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RESUMO 

 

A chuva é uma das variáveis mais susceptíveis aos reflexos provocados pelas transformações 

no uso e cobertura da terra. A Reserva Biológica do Jaru (Unidade de Conservação integral da 

Amazônia/território de Rondônia) possui um papel de relevância no ciclo hidrológico. No 

entanto, Rondônia apresenta predominância de supressão florestal. Entender a variabilidade e 

a intensidade da chuva é primordial para contribuir com o planejamento hídrico e a gestão. 

Essas indagações estão diretamente ligadas ao desenvolvimento econômico. Por essas razões, 

esse trabalho objetiva analisar os padrões de chuva em uma área de Floresta Amazônica, em 

Rondônia, a partir de uma série temporal de 1999 a 2020. Foram utilizados dados provenientes 

de um pluviógrafo instalado na torre micrometeorológica do Programa de Grande Escala da 

Biosfera-Atmosfera na Amazônia. Para determinar a frequência percentual considerou-se a 

relação entre a quantidade de eventos de chuva por hora pelo número de eventos de chuva nas 

24 horas, considerando somente dados superiores a 0,2 mm h-1. A intensidade das chuvas, foram 

divididas nas seguintes categorias: fraca, moderada, forte e muito forte. O total de chuva foi 

2.013,4 mm/ano, sendo 45,6% no período chuvoso e 3,5% no seco. O destaque de frequência 

percentual foi o período seco, onde a chuva atingiu picos mais altos. Sendo o período de 

transição seca-chuva responsável pela maior intensidade de chuvas muito forte, podendo ser 

uma resposta ao aumento de umidade disponível na atmosfera, advindo das altas temperaturas 

nesse período. Embora os resultados não tenham apresentado diferença significativa, a 

variabilidade, associada a sistemas atmosféricos e convectivos, demonstrou sensibilidade 

climática, gerando argumentos em favor da preservação florestal. Considerando que altas taxas 

de precipitação são mantidas pela reciclagem da evapotranspiração da floresta, é necessário 

políticas eficazes de preservação e manutenção da Reserva Biológica do Jaru. 

 

Palavras-chave: precipitação, uso e cobertura da terra, regime hidrológico, floresta tropical. 



 

ABSTRACT 

 

Rain is one of the variables most susceptible to the effects caused by changes in land use and 

land cover. The Jaru Biological Reserve (Integral Conservation Unit of the Amazon/Rondônia 

territory) has a relevant role in the hydrological cycle. However, Rondônia presents 

predominance of forest suppression. Understanding rainfall variability and intensity is essential 

to contribute to water planning and management. These questions are directly linked to 

economic development. For these reasons, this work aims to analyze rainfall patterns in an area 

of the Amazon Forest, in Rondônia, from a time series from 1999 to 2020. Data from a rain 

gauge installed in the micrometeorological tower of the Large Scale Program of the Biosphere-

Atmosphere in the Amazon. To determine the percentage frequency, the relationship between 

the amount of rain events per hour and the number of rain events in 24 hours was considered, 

considering only data greater than 0.2 mm h-1. The intensity of the rains were divided into the 

following categories: weak, moderate, strong and very strong. The total rainfall was 2.013,4 

mm/year, 45.6% in the rainy season and 3.5% in the dry season. The percentage frequency 

highlight was the dry period, where the rain reached the highest peaks, which may be a response 

to the increase in moisture available in the atmosphere, resulting from the high temperatures 

during this period. The dry-rain transition period is responsible for the highest intensity of very 

heavy rains. Although the results did not show a significant difference, the variability, 

associated with atmospheric and convective systems, showed climate sensitivity, generating 

arguments in favor of forest preservation. Considering that high rates of precipitation are 

maintained by recycling forest evapotranspiration, effective policies for the preservation and 

maintenance of the Jaru Biological Reserve are necessary. 

 

Keywords: precipitation, land use and land cover, hydrological regime, tropical forest. 
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INTRODUÇÃO 

  

O sistema climático terrestre resulta de interações complexas, em todas as suas 

componentes, sendo considerado um enorme desafio científico para o Brasil (MARENGO; 

SOUZA JUNIOR, 2018). Dentre as adversidades que dificultam a análise micrometeorológica, 

estão as incertezas acerca dos fenômenos astronômicos e geofísicos (VECCHIA; TECH; 

NEVES, 2020) e a heterogeneidade brasileira (GOLDBAUM, 2021). Na Região Amazônica, 

fatores como a escassez de dados e a sensibilidade, que se materializam em falhas nos 

equipamentos, também corroboram com as objeções (BIER; FERRAZ, 2017; CONDOM et al., 

2020; DE SALES et al., 2020).  

A Bacia do rio Amazonas é um ecossistema dinâmico que se estende por 

aproximadamente 6.000.000 km². A quantificação adequada dos padrões anuais de precipitação 

nesta Bacia é um desafio devido ao seu tamanho; a respectiva área também contém grandes 

áreas remotas e inacessíveis. Uma quantidade considerável dos dados coletados é questionável 

devido à manutenção insuficiente e despesas operacionais (PACA et al. 2020).  

As estimativas da precipitação média em toda a Bacia Amazônica foram relatadas 

como 2.215,3 mm ano-1, em média, com um desvio padrão de 179,6 mm/ano (MARENGO, 

2006).  Sendo que, a Floresta Amazônica fornece uma riqueza de bens e serviços ecossistêmicos 

de reconhecida importância global (STRAND et al., 2018), incluindo a regulação dos regimes 

de precipitação e mudanças climáticas (WU et al., 2018), realizando uma função crucial no 

clima da América do Sul, em razão do seu impacto no ciclo hidrológico regional. Além do mais, 

faz-se necessário compreender os elementos do clima, a fim de precaver catástrofes, fornecer 

subsídio a gestão das cidades e mapear áreas em situação de vunerabilidade climática 

(MARENGO; SOUZA JUNIOR, 2018). 

A vegetação executa um exercício mútuo com a atmosfera para equilibrar a umidade 

no interior da Bacia. O vapor de água é conduzido para a região Amazônica por meio dos ventos 

alísios oriundos do Atlântico tropical. Após a chuva, a floresta pluvial tropical fornece uma 



16 

 

 

 

intensa evapotranspiração e reciclagem da umidade. Posteriormente, uma porção considerável 

do processo de evapotranspiração retorna à Amazônia como chuva (MARENGO; SOUZA 

JUNIOR, 2018). 

Autores destacam que as estações fixas na Amazônia, anterior ao intenso processo de 

desmatamento, eram apenas duas: período chuvoso e período menos chuvoso. Atualmente, é 

possível encontrar dois extremos: secas radicais que proporcionam a falta de água e inundações 

catastróficas (ALVES et al., 2017; MARENGO et al., 2011). Essas situações estão relacionadas 

também ao mau uso dos recursos florestais. De acordo com Nobre (2014), em virtude do 

desmatamento da Amazônia brasileira de aproximadamente 20%, a região perdeu em torno de 

40 a 50% do potencial de bombear e reciclar a água. Em consequência, lentamente deixam de 

existir as terras com maior índice produtivo da Bacia do Prata, Centro-Oeste e Sudeste 

brasileiro, assim como os pampas úmidos argentinos (MARENGO; SOUZA JUNIOR, 2018).   

Diante dos apontamentos descritos, percebe-se que a degradação da biomassa vegetal 

corresponde a uma das vertentes da mudança no clima local e global. Nesse âmbito, a 

urbanização e a retirada de vegetação nos biomas brasileiros são capazes de conturbar a 

dinâmica entre sistemas terrestres, oceanos e atmosfera, acarretando alteração nos regimes de 

chuvas local, regional e global (LAWRENCE; VANDECAR, 2015).  

Nesse âmbito, é necessário entender que a consequência do desmatamento sobre o 

clima, e então sobre os padrões de chuva, depende de quatro fatores: a quantidade de área de 

floresta convertida; a posição espacial do desflorestamento em relação a uma matriz florestal; 

as inúmeras formas de usos do solo e as condições externas causadas por mudanças climáticas 

globais (LAWRENCE; VANDECAR, 2015; MARENGO; SOUZA JUNIOR, 2018). 

Outro fator capaz de modificar substancialmente os padrões de chuva temporais e 

espaciais na Amazônia, é a queima da biomassa morta, podendo até mesmo inibir as chuvas, 

por meio dos aerossóis liberados (ANDREAE,  2004). A diminuição das chuvas estabelece uma 

redução no nível dos rios, e o estresse hídrico promove mortalidade de árvores. Ou seja,  as 

modificações globais do clima podem comprometer a Amazônia a longo prazo, enquanto as 

intensas atividades de uso da terra configuram uma ameaça imediata (MARENGO; SOUZA 

JUNIOR, 2018). 

O forte acoplamento biosfera-atmosfera em biomas de floresta tropical (XUE et al., 

2010) sugere que mudanças na cobertura da terra em Rondônia, estado da Região Amazônica, 

afetarão significativamente o ciclo da água e os regimes de chuva, devido à mudanças na 

partição de energia de superfície e desencadeamento de convecção (DE SALES et al., 2020). 
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Quanto aos padrões diurnos de chuva, a literatura considera uma representação mais complexa, 

e, portanto, mais rigorosa e detalhada (JUNQUAS et al., 2018; KONDURU; TAKAHASHI, 

2020; RUÍZ-HERNANDEZ et al., 2021). 

Da Costa et al. (2018) estudaram a variabilidade horária, diária e sazonal da frequência 

e intensidade da chuva em uma floresta na Amazônia, e destacaram como essa análise é um 

fator importante para conhecer o clima e a influência que a floresta em pé exerce sobre os 

padrões de chuva. Nesse mesmo aspecto, estudando os impactos no clima do desmatamento em 

áreas protegidas, De Sales et al. (2020) encontraram resultados que sugerem que o 

desmatamento de áreas protegidas em Rondônia modificará a atual circulação de ventos de 

baixos níveis, temperatura, umidade e distribuição de chuvas no território estadual. 

Deste modo, o presente estudo teve como objetivo verificar os padrões de chuva da 

Reserva Biológica do Jaru, no estado de Rondônia, usando a série temporal de 1999 a 2020. 

Para tal, a pesquisa foi desenvolvida de acordo com os objetivos específicos discriminados a 

seguir: 

a) analisar os padrões horários de chuva em uma área de floresta primária; 

b) analisar os padrões sazonais de chuva em uma área de floresta primária; 

c) verificar a existência de tendência na variabilidade interanual de chuva em uma área 

de floresta primária. 

Ressalta-se que parte desse trabalho foi desenvolvido no projeto intitulado: “Padrão de 

Chuva em Diferentes Ecossistemas no Estado de Rondônia: a ação das mudanças no uso e 

cobertura da terra” durante o ano de 2020 e 2021, pelo Programa Institucional de Bolsas de 

Iniciação Científica (PIBIC) financiando pelo Conselho Nacional de Pesquisa e 

Desenvolvimento Científico (CNPq). Os resultados discorridos foram apresentados no II 

Simpósio Interdisciplinas de Ciências Ambientais, realizado pela Universidade Federal de São 

Paulo (USP), por meio do trabalho completo: “Variabilidade e intensidade da chuva em uma 

área de floresta na Amazônia nos anos de 1999 a 2020”.



 

 

1 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

1.1 MUDANÇAS CLIMÁTICAS 

 

O combate às mudanças climáticas é o 13º Objetivo do Desenvolvimento Sustentável 

(ODS), estruturado pela Organização das Nações Unidas (ONU) na intenção de efetivar as 

metas da Agenda 2030. Sua principal finalidade é agir com urgência para conter as mudanças 

climáticas e seus efeitos. Isso porque a alteração no padrão do clima é um evento transnacional, 

cujos efeitos estão desregulando as economias e afetando pessoas em todo o mundo, 

especialmente os indivíduos vulneráveis nos países em desenvolvimento (FERRI, 2021). 

Nesse mesmo aspecto, as mudanças climáticas globais e suas consequências previstas, 

que causam/causarão impactos em componentes atmosféricos tais como os padrões de 

temperatura e chuva, estão sendo amplamente discutidas na comunidade científica (COOK et 

al., 2016; GRUSSON; WESSTROM; JOEL, 2021; PUTNAM; BROECKER, 2017; ROCHA 

et al., 2017). Essa repercussão ocorre em virtude do impacto negativo sobre a sociedade, uma 

vez que a chuva e a temperatura são variáveis capazes de proporcionar alterações substanciais 

no ciclo hidrológico, por exemplo a demanda de evapotranspiração (GRUSSON et al., 2018; 

MISHRA et al., 2017) e a quantidade de água no solo (VERROT; DESTOUNI, 2016).  

Artaxo (2020) aponta que a sociedade vive três grandes emergências ao mesmo tempo, 

e entre elas, estão as mudanças climáticas. Essas alterações provocam supressão de diversidade 

biológica nos ecossistemas. Do mesmo modo, as mudanças verificadas na taxa de precipitação 

e sua sazonalidade, assim como o aumento da temperatura, afetam o funcionamento dos 

ecossistemas. Ressalta-se ainda que, a resiliência dos conjuntos de interações bióticos e 

abióticos, bem como sua eficácia de contrapor às mudanças, dependem, particulamente, de sua 

biodiversidade. 

Agravando essa problemática, têm-se que o desflorestamento lidera o ranking dos 

fatores antrópicos que colaboram com as mudanças no clima. A título de exemplo, a retirada 

de 11.000 km²/ano de floresta na  Região Amazônica implica no aquecimento global e afeta 

aflige o clima na América do Sul, com variações no albedo de superfície e transporte de vapor 

d'água (ARRUDA JÚNIOR; ARTAXO, 2019; MOTA, 2021; BOLWERK; ERTZOG, 2021).  

Em decorrência desses fatores, o Brasil é constantemente afetado por extremos 

climáticos, especificamente vulnerabilidades ambientais e climáticas significativas, tais como 

enchentes e deslizamentos. Portanto, pesquisas observacionais que visam caracterizar o regime 

das chuvas são de grande importância e aprimoram o entendimento acerca da inconstância 



19 

 

 

 

pluviométrica nas regiões brasileiras (SOBRAL et al., 2018). 

Vastas áreas de estados brasileiros, cuja a produção agropecuária é elevada, podem ter 

aumento de 5 a 6 °C na temperatura ainda nesse século, inclusive Rondônia. Evidentemente, 

essa hipótese, se validada, acarretará quedas na pecuária e plantações. No mais, a crescente 

frequência e intensidade dos eventos climáticos extremos, tais como secas prolongadas, 

refletem no aquecimento regional (ARTAXO, 2020; SANTOS; OLIVEIRA; IGNOTTI, 2021).  

Ademais, a qualidade ambiental das cidades e a disponibilidade de recursos hídricos 

também somam os impactos comprometedores. Assim, para combater/enfrentar essas 

eventualidades pontuadas como emergência climática, o Brasil ratificou o Acordo de Paris,  

comprometendo-se a erradicar todo e qualquer desmatamento ilegal na Amazônia até o ano de 

2025 (ARTAXO, 2019; LOVEJOY; NOBRE, 2018). 

 

1.2 DINÂMICAS DO USO E OCUPAÇÃO DA TERRA 

 

O Brasil contém o maior remanescente tropical existente do planeta, a Floresta 

Amazônica.  Essa, por sua vez, é submetida a um intenso desmatamento, dando lugar a diversas 

formas de uso, como a construção de centros urbanos, a agricultura e a pecuária. Dessa forma, 

a dinâmica de mudança na cobertura é acelerada, sobretudo, na Amazônia Legal brasileira (DE 

SOUZA et al., 2020; FARIAS et al., 2018). Mas, para entender de fato como a Amazônia se 

encontra atualmente, é necessária uma reflexão histórica. 

De acordo com Nunes (2018), o debate sobre valorização econômica da Região 

Amazônia fundamentou-se a partir da crise que assolava a principal matéria prima da região 

em 1940, a borracha. Os termos contidos no acordo de Washington, que diziam a respeito do 

fornecimento dos produtos estratégicos enquanto ocorria a Segunda Guerra Mundial, 

alavancaram a economia centrada na produção e confecção do látex. Contudo, findando o 

conflito, a borracha da Amazônia já não era tão essencial. 

Assim, em 1946, a prática de ocupação da Amazônia ganhou visibilidade nas 

Assembleias Constituintes. A vista disso, foi instituído um fundo de 3%, provindos da 

arrecadação tributária da União. Logo, a preocupação com regiões vulneráveis do território 

brasileiro elevou-se ao nível constitucional, reconhecendo o papel substancial do estado como 

idealizador do desenvolvimento amazônico. No entanto, o fundo constitucional não 

permaneceu após a criação da Superintendência do Plano de Valorização Econômica da 

Amazônia (SPVEA) (NUNES, 2018). 
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Além da SPVEA, entidade subordinada ao Presidente da República, originou-se a 

Comissão de Planejamento da Valorização Econômica da Amazônia (CPVEA). A concepção 

introdutória preconizava a criação de centros urbanos providos de serviços, infraestrutura, um 

setor industrial e uma esfera comercial. O documento relacionava a dispersão populacional a 

um método econômico primitivo, centralizado no extrativismo, incapaz de promover 

desenvolvimento e renda. A solução seria substituir o extrativismo e/ou complementar com 

atividades agrícolas, além de criar núcleos urbanos interligados por malha viária. Ou seja, 

almejava-se um aproveitamento maior das riquezas florestais e a manufatura de gêneros 

alimentícios (FERREIRA; BASTOS, 2016; NUNES, 2018; SUDAM, 2019). 

A partir de 1960, deu-se início de forma mais efetiva o incentivo ao povoamento de 

Rondônia e demais estados da Região Norte do Brasil, promovendo incremento na retirada de 

floresta nativa, e aumento de mudanças no uso da terra, de forma a alterar drasticamente a 

cobertura vegetal da Bacia Amazônica. Desde então, a crescente derrubada da floresta 

propiciou a fragmentação florestal. Ainda, as transformações no clima auxiliaram para o 

aumento da vulnerabilidade das florestas à queima, através da elevação na temperatura e 

diminuição das chuvas; e, indiretamente, pelas oscilações induzidas na estrutura vegetal. Dentre 

as consequências, destaca-se florestas menos densas e menos úmidas (CASTELO et al., 2018; 

COPERTINO et al., 2019).  

Uma década depois, os incentivos fiscais do governo, a infraestrutura rodoviária e o 

crédito agrícola incentivaram ainda mais a ocupação das regiões que contemplavam a Floresta 

Amazônica, almejando integração econômica nacional. Entre 1970 e 1980, a retirada da 

vegetação proporcionava reivindicação pela terra, ou seja, a formação de pastagens era um 

propulsor lucrativo (FEARNSIDE, 2017; NUNES, 2019). Até então, o desflorestamento era 

motivado pelo ganho territorial. Porém, em 1990 a pecuária extensiva e a expansão da soja 

mecanizada forneceram um novo vislumbre econômico (ARTAXO, 2019). 

Os anos 1960 a 1980 ficaram conhecidos como “o período do milagre econômico”, 

caracterizado por subsídios do governo. Da mesma forma, os recursos internacionais têm 

contribuído com o avanço da plantação de soja, e consequentemente com o avanço da pecuária 

moderna. Outro aspecto relevante para o avanço da pecuária é o financiamento junto ao Banco 

Nacional do Desenvolvimento (BNDES) (FEARNSIDE, 2020). Assim, percebe-se um avanço 

econômico e um retrocesso ambiental. 

Embora tenha ocorrido progresso na conservação da Floresta Amazônica brasileira no 

início do século XXI, de 2012 a 2016 as taxas de desmatamento ilegal se elevaram 75%. Nessa 
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mesma concepção, no intervalo de janeiro a julho do ano de 2019, a retirada da floresta foi 

67,2% superior ao mesmo semestre do ano anterior. Além do interesse e incentivo 

governamental perante a agroindústria e mineração que impulsionam as atividades na 

Amazônia, o país encara um retrocesso econômico e escândalos de desvirtuamento político, 

que estimula lavradores rurais e mercados ilegais a retomar a exploração proibida por lei 

(ARTAXO, 2019; ESCOBAR, 2019; INPE, 2019; TOLLEFSON, 2016). 

Devido a dinâmica de uso e ocupação do solo amazônico empregada, a maior parte da 

floresta primária existente na região está localizada dentro dos limites dos territórios indígenas 

e áreas protegidas. Essas designações historicamente restringem o desmatamento, embora sua 

eficácia varie, dependendo da categoria específica de proteção (AMIN et al., 2019). No entanto, 

as propostas legislativas incluem cessar e potencialmente revogar a demarcação de áreas 

indígenas e protegidas e permitir a mineração e outras atividades extrativistas dentro das áreas 

protegidas (ABESSA et al., 2019; BEGOTTI; PERES, 2019). 

A combinação de remoção de proteções legais e financiamento reduzido para 

aplicação daquelas que permanecem levanta preocupações sobre as implicações do 

desmatamento extensivo em áreas que atualmente são zoneadas para proteção sob jurisdição 

estadual ou federal, incluindo reservas extrativistas, biopreservações, florestas nacionais e 

territórios indígenas (DE SALES et al., 2020). 

O estado brasileiro de Rondônia, no sudoeste da Amazônia, ilustra as pressões e 

políticas socioeconômicas que causaram o desmatamento extenso da floresta tropical desde a 

década de 1970 (FEARNSIDE, 2017). O estado é cortado por uma rodovia federal (BR- 364), 

em que suas margens constituem uma importante região de produção agrícola para laticíneos, 

carne bovina e soja (CAVIGLIA-HARRIS, 2018). Esse corredor é ladeado por áreas protegidas 

que cobrem 45% do estado (DE SALES et al., 2020). 

 

1.3 COLONIZAÇÃO DE RONDÔNIA 

 

A colonização do estado de Rondônia pode ser dividida em quatro ciclos. O primeiro 

refere-se aos séculos XVII e XVIII, e foi caracterizado pela busca do “El Dourado”, que teve 

como frentes migratórias os bandeirantes oriundos de São Paulo, as missões jesuítas ao longo 

do rio Madeira e a descoberta de ouro nos afluentes do rio Guaporé. Nessa época, houve a 

construção do Real Forte Príncipe da Beira. A segunda fase refere-se às atividades extrativistas 

do látex, a instalação da Linha telegráfica (1907-1915), bem como a construção da Estrada de 
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Ferro Madeira Mamoré (EFMM), conhecida como a “Ferrovia do Diabo”, pelo grande número 

de mortes ocorridas em seu entorno (XIMENES; SANTOS, 2018). 

Reconhecendo o grande potencial agropecuário, vegetal e mineral, e somado a baixa 

densidade populacional, o governo se preocupou em promover a integração do estado de 

Rondônia ao restante do país. A partir disso, foi criada entre os anos de 1907 e 1915 a Comissão 

Rondon, que desbravou Rondônia com aberturas de picadas e a instalação das linhas 

telegráficas. Em 1943, foi desmembrado do Amazonas e Mato Grosso o Território Federal do 

Guaporé, que futuramente se tornaria o estado de Rondônia (SANTOS; XIMENES, 2017; 

SOUZA; XIMENES; LOCATELLI, 2018; XIMENES; SANTOS, 2018). 

Aproximadamente em 1950, iniciou-se a terceira fase de colonização, procedente a 

descoberta de cassiterita e, em sequência a passagem para as atividades agropecuárias. 

Simultaneamente, verificou-se como demanda primordial a necessidade de comercialização e 

exportação do minério, que ligasse o estado aos grandes centros consumidores. Prontamente 

houve a abertura da BR-364, entre os anos de 1960 e 1966, acompanhando o traçado das linhas 

telegráficas anteriormente instaladas e intensificando o fluxo migratório. Até então, havia 

pouco mais de 36 mil habitantes, formados particularmente por seringueiros nordestinos, além 

dos ribeirinhos e comunidades indígenas (MONTEIRO; AFONSO, 2008; SANTOS, 2014). 

Com o passar dos anos, dois territórios instituídos por diferentes colonizadoras 

particulares às margens da rodovia, conhecidos como Vila de Rondônia e Espigão do Oeste 

entraram em conflito, porque ocupavam áreas superiores ao que de fato os pertencia (CONDE, 

2017; CUNHA; MOSER, 2010). De acordo com Santos (2014), essas contendas geraram 

massacres e dizimação.  

Pretendendo reduzir as tensões, o governo federal inscreveu áreas rurais, por meio do 

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) criado na década de 70, e 

concedeu ao órgão a missão de colonização (OLIVEIRA; AMARAL, 2018). Esse processo foi 

a quarta fase para colonizar Rondônia, caracterizada pela instalação do INCRA, dos Projetos 

de Colonização Integrado (PICs), projetos de Assentamentos Dirigidos (PADs), Projetos de 

Ação Conjunta (PACs) e os Projetos de Assentamento Rápido (PAR) (ALVES, 2018; 

SANTOS; XIMENES, 2017; SOUZA; XIMENES; LOCATELLI, 2018; XIMENES; 

SANTOS, 2018). 

Subsequentemente, o governo investiu em campanhas publicitárias no Sudeste e Sul 

do país. De certa forma, as notícias favoreceram o fluxo migratório. As famílias partiam em 

busca das promessas de terras gratuitas e férteis (MONTEIRO; AFONSO, 2008; TEIXEIRA; 
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FONSECA, 2001). A partir de então, a pastagem avançou de tal modo que passou a ocupar a 

maior parte dos assentamentos. Nesse período, o desenvolvimento urbano progrediu de forma 

desordenada por todo o território (FRANCISCO, 2018; OLIVEIRA; AMARAL, 2018; 

XIMENES; LOCATELLI, 2018; XIMENES; SANTOS, 2018). 

O progresso agropecuário em Rondônia deu início nos assentamentos, com os 

produtores que derrubavam exclusivamente para sobrevivência e comercialização do 

excedente. Acontecimento que muda gradativamente e se torna mais intenso com a prática da 

pecuária, a partir de 2000, quando Rondônia foi considerada livre de febre aftosa (SOUZA, 

2020). Em geral, a colonização foi caracterizada pela degradação da floresta em grande escala 

para uso e ocupação (SANTOS; FERREIRA, 2019). As florestas que originalmente em 1500 

cobriam cerca de 90% do estado, com as conversões que ocorreram, passaram a representar  

55% em 2010 (FEARNSIDE et al., 2009; TOOMEY et al., 2013).  

 

1.4 AGROPECUÁRIA EM RONDÔNIA 

 

A agropecuária em Rondônia contribui significativamente com a economia (PFEIFER 

et al., 2021), desde os primeiros anos de colonização. Os primeiros registros da produção bovina 

no estado de Rondônia ocorreram em 1973, somando 20.249 cabeças (EMBRAPA, 1996). No 

apontamento publicado pelo IBGE (2019), o rebanho elevou-se em mais de 708 vezes, 

totalizando 14.349.219 cabeças de gado. Em 2015, 11,9% do Produto Interno Bruto (PIB) 

estadual foi contribuição do setor pecuarista, valores esses acima da média nacional, 6,4% 

(IBGE, 2017). No ano de 2021, o Valor Bruto da Produção (VBP) das cinco categorias 

principais (café, leite, milho, soja e bovinos) alcançou 92,8% do VBP do estado de Rondônia, 

desses 57,4% foram advindos da bovinocultura (PFEIFER et al., 2021). 

Atualmente, Rondônia dispõe de dezessete frigoríficos certificados com o Selo de 

Inspeção Federal (SIF), além de cinco com Selo de Inspeção Estadual (SIE) (BRASIL, 2018a). 

Aliás, o estado possui o oitavo maior número de rebanho bovinos do país (5,7%) (IDARON, 

2018; MDIC, 2018). Em 2017, em aspectos de volume, o estado foi o quarto maior exportador 

bovino do país, embarcando 151,6 mil toneladas (US$ 559,4 milhões) e atendendo 39 países. 

Seguindo a carne bovina, a soja também se destaca em exportação. Em 2017 foram embarcadas 

878,1 mil toneladas de soja (US$ 332,8 milhões) (BRASIL, 2018b). Com relação aos grãos de 

modo geral, a Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB, 2017) calculou para a colheita 

de 2016/2017 uma produção total de 1,86 milhões de toneladas. Dessa quantidade, 92,6% 
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correspondiam a soja e milho. 

De acordo com Neto, Silva e Araújo (2018), a oscilação monetária na produção de 

grãos é resultado direto do valor remunerado aos produtores no ano anterior, bem como 

aspectos climáticos que intervêm na produtividade agrícola. Em 2016, a seca prolongada que 

abrangeu a região central do Brasil interferiu na produção de milho, reduzindo em 29%, 

causando elevação de preço e desabastecimento em algumas regiões (CUADRA et al., 2018). 

Ainda em 2016, fatores climáticos provocaram a queda na produção de feijão no Brasil, 

refletindo um aumento de preço equivalente a 32% (MORAES; MENELAU, 2017), inclusive 

no estado de Rondônia (NETO; SILVA; ARAÚJO, 2018). 

Complementando a importância econômica, a agricultura rondoniense também reflete 

uma questão social, uma vez que sua exploração se dá, majoritariamente, por agricultores 

familiares. Os ganhos de produtividade são significativos, principalmente pela substituição das 

lavouras antigas por plantios clonais. A exemplo disso, as áreas destinadas a produção de café 

diminuíram em 70% nos últimos dezessete anos, enquanto a produtividade aumentou em 235% 

(MARCOLAN; TEXEIRA; EVANGELISTA, 2018). 

Além da cultura do gado de corte e dos graos, Rondônia se sobressai como produtor 

de leite da Região Amazônica (790,9 milhões de litros), seguido pelo estado do Pará (577,5 

milhões de litros). Em conjunto, complementam a produção regional em 72,9% (IBGE, 2017). 

Comparado aos demais estados brasileiros, Rondônia está no oitavo lugar na produção de leite 

(SEAGRI, 2018; SOUZA, 2020b). 

O destaque das diversas atividades produtivas do campo, descrito nos parágrafos 

anteriores, vem causando conflitos nas áreas protegidas do território de Rondônia, destacando 

as atividades ilegais de pesca, caça e exploração madeireira em reservas e parques. De igual 

modo, as Terras Indígenas (TI) são constantementes ameaçadas de perdas de seus territórios 

(MACHADO, 2020). Esse regresso ambiental materializa na Lei Complementar n. 1.094/2021 

que extingue o Parque Estadual Ilha das Flores e na Lei n. 1.095/2021 que reduz em 6.566 

hectares a área destinada para a Reserva do Desenvolvimento Sustentável (RDS) do Limoeiro, 

em São Francisco do Guaporé (sul do estado). Ambos Projetos de Lei Complementar (PLC) 

foram propostos decorrentes da Lei n. 1.089/2021, responsável por retirar em torno de 220 mil 

hectares de duas unidades de conservação (Parque Estadual Guajará-Mirim e a Reserva 

Extrativista Jaci-Paraná) (RONDÔNIA, 2021a; RONDÔNIA, 2021b, RONDÔNIA, 2021c). 

Além do mais, nesse processo, em que há a transformação de florestas primárias em 

pastagens e subsequentemente em lavouras, é representado o cenário que mais impacta nas 



25 

 

 

 

alternâncias de cobertura e uso da terra. Portanto, existe uma progressiva inquietação a respeito 

de possíveis alterações no padrão de chuva regional, em virtude das mudanças na cobertura 

superficial (CARVALHO; DOMINGUES, 2016; OLIVEIRA, 2014). O cenário abordado, por 

certo, é o que mais impacta nas altas taxas de desflorestamento em Rondônia. Os efeitos não se 

limitam a perspectiva ambiental, contudo, inclui perspectivas socioeconômicas, como a 

impossibilidade  de ocorrer um desenvolvimento sustentável, fundamentado nos ativos locais 

(ROSINE; MORAIS, 2020). 

 

1.5 CHUVA 

 

Classificado como um elemento climático de grande importância, a chuva é 

responsável pelo abastacimento dos recursos hídricos, pela alimentação da população e 

manutenção do clima. Esse processo é caracterizado pela condensação da água na atmosfera, 

que atinge a superfície terrestre por meio da gravidade. Nos últimos anos, inúmeras pesquisas 

focaram na variabilidade espacial e temporal da chuva, sobretudo em virtude à notariedade 

voltada à disponibilidade hídrica e às mudanças climáticas (PANDEY; KHARE, 2018). 

Segundo Severo et al. (2019), a relevância da chuva como variável climática está ligada aos 

perídos de secas, capazes de danificar plantações, e as chuvas em exesso, responsáveis pelo 

comprometimento de infraestruturas urbanas e inundações. Embora, além da seca, muita chuva 

também reduz a produtividade das culturas. 

Ainda que os fluxos atmosféricos de vapor de água na América do Sul apontem que a 

umidade da Bacia Amazônica provém do Oceano Atlântico (ERFANIAN; WANG; 

FOMENKO, 2017), estudos evidenciam que a relação entre oceano, terra e atmosfera executa 

uma função de igual importância no transporte de umidade, uma vez que os fluxos de vapor de 

água revelam que uma expressiva quantidade de chuva na Amazônia advêm da 

evapotranspiração da Bacia Amazônica (RUNYAN; D’ODORICO; LAWRENCE, 2012). Staal 

et al. (2018) destacam que a transpiração da floresta pode resultar em até 70% do total de chuva 

em partes da Bacia Amazônia ao final da estação seca. 

A chuva na Bacia Amazônica possui duas procedências: transmissão de calor pelo 

deslocamento de massa atmosférica e vapor d’água local proveniente da evapotranspiração 

(ROCHA; CORREIA; FONSECA, 2015). De acordo com Correia et al. (2007), em média 55-

60% da chuva sobre a Amazônia é oriunda do processo local de evapotranspiração. Nesse 

sentido, salienta-se que as taxas de evapotranspiração são estimuladas principalmente por 
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condições climáticas, índice de área foliar e quantidade de água presente no solo. Logo, 

alterações na cobertura da terra em áreas de floresta implicam em diminuição do lançamento 

de água para a atmosfera (GOMES; LEITE FILHO; SOARES FILHO, 2021). 

A atmosfera age em conjunto com a floresta para regular a umidade, transportada por 

meio dos ventos alísios do Atlântico tropical. Após a chuva, ocorre a evapotranspiração, a 

reciclagem e, posteriormente, uma parte significativa da água evaporada retorna a Amazônia 

em chuva. Surpreendentemente, parte da precipitação que ocorre em toda América do Sul é 

advinda da Floresta Amazônica por meio do fenômeno dos rios voadores (MARENGO; 

SOUZA JUNIOR, 2018; RODRIGUES et al., 2018). 

O grande impasse, com relação a esse aspecto é a retirada de floresta nativa. Uma vez 

que, quando a faixa desmatada é classificada como pequena, o incremento de calor sensível 

provindo dessa ação, propicia influxo de ar úmido de florestas próximas. Deste modo, ainda 

que a destituição das florestas tropicais modere a quantidade de evapotranspiração local, os 

ventos conduzem umidade e as nuvens são constituídas mediante convecção, aumentando a 

incidência de chuva sobre a área. Contudo, conforme a proporção de conversão da floresta 

primária aumenta, a chuva diminui, gerando acréscimo de calor sensível que ocorre em função 

da redução do papel que a floresta desenvolve com a evapotranspiração (LEITE FILHO; 

COSTA; RONG, 2019; LEITE FILHO et al., 2021; PACA et al., 2019).  

Outro aspecto importante a ser considerado é a influência exercida pela rugosidade do 

dossel da floresta no hidroclima da Amazônia. Os territórios fartos em indivíduos de alturas 

diversificadas, como é característico das florestas tropicais, podem ser até duas vezes mais 

rugosos do que as extensões dominadas por gramíneas. A referida rugosidade estimula a 

convecção que eleva ar para a atmosfera, formando nuvens, que posteriormente resultam em 

chuva. Uma proporção considerável de desflorestamento obstrui esses processos, sendo capaz 

de promover o prolongamento da estação seca, aumento na temperatura e maior frequência de 

eventos extremos (GLOOR et al., 2015; SAMPAIO et al., 2007). 

Ademais Savo et al. (2016), demonstraram em uma escala global que as mudanças 

climáticas têm potencial de interromper o calendário de cultivo, causar erosão do solo e arruinar 

colheitas, colocando sistemas de produção alimentícios sob ameaça (CENCI; LORENZO, 

2020). Essas perturbações necessitam ser cuidadosamente investigadas a nível regional e local, 

a fim de favorecer a execução de políticas e práticas de forma eficiente (GRUSSON; 

WESSTROM; JOEL, 2021; SAMPAIO et al., 2021). 

É interessante destacar que em grande parte da Amazônia existiam apenas duas 
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estações, o período chuvoso e o período menos chuvoso. Atualmente, nessa região ocorre 

inundações catastróficas e secas tão intensas que promovem a falta de água (MARENGO; 

SOUZA JUNIOR, 2018). Ou seja, as mudanças são inegáveis. No século passado, ocorreram 

um total de oito secas na Amazônia, com periodicidade média de doze anos. Em contrapartida, 

durante os dezesseis primeiros anos do século XXI foram contabilizadas quatro secas com 

intervalo de quatro anos (MARENGO; ESPINOZA, 2016). 

Portanto, compreender o desempenho sazonal e horário da chuva auxilia no 

planejamento dos recursos hídricos, planificação agrícola e urbana, além de precaver catástrofes 

(SANTOS NETO, 2014). De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE, 

2019), em virtude do desenvolvimento econômico, compreender as mudanças e o 

comportamento do regime pluviométrico é crucial diante do cenário de aumento do 

desflorestamento. 

 



 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1 ÁREA DE ESTUDO 

 

O presente estudo foi realizado no sítio experimental pertencente à rede de torres do 

Experimento de Grande Escala da Biosfera-Atmosfera na Amazônia (Programa LBA), em 

Rondônia. Para tal, foram utilizados dados de chuva com série temporal de 1999 a 2020. A torre 

representada na Figura 1 está localizada entre as coordenadas 10°11’11,4’’S; 61°52’29,9”W, 

dentro da Reserva Biológica do Jaru (Rebio Jaru), e nela está instalado o pluviógrafo a qual os 

dados foram objeto de estudo. 
 

 
 

Figura 1 - Localização da Reserva Biológica do Jaru em Rondônia, identificando a torre 

micrometeorológica do Programa de Grande Escala da Biosfera-Atmosfera na Amazônia – Programa 

LBA. 
Fonte: os autores. 

A torre micrometeorológica supracitada possui 62 m de altura. A unidade de 

conservação (UC) a qual está inserida foi criada em 1979, por meio do Decreto Federal n. 

83.716, de 11 de julho se 1979 (BRASIL, 1979), e encontra-se sob responsabilidade do órgão 

Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). A área onde se encontra 

a Rebio Jaru é constituída por floresta tropical úmida, onde a cobertura vegetal mais 

Fundação Universidade Federal de Rondônia 

Departamento de Engenharia Ambiental. Programa LBA. 

Fonte de dados: IBGE, 2015. MMA. Imagens do Google Satéllite 

Datum: SIRGAS,2000 
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predominante é a Floresta Ombrófila - densa e aberta e o solo é classificado como Latossolo 

Vermelho Amarelo, como também Argiloso Vermelho Amarelo  (BALLESTER et al., 2012; 

MMA, 2010). 

 

2.2 COLETA E APROVEITAMENTO DOS DADOS 

 

Para os dados de chuva oriundos da torre na Rebio Jaru fez-se uso do sensor ARG 100 

(Environmental Measurements Limited, North Shields NE29 7SE, Reino Unido) cuja resolução 

é de 0,2 mm. Esse sensor é plugado a um conjunto de obtenção de dados denominado datalogger 

(CR10X, Campbell Scientific Instrument, Utah, USA), onde a “leitura” é realizada a cada 30 

segundos, com somatórias memorizadas em intervalos de 10 minutos para os anos de 2005 

(maio a outubro e dezembro), 2006 a 2013 e 2020, e de 30 minutos para os demais anos. 

A fim de garantir uma amostra coerente, haja vista ausências ou inconsistência de 

dados oriundos de erros não amostrais ou problemas nos sensores, utilizou-se para as análises 

os meses cujo aproveitamento foi igual ou superior a 85% (VALADÃO; AGUIAR; WEBLER, 

2019), configurados na Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Aproveitamento mensal (%) dos dados de chuva do pluviógrafo instalado na torre da Reserva 

Biológica do Jaru, pertencente ao Programa de Grande Escala da Biosfera-Atmosfera na Amazônia, nos 

anos de 1999 a 2020. 

Ano Jan Fev Mar Abr Maio Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

1999 0 0 14,4 100 100 100 100 99,4 100 100 81,9 36,9 

2000 100 100 100 72,8 100 100 100 100 100 100 100 100 

2001 100 100 100 100 100 100 100 60,3 0 0 0 0 

2002 99,9 99,9 99,9 98,3 99,9 100 100 100 100 100 50 0 

2004 77,7 65,4 24,3 2,5 87 100 46,9 98,1 100 100 100 97,7 

2005 56 100 77,5 56,4 79 99,9 100 100 100 100 83,8 100 

2006 100 99,9 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

2007 85,8 90,7 49,8 0 61,2 22,6 0 43,2 99,6 92,3 96,3 100 

2008 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

2009 100 100 100 100 100 100 74,3 100 43,1 100 100 100 

2010 100 100 100 23,4 74,2 84,1 99,9 100 100 94 81,2 66,7 

2011 97,8 100 100 100 100 100 100 11 0 0 0 0 

2012 0 0 0 0 0 0 0 53 100 100 100 100 

2013 99,9 9,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2015 0 0 0 0 0 0 0 0 42,6 2,55 31,8 100 

2017 95,1 43,6 100 100 100 100 100 100 60 100 100 100 

2018 100 98,5 100 99,9 80 52,2 100 100 100 100 100 100 

2019 100 100 100 88,4 16,2 100 54,1 100 100 97,2 50,3 95,5 

2020 26,6 98,3 94,6 100 100 95,9 100 100 98,5 96,1 100 100 
Fonte: os autores. 



30 

 

 

 

Após realizar o aproveitamento, os dados foram separados por períodos sazonais, 

sendo eles: chuvoso (janeiro, fevereiro e março), transição chuva-seca (abril, maio e junho), 

seco (julho, agosto e setembro) e transição seca-chuva (outubro, novembro e dezembro) 

(WEBLER et al., 2013). De igual modo, para validar as análises sazonais, considerou 

satisfatório para proceder as análises, os períodos que obtiveram aproveitamento de no mínimo 

dois meses (QUADRO 1). 

 

Quadro 1 - Validação dos períodos sazonais dos dados de chuva do pluviógrafo instalado na torre da 

Reserva Biológica do Jaru, pertencente ao Programa de Grande Escala da Biosfera-Atmosfera na 

Amazônia, nos anos 1999-2020. 

Ano Chuvoso 
Transição 

chuva-seca 
Seco 

Transição seca-

chuva 

1999 Não utilizados Utilizados Utilizados Não utilizados 

2000 Utilizados Utilizados Utilizados Utilizados 

2001 Utilizados Utilizados Não utilizados Não utilizados 

2002 Utilizados Utilizados Utilizados Não utilizados 

2004 Não utilizados Utilizados Utilizados Utilizados 

2005 Não utilizados Não utilizados Utilizados Utilizados 

2006 Utilizados Utilizados Utilizados Utilizados 

2007 Utilizados Não utilizados Não utilizados Utilizados 

2008 Utilizados Utilizados Utilizados Utilizados 

2009 Utilizados Utilizados Não utilizados Utilizados 

2010 Utilizados Não utilizados Utilizados Não utilizados 

2011 Utilizados Utilizados Não utilizados Não utilizados 

2012 Não utilizados Não utilizados Não utilizados Utilizados 

2017 Não utilizados Utilizados Utilizados Utilizados 

2018 Utilizados Não utilizados Utilizados Utilizados 

2019 Utilizados Utilizados Utilizados Não utilizados 

2020 Utilizados Utilizados Utilizados Utilizados 

 Fonte: os autores. 

 

Para determinar a frequência percentual e a variabilidade horária, empregou-se o 

método proposto por Spiegel (1972). Os dados foram tabulados em número total de eventos de 

chuva a cada hora, de acordo com a Equação 1. 

 

F(%) =  
F (h)

F (24)
∗ 100                                                                                        (1) 

 

Onde: F (%) – frequência percentual da chuva, F (h) – número de eventos de chuva 

por hora e F (24) – número de eventos de chuva por dia. 

 



31 

 

 

 

Considerou-se os dados superiores a 0,2 mm h-1, sendo calculada também a frequência 

horária por períodos do dia (madrugada: 1-6 h; manhã: 7-12 h; tarde: 13-18 h e noite: 19-24 h), 

conforme Pedreira Junior et al. (2018). 

Com relação à intensidade da chuva (TABELA 2), essas foram classificadas de acordo 

com a metodologia adotada por Minuzzi e Sediyama (2004), Pedreira Junior et al. (2018) e 

baseadas na recomendação da Organização Meteorológica Mundial (PEDREIRA JUNIOR et 

al., 2018). 

 

Tabela 2 -  Classificação da intensidade da chuva (IChuva; mm h-1). 

Categoria Intensidade da chuva 

Chuva fraca 1,1 < IChuva ≤ 5,0 

Chuva moderada 5,1 < IChuva ≤ 25,0 

Chuva forte 25,1 < IChuva ≤ 50,0 

Chuva muito forte IChuva ≥ 50,1 

                                                  Fonte: Adaptado de Minuzzi e Sediyama (2004). 

 

Petrucci e De Oliveira (2019) analisaram as relações entre intensidade, duração e 

frequência das chuvas em Uberlância/MG, esclarecendo que esses aspectos são relevantes na 

dinâmica hidrológica e agrícula, destacando que, quando levados em consideração no 

planejamento, ao invés de promoverem medidas corretivas, possibilitam tomada de decisões 

preventívas. 

 

2.3 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Na análise dos dados horários foram usadas as seguintes estatísticas descritivas em 

cada trimestre sazonal e seus respectivos períodos diurnos: média, mediana, mínimo, máximo 

e desvio padrão. As medidas de tendência central são as dimensões de posição mais 

importantes, uma vez que os dados tendem a se agruparem em torno dos “números” centrais 

(CRESPO, 2019).  

Os dados foram organizados em tabelas no programa Excel (MICROSOFT, 2019) e 

as análises estatísticas descritivas e inferenciais realizadas ao nível de significância (α) de 0,05 

no programa Bioestat 5.3 (AYRES et al., 2007), com o objetivo de observar as características 

das variáveis, como valores médios horários, sazonais, anuais, intervalos de confiança (IC) e 

variâncias. 

Com relação ao desvio padrão, sua função é estimar a variabilidade, ou seja, é uma 

medida de dispersão que indica a uniformidade do conjunto de dados e a proximidade com a 
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média (MANCUSO et al., 2018). O uso da estatística em trabalhos na área da climatologia tem 

se destacado, principalmente por permitir avaliar o comportamento das variáveis e compactar 

o volume de dados na apresentação dos resultados (MELO; LIMA, 2021; PENEREIRO; 

FERREIRA, 2017). 

Com a finalidade de verificar o comportamento distributivo dos dados, esses foram 

submetidos ao teste de Shapiro-Wilks, que por sua vez é capaz de analisar qualquer espécie de 

amostra, com o desígnio de concluir se essa difere ou não da curva de Gauss (CASERI; DE 

ANGELIS; LEBLOIS, 2018). A distribuição normal, ou curva de Gauss, possui simetria e pode 

ser evidenciada pelo desvio padrão, além de possuir única moda que condiz com a média e a 

mediana (MIOT, 2017). 

Para auxiliar na exploração do conjunto de dados, utilizou-se os seguintes testes não 

paramétricos: Kruskal-Wallis, para determinar se há uma desigualdade significativa entre os 

dados de cada período sazonal e o teste de Mann-Kendall, para observar se existe tendência 

quanto ao comportamento dos dados ao longo dos anos estudados. 

 



 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DOS PADRÕES HORÁRIOS DE CHUVA 

 

A estatística descritiva dos dados horários por período sazonal e diurno apresentaram 

poucas variações de tendência central. A maior média e mediana foram detectadas no período 

chuvoso durante a noite, sendo elas, respectivamente, 272,8 mm e 242,1 mm (TABELA 3). 

 

Tabela 3 - Estatística descritiva dos dados de chuva horária (mm) por períodos sazonais  e diurnos, 

acumulados por período, na Reserva Biológica do Jaru, nos anos de 1999 a 2020. 

Período 

sazonal 

Período 

diurno 
Média Mediana Mínimo Máximo 

Desvio 

Padrão 

Chuvoso 

Madrugada 194,2 198,0 49,0 305,8 71,8 

Manhã 190,1 188,9 44,8 326,6 76,2 

Tarde 227,4 233,1 86,2 360,2 81,9 

Noite 272,8 242,1 116,2 524,7 117,9 

Transição 

Chuva-

seca 

Madrugada 38,8 34,1 4,6 78,0 25,6 

Manhã 48,0 33,8 1,8 109,0 33,0 

Tarde 61,7 58,0 1,6 134,1 38,3 

Noite 83,4 95,5 9,9 148,9 41,4 

Seco 

Madrugada 14,5 3,4 0,3 55,1 18,1 

Manhã 10,7 3,5 0,3 34,9 13,0 

Tarde 18,5 11,6 0,6 60,8 19,2 

Noite 30,4 18,3 0,4 118,9 35,7 

Transição 

Seca-

chuva 

Madrugada 137,9 129,4 82,8 244,6 45,3 

Manhã 135,7 104,2 56,8 400,8 89,8 

Tarde 202,3 220,0 68,8 395,0 104,1 

Noite 247,3 266,2 136,0 356,3 71,8 

   Fonte: os autores. 

 

Observa-se que o desvio padrão, estatística que aponta a dispersão dos dados em 

relação à média (MANCUSO et al., 2018), mais alto foi 117,9 mm, no período chuvoso (noite) 

e o menor foi 13 mm no período seco (manhã). A menor média de chuva foi no período seco 

durante a manhã (10,7 mm), o que reflete na frequência percentual de chuva horária por 

períodos. 

O período chuvoso é influenciado pelos oceanos tropicais, que modulam a localização 

da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), contribuindo em 70% com a chuva na região 

central da Amazônia, levando à conclusão de que esse é o principal sistema meteorológico 

indutor da precipitação sobre a Região Amazônica (CUSTÓDIO; GOZZO, MACHADO, 2020; 

OLIVEIRA, 2019). 
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Ponderando somente chuvas superiores a 0,2 mm, foram contabilizados 16.176 

eventos de chuva ao longo de 22 anos, sendo 8.196 eventos no período chuvoso (51%), 1.957 

no período de transição chuva-seca (12%), 453 no seco (3%) e 5.570 (34%) no período de 

transição seca-chuva. A frequência horária dessas ocorrências está representada na Figura 2. 

 

 
Figura 2 - Frequência horária percentual da chuva nos períodos chuvoso, transição chuva-seca, seco e 

transição seca-chuva, na Reserva Biológica do Jaru, nos anos de 1999 a 2020. 
Fonte: os autores. 

 

As chuvas durante o período chuvoso foram mais frequentes das 17 às 18 h, com 

menores valores às 14 h (3,2%) e no início da madrugada. No período de transição chuva-seca, 

às 11 h e 20 h foram encontradas as maiores frequências horária de chuva (6%) e o menor valor 

foi de 2,6% às 2 h. No seco, os índices pluviométricos e de umidade, em um contexto geral, 

foram menores, principalmente das 6 às 10 h, com menor valor às 9 h (1,5%). Ainda assim, a 

frequência percentual de chuva atingiu picos de 7,5% (20 h e 24 h) e 7,3% (21 h). Ademais, no 

período de transição seca-chuva a frequência foi mais homogênea, variando de 3,4% (14 h) a 

5,2% (21 h). 

A frequência de chuva durante a tarde correlaciona com o escoamento em baixos 

níveis da camada de ar que circunda a terra, provindo do Oceano Atlântico, o que propicia o 

transporte de umidade durante a seca (LIMBERGER; SILVA, 2016). Durante o período seco, 

ainda que se situe os maiores picos, as frequências mais baixas estão em maior 

representatividade. Isso se deve às elevadas temperaturas, poucos eventos de precipitação e 
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baixos níveis de umidade. 

Na Tabela 4 consta a variação percentual da intensidade da chuva durante os períodos 

analisados, sendo classificados como chuva fraca, moderada, forte e muito forte conforme os 

intervalos descritos na metodologia. 

 

Tabela 4 - Percentual da intensidade da chuva durante os períodos chuvoso, transição chuva-seca, 

seco e transição seca-chuva na Reserva Biológica do Jaru, nos anos de 1999 a 2020. 

Período Fraca Moderada Forte Muito forte 

Chuvoso 66,8 17,5 0,7 15,0 

Chuva-seca 68,5 24,1 0,4 7,0 

Seco 68,8 21,4 1,3 8,4 

Seca-chuva 60,6 19,2 1,0 19,2 

 Fonte: os autores. 

 

As chuvas com intensidade fraca representam 66,8% da chuva no período chuvoso. 

Na série de dados do período de transição chuva-seca, 68,5% foram de chuva fraca, a chuva 

classificada como forte apresentou o menor percentual (0,4%) entre os períodos. No período 

seco, destaca-se os eventos rotulados como fracos e fortes, que foram os maiores encontrados 

quando comparados aos demais períodos (68,8% e 1,3%, respectivamente). Acerca do período 

de transição seca-chuva, a intensidade muito forte (19,2%) foi superior aos demais períodos, ou 

seja, as chuvas classificadas como muito forte precedem a estação chuvosa.  

Segundo Barlow et al. (2019), as chuvas intensas normalmente são consequência de 

sistemas de mesoescala. Porém, as altas temperaturas, que ocorrem no início do verão, coincide 

com o período de transição seca-chuva, onde as chuvas de intensidade muito forte se 

sobrepõem, em relação aos demais períodos do ano. De acordo com Gotardo et al. (2019), com 

o aumento de temperatura, as águas superficiais evaporam, a atmosfera fica mais quente e com 

maior capacidade de armazenar umidade, induzindo convergência na baixa troposfera, podendo 

precipitar uma quantidade abundante, em um curto prazo. 

No mesmo sentido, Arruda (2011) explica que as florestas tendem a manifestar maior 

umidade após a rebrota das folhas, ainda que em condições de maiores temperaturas. Dessa 

forma, a maior quantidade de água se encontra disponível nas folhas, concedendo evaporação 

direta. Além do mais, nos meses que contemplam o período de transição seca-chuva ocorre o 

desenvolvimento de atividade convectiva na Amazônia, correlacionada à fase inicial do sistema 

de monção da América do Sul (VERA et al., 2006). 

A distribuição da frequência percentual da chuva nos períodos diurnos (madrugada, 

manhã, tarde e noite) para cada período sazonal (chuvoso, transição chuva-seca, seco, transição 
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seca-chuva), podem ser observados na Tabela 5. 

 

Tabela 5 - Frequência percentual da chuva horária nos períodos sazonais, na Reserva Biológica do Jaru, 

nos anos de 1999 a 2020. 

Período Madrugada Manhã Tarde Noite 

Chuvoso 21,9 27,1 24,3 26,7 

Chuva-seca 18,8 28,4 25,3 27,5 

Seco 28,3 15,9 27,0 28,8 

Seca-chuva 23,8 25,5 23,1 27,6 

 Fonte: os autores. 

 

A maior frequência percentual de chuva durante a madrugada foi no período seco 

(28,3%). Durante o turno da manhã, o período de transição chuva-seca apresentou a maior 

frequência percentual (28,4%). Na parte da tarde, houve frequência máxima no período seco 

(27%). Do mesmo modo, durante a noite as frequências de chuva foram mais representativas 

no período seco (28,8%). 

Pedreira Junior et al. (2018), realizaram um estudo semelhante na área urbana do 

município de Humaitá-AM, com série histórica de 2012 a 2017, onde obtiveram 1.913 eventos 

de chuva superiores a 0,2 mm h-1. A frequência percentual máxima sobreveio entre 6 e 7 h (± 

7%) e a mínima entre 10 e 12 h (± 2,5 e 2%, respectivamente). No período seco, os resultados 

apontaram uma frequência máxima de quase 11% às 15 h seguida de ± 9% às 16 h. 

Assim como os dados da Rebio Jaru, que exibiram picos de frequência no período seco 

(estação de inverno), Pedreira Junior et al. (2018) e Santos Neto (2014) também encontraram 

resultados semelhantes, embora com predominância durante a tarde. Pedreira Junior et al. 

(2018), corroborando com os resultados da presente pesquisa, encontraram uma expressiva 

frequência durante a madrugada (30,9%) no período seco. Valadão, Aguiar e Webler (2019), 

estudaram o padrão da chuva em área de floresta (Rebio Jaru) e pastagem no sudoeste da 

Amazônia, com dados de 1999 a 2018, e obtiveram picos de chuva mais predominantes, na 

Rebio Jaru, na parte da tarde. 

 

3.2 CARACTERIZAÇÃO DOS PADRÕES SAZONAIS DE CHUVA 

 

Considerando o aproveitamento mensal ≥ 85%, a média anual de chuva na Rebio 

Jaru foi de 2.013,4 mm, sendo os meses de dezembro, janeiro, fevereiro e março responsáveis 

pelos maiores volumes de chuva registrados na Rebio Jaru (1.281,3 mm) entre 1999 e 2020 

(FIGURA 3), o equivalente a 63,6% da chuva anual. 
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Figura 3 - Chuva média mensal na Reserva Biológica do Jaru nos anos de 1999 a 2020. 

Fonte: os autores. 

 

Ademais os meses categorizados como período chuvoso (janeiro, fevereiro e março) 

foram receptores de 917,9 mm de chuva, correspondendo a quase metade da média anual 

(45,6%). O período de transição chuva-seca apresentou uma média de 272 mm de chuva 

(13,5%). Os menores volumes foram de 70,7 mm (3,5%) e corresponderam ao período seco. 

Com relação ao período de transição seca-chuva, encontrou-se uma média de 752,7 mm 

(37,4%). 

Valadão, Aguiar e Webler (2019) encontraram uma chuva média de 2.265,94 mm para 

os anos de 1999 a 2018, também na Rebio Jaru. De igual modo, os autores identificaram os 

meses de dezembro, janeiro, fevereiro e março como sendo os responsáveis pelos maiores 

volumes de chuva, representando 62% da chuva anual. Resultados semelhantes foram 

encontrados para a mesma área de estudo por Oliveira (2014) e Gomes et al. (2015). 

Os maiores volume de chuva sobre a Região Amazônica, sobretudo durante o período 

chuvoso, estão associados aos seguintes fenômenos: Zona de Convergência do Atlântico Sul 

(ZCAS) (COSTA et al., 2019); condensação de ar úmido transportado pelos ventos de leste, 

associado à posição da ZCIT mais ao sul (DE SOUZA; CÂNDIDO; ANDREOLI, 2018); 

ocorrência de Vórtice Ciclônico em Alto Nível (VCAN); formação de Linhas de Instabilidade 

(LI) (COSTA et al., 2019); e a posição da Alta da Bolívia (AB) (ROCHA et al., 2017). 

No período de transição chuva-seca, a redução no volume relaciona-se com a 

atenuação dos números de episódios de ZCAS ocorrendo também um redirecionamento da 

atividade convectiva para mais ao norte da Amazônia (DE SOUZA; CANDIDO; ANDREOLI, 
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2018). Em contraste, o período seco, vai de encontro ao domínio da Célula de Hadley, que 

proporciona pouca atividade convectiva (ROCHA et al., 2017). Acrescenta-se ainda que, para 

De Brito et al. (2020), a redução no total da chuva é uma resposta à fase negativa do El Niño. 

Na Tabela 6 constam a estatística descritiva e o resultado do teste de normalidade dos 

dados sazonais, considerando os períodos validados, atendendo ao aproveitamento de no 

mínimo dois meses, conforme descrito na metodologia. Ressalta-se que a média refere-se ao 

valor médio mensal, dentro de cada período, aumentando o tamanho da amostra. 

 

Tabela 6 - Estatística descritiva sazonal e teste de normalidade Shapiro-Wilk dos dados de chuva (mm) 

do pluviógrafo instalado na torre da Reserva Biológica do Jaru, pertencente ao Programa de Grande 

Escala da Biosfera-Atmosfera na Amazônia, nos anos de 1999 a 2020. 

Período Média EP s Mínimo Mediana Máximo p-valor n 

Chuvoso 295,1 20,5 123,0 13,8 299,6 516,9 >0,100 36 

Transição chuva-seca 87,1 14,3 80,7 1,2 67,0 277,0 <0,010 32 

Seco 29,4 7,1 37,03 0,20 14,5 149,2 <0,010 27 

Transição seca-chuva 248,7 24,3 137,3 54,2 224,3 698,8 <0,010 32 
Fonte: os autores. 

Nota: EP – Erro Padrão; s – desvio padrão; n – tamanho da amostra.  

          A média refere-se ao valor médio mensal. 

 

O desvio padrão apresentou dados menos dispersos para os períodos de transição 

chuva-seca (80,7 mm) e seco (37,03 mm). Com relação ao comportamento distributivo da 

amostra, apenas o período chuvoso apresentou distribuição simétrica. Desta forma, para 

identificar diferença significativa existente entre as medidas de tendência central dos períodos, 

aplicou-se o teste de Kruskal-Wallis.  

Embora os dados apresentem diferenças quanto ao volume de chuva existente nos 

quatro períodos do ano, para esse conjunto de dados não foi significativa (p-valor 0,458). Dessa 

forma, a diferença nos valores médios para os períodos pode estar associada à variabilidade da 

amostra, não permitindo assumir que a chuva média no período chuvoso foi significativamente 

superior ao período seco. 

Ainda assim, é necessário compreender que a Região Amazônica, a qual se insere a 

Rebio Jaru, é sensível às modificações no sistema climático (MARENGO; ESPINOZA, 2015), 

possuindo potencial para afetar o desenvolvimento dos ecossistemas amazônicos (LEITE 

FILHO et al., 2021). De Sales et al. (2020) relataram uma preocupação quanto aos impactos do 

desmatamento de UC no clima, para a Região Amazônica, destacando que o desflorestamento 

reduzirá o volume de chuva na seca em até 30%, indicando tardes mais secas e quentes. Da 

Silveira et al. (2017), através de modelagem na Amazônia, produziram mapas de previsões de 

desmatamento e encontram para cenários em 2050 e 2100 uma redução na chuva de 4 e 5 mm 
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dia-1, respectivamente. 

 

3.3 TENDÊNCIA DE VARIABILIDADE INTERANUAL  

 

Considerando os anos com aproveitamento igual ou superior a 85%, elaborou-se a 

Figura 4, onde se destaca a variabilidade anual. Observa-se que o ano com maior quantidade de 

chuva foi 2018 (2.407,94 mm), seguido de 2009 (2.178,2 mm). O ano de 2001 apresentou o 

menor volume de chuva (1.419,59 mm). 

 

 
Figura 4 - Variabilidade anual da chuva na Reserva Biológica do Jaru nos anos de 2000 a 2020. 
Fonte: os autores. 

 

Na Tabela 7 estão descritos os valores do teste de Mann Kendall ao longo dos anos 

estudados. O período de transição chuva-seca e seco apresentaram uma tendência negativa (-

0,63 e -0,15, respectivamente) e os períodos chuvoso e de transição seca-chuva revelaram uma 

tendência de aumento nas chuvas (0,88 e 0,89, respectivamente), ambos os p-valores foram 

superiores ao nível de significância (α = 0,05), impossibilitando inferir a existência de tendência 

interanual significativa para os anos estudados. Cabral Junior e Lucena (2020), determinaram 

para Caicó/RN (1911 a 2017), que apesar de existir indícios de tendência pluviométrica, não 

houve tendências significativas (p-valores > 0,20). 

Ressalta-se, no entanto, um indício de que os períodos menos chuvosos tendem a ficar 

menos chuvosos e os mais chuvosos, apresentaram tendência de com o passar o tempo ficarem 

ainda mais chuvosos. Resultado similar foi encontrado por Salviano, Groppo e Pellegrino 

(2016), ao analisarem dados de chuva no oeste da Amazônia de uma série temporal de 51 anos 
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(1961 a 2011). Os autores encontraram tendências positivas de janeiro a abril e negativas de 

junho a setembro. 

 

Tabela 7 - Teste de Mann-Kendall com dados de chuva (mm) do pluviógrafo instalado na torre da 

Reserva Biológica do Jaru, pertencente ao Programa de Grande Escala da Biosfera-Atmosfera na 

Amazônia, nos anos de 1999 a 2020. 

Período Z p-valor 

Chuvoso 0,88 0,38 

Transição chuva-seca -0,63 0,53 

Seco -0,15 0,90 

Transição seca-chuva 0,89 0,37 

Fonte: os autores. 

Nota: Z – grau de tendência. 

 

Leite Filho et al. (2021) e Leite Filho, Costa e Rong (2019) relatam que as chuvas 

tendem a aumentar quando a perda de floresta em pé é de até ≈ 58%, diminuindo 

posteriormente. No mais, a Amazônia simboliza uma fonte de umidade para o Sudeste, Sul e 

Centro do Brasil, e para o Norte da Argentina (ROCHA; CORREIA; GOMES, 2019). Apesar 

desses indícios, as repercussões das mudanças climáticas e variabilidade na chuva e, portanto, 

no ciclo hidrológico ainda carecem de maior compreensão.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os resultados discorridos na presente pesquisa demonstram que há variação na 

frequência horária da chuva, sendo que, tanto a menor quanto a maior frequência foram 

identificadas no período seco: 9 h (1,5%) e 20 h, 24 h (7,5%). O período chuvoso e o período 

de transição seca-chuva apresentaram distribuição mais homogênea ao longo do dia, sendo 

esses os trimestres com maior incidência de chuva.  

Com relação à intensidade das chuvas, em todos os períodos, a chuva mais 

representativa foi a de categoria fraca, variando de 60 a 69%. As chuvas de categoria muito 

forte precederam a estação chuvosa, uma vez que foram mais abundantes no período de 

transição seca-chuva.  

Encontrou-se na Rebio Jaru uma média anual de chuva de 2.013,4 mm, subdivididos 

em: 917, 9 mm (período chuvoso, 45,6%); 272 mm (período de transição chuva-seca, 13,5%); 

70,7 mm (período seco, 3,5%) e 752,7 mm (período de transição seca-chuva 37,4%). 

Conquanto, através do teste de Kruskal-Wallis, não foi possível identificar diferença 

significativa entre os períodos sazonais (p-valor 0,458), podendo esse resultado estar associado 

a variabilidade da amostra. 

Com relação a análise de tendência, por meio do teste de Mann-Kendall, encontrou-se 

declínio das chuvas para os períodos de transição chuva-seca e seca (-0,63 e -0,15, 

respectivamente) e aumento para os períodos chuvoso e de transição seca-chuva (0,88 e 0,89, 

respectivamente). No entanto, ambos os p-valores foram superiores ao nível de significância (α 

= 0,05), impossibilitando inferir a existência de tendência interanual significativa para os anos 

estudados. 

A floresta apresentou variabilidades horárias e sazonais das chuvas, demonstrando 

uma sensibilidade climática. Dessa forma, alterações na cobertura vegetal podem resultar em 

impactos negativos sobre o ciclo hidrológico, transfigurando alterações na reciclagem da chuva, 

transporte de umidade e por fim, ocasionando mudanças climáticas em escalas locais e 
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regionais. Portanto, a comunidade deve considerar a temática de políticas públicas de 

conservação, incluindo no debate o papel que a Floresta Amazônica desempenha nas demais 

regiões por meio dos cursos de água atmosféricos, conhecidos como rios voadores. 

Ademais, considerando que altas taxas de chuva são mantidas pela reciclagem da 

evapotranspiração da floresta, são necessárias políticas eficazes de preservação e manutenção 

da Reserva Biológica do Jaru, haja vista que essa compõe o bioma Floresta Amazônica e 

desempenha um imprescindível papel no regime hidrológico, preservação da fauna e da flora. 
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