estação na Bacia Hidrográfica do Rio Xingu.

2.3 Representação Anual  

Após descrever a sazonalidade, onde se observa que o maior volume de chuva concentra-se no verão aus-
tral (45% da média anual, aproximadamente), a análise da série de longo período na bacia do Xingu, através 
Precipitação Média Anual (PMA), indica uma pequena diferença entre as regiões do Alto/Médio e Baixo Xingu 
(Figuras 2.25 e 2.26). 

Tem-se que na região do Alto Xingu, representada por estações como Fazenda Sete de Setembro (município 
Água Boa-MT) e Divínea, (Ribeirão Cascalheira-MT), ambas no Nordeste Mato-Grossense, foram observadas as me-
nores médias anuais da bacia, 1547 mm e 1602 mm, respectivamente. E mesmo que a estação Fazenda Santa Emília 
(Marcelândia-MT), tenha a maior média anual com 2082 mm, ainda assim, o Estado do Pará (Médio e Baixo Xingu) 
tem média ligeiramente maior (1995 mm) em relação à porção mato-grossense (1799 mm). Seguida da estação Fa-
zenda Santa Emília, a estação Boa Esperança (São Félix do Xingu-PA), tem a segunda maior média anual, 2061 mm.

Como já foi mencionado anteriormente, e conforme pode ser visto na representação temporal e no mapa 
da representação espacial, há uma relação entre a latitude e a precipitação, em que as estações mais ao 
norte (setores do Médio e Baixo Xingu) estariam mais sob a atividade da Zona de Convergência Intertropical, 
o principal sistema meteorológico indutor de chuva na Amazônia, por outro lado, a região do Alto Xingu 
estaria sob maior influência da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) que pode provocar elevados 
níveis pluviométricos e, por consequência, importantes inundações.
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Figura 2.26 - Distribuição das precipitações médias anuais na Bacia Hidrográfica do Rio Xingu. 
Fonte: PINTO et al., 2011.
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3 A INFLUÊNCIA DO EL NIÑO OSCILAÇÃO SUL E ATLÂNTICO EQUATORIAL NA PRE-
CIPITAÇÃO PLUVIOMÉTRICA SOBRE A BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO XINGU NOS 
ANOS DE 2014 A 2016.

O índice pluviométrico (Figuras 3.1 e 3.2), calculado para 64 das 16 estações na bacia, é um gráfico utilizado 
para que se tenha uma idéia do comportamento das chuvas de uma maneira geral, em todo o período de fun-
cionamento da estação. Segundo ANA ([200-]), este índice é calculado da seguinte forma: a) determina-se o total 
anual para todos os anos da série da estação em questão; b) calcula-se uma média dos totais anuais, e estabe-
lece-se esta média como o valor 1,0; c) divide-se cada total anual por esta média dos totais anuais obtendo-se 
valores em torno de 1,0, ou seja, próximos à média. Estes valores são então os índices pluviométricos anuais para 
a estação analisada. Com isso, pode-se visualizar a variação das chuvas durante um longo período, ou mesmo 
detectar períodos que apresentaram secas. Neste relatório foi dada ênfase para os anos de 2014, 2015 e 2016.

Observando uma diminuição na precipitação, sobretudo no ano de 2015, se comparado também à média 
histórica, pode-se a principio afirmar que há a influência do fenômeno El Niño. Da mesma forma, o verão de 
2016 é um verão com El Niño que não impediu, mas também dificultou a formação da ZCAS. Isto porque as 
mudanças na circulação dos ventos em diversos níveis da atmosfera causadas pelo aquecimento anormal das 
águas do oceano Pacífico Equatorial dificultam a organização do sistema de alta pressão chamado de Alta da 
Bolívia, necessário para a formação deste sistema atmosférico (ZCAS).

O ENOS, ou El Niño Oscilação Sul, representa de forma mais genérica um fenômeno de interação atmos-
fera-oceano, associado a alterações dos padrões normais da Temperatura da Superfície do Mar (TSM) e dos 
ventos alísios na região do Pacífico Equatorial, entre a Costa Peruana e no Pacifico oeste próximo à Austrália. 
Além de índices baseados nos valores da temperatura da superfície do mar no Oceano Pacifico equatorial, o 
fenômeno ENOS pode ser também quantificado pelo Índice de Oscilação Sul (IOS).  Este índice representa a 
diferença entre a pressão ao nível do mar entre o Pacifico Central (Taiti) e o Pacifico do Oeste (Darwin/Austrá-
lia). Esse índice está relacionado com as mudanças na circulação atmosférica nos níveis baixos da atmosfera, 
consequência do aquecimento/resfriamento das águas superficiais na região.  Valores negativos e positivos 
do IOS são indicadores da ocorrência do El Niño e La Niña respectivamente.

O Dipolo do Atlântico é também um importante modulador do clima na Amazônia e em associação com o 
ENOS é possível que tenha influenciado na redução do índice pluviométrico durante este período (2014-2016). 
O Padrão de Dipolo apresenta anomalias de TSM com sinais opostos ao norte e ao sul do equador sobre o 
Atlântico Tropical. Esse padrão de anomalias de TSM propicia a ocorrência de gradientes meridionais de ano-
malias de TSM, os quais impactam fortemente na posição latitudinal da ZCIT, modulando assim a distribuição 
sazonal de precipitação pluviométrica sobre o Atlântico Equatorial, parte norte do Nordeste do Brasil, até a 
parte central da Amazônia (NOBRE; SHUKLA, 1996 apud NOBRE, 2017). Portanto, os anos com registro de chuva 
acima ou abaixo do normal na bacia do Xingu estariam associados com a atuação dos sistemas ZCIT e ZCAS que 
têm sua configuração relacionada com a atuação da La Niña (do El Niño) sobre o Oceano Pacifico Tropical ocor-
rendo concomitantemente com a fase do Dipolo negativo (positivo) sobre o Oceano Atlântico Intertropical. 

Segundo os estudos de Limberger e Silva (2016) a importância de se compreender a retroalimentação 
entre os fenômenos que se desenvolvem no Pacífico e Atlântico, vem corroborar que se trata de processos 
altamente acoplados e de grande complexidade, tanto em seu funcionamento quanto em seus efeitos na 
hidrologia da bacia amazônica. Um exemplo disto é que pode haver anos secos na região quando não há 
ocorrência de El Niño (por exemplo, a seca de 2005), o que mostra que há outros fatores que influenciam a 
precipitação da Amazônia além da Oscilação Sul. 

Não obstante, de acordo com a Figura 3.3 nos anos de 2015 e 2016 o El Niño foi de moderado a forte5 e, 
provavelmente vinculado ao Dipolo do Atlântico Intertropical, pode explicar, a princípio, o motivo da diminui-
ção da precipitação na bacia do Xingu neste período.

4 Somente 6 tinham dados dos anos 2014 a 2016
5 Trimestres: Outubro a Dezembro (2015), Novembro a Janeiro (2015) e Dezembro a Fevereiro (2016).
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Figura 3.1 - Índice Pluviométrico.
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Figura 3.2 - Índice Pluviométrico.



Climatologia da Precipitação na Bacia Hidrográfica do Rio Xingu

43   

Figura 3.3 - Episódios Históricos El Ninõ/ La Niña. Fonte: National Oceanic and Atmospheric 
Administration – NOAA (2017).
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS E SUGESTÕES

A bacia hidrográfica do Rio Xingu, pelas suas dimensões e importância socioeconômica e ambiental, com 
uma população aproximada de 610 mil pessoas, é uma forte e estratégica referência da Amazônia brasileira. 

Diante disto é imprescindível mais investimentos em pesquisa científica multidisciplinar, integrando, so-
bretudo, áreas como hidrologia e meteorologia contemplando estudos que visem compreender melhor, den-
tre outros, os processos que influenciam na precipitação e, por consequência, na vazão dos rios da bacia do 
Xingu – como no caso dos anos 2015 e 2016. Dentre esses, sugere-se com base em Limberger e Silva (2016), 
por exemplo, o aprimoramento de estudos sobre o ENOS com diferentes intensidades e localizações no oce-
ano Pacífico e seus reflexos na precipitação da bacia, além de análises mais acuradas sobre os processos de 
teleconexão  entre os oceanos (Pacífico e Atlântico) e atmosfera e seus reflexos nas condições hidrológicas 
regionais – o que pode ser de muita valia para os estudos de eventos extremos na bacia do Xingu.

O estudo sobre chuvas intensas também é fortemente recomendado.  Este é indispensável para ava-
liação da variação conjunta da intensidade, da duração e da frequência (tempo de retorno) de eventos 
chuvosos intensos, de duração igual ou inferior a 24 horas, geralmente relacionados a precipitações con-
vectivas de grande intensidade. Esta análise é de fundamental importância para fomentar outras relacio-
nadas também a eventos extremos e obras hidráulicas, garantindo segurança pública e otimização do uso 
de recursos financeiros.
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