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RESUMO 

 

A conversão de florestas tropicais intactas para áreas de usos agropecuários tornou-se assunto 

de interesse, visto as prováveis alterações no ciclo hidrológico regional e global e implicações 

climáticas. Rondônia possui desenvolvimento econômico atrelado às atividades agropecuárias, 

que demandam grandes extensões de terras e geram pressões sobre áreas florestadas. Um 

estudo realizado em 2011 em Rondônia evidenciou que de 1961 a 2008 o padrão de início da 

estação chuvosa foi alterado, com um atraso médio de 11 dias no início da estação chuvosa na 

região. A presente pesquisa tem por objetivo analisar se o padrão de início da estação chuvosa 

no estado de Rondônia continua sendo alterado pelas mudanças do uso e cobertura da terra. 

Foram utilizados dados diários de chuva obtidos entre os anos de 2008 a 2018 em 29 estações 

pluviométricas da Rede hidrometeorológica Nacional, coordenada pela Agência Nacional de 

Água (ANA), dispostas no estado, e de acordo com análises realizadas alterações nesse 

quantitativo. Foram aplicados testes de tendência paramétricos e não paramétricos nas séries 

temporais de 15 estações pluviométricas dispostas no estado para comparação dos resultados. 

A chuva média anual registrada no período de estudo foi de 2.016,55 mm, com maiores índices 

ao extremo norte, leste e sudeste do estado, e menores a oeste e sudoeste. Quase metade da 

quantidade média anual de chuva (45,8%) registrada foi entre os meses de dezembro, janeiro 

e fevererio (DJF), pico do período chuvoso ao sul da bacia Amazônia. A data média de início 

da estação chuvosa, definida por dois critérios, em Rondônia apresentou gradiente noroeste-

sudeste, com início em meados de setembro a noroeste do estado e em novembro a sudeste 

desse. Não foram observadas tendências significativas da data média de início da estação 

chuvosa em 14 das 15 estações pluviométricas analisadas em Rondônia entre os anos de 2008 

e 2018, entretanto, ao avaliar a significância dos valores médios previstos (por meio de 

regressão linear), pelo estudo realizado em 2011, e os observados no estado no mesmo período, 

não foram encontradas diferenças significativas em três das estações pluviométricas analisadas, 

sugerindo que o padrão de início da estação chuvosa na região continua apresentando alteração 

com as mudanças no uso e cobertura da terra. Os resultados apontados pelo presente estudo 

podem complementar estudos de modelagem atmosférica para previsões de cenários, haja vista 

os inúmeros processos interativos e dificuldades na obtenção de séries históricas de dados, ou 

serem utilizados para implementação de políticas públicas de mitigação dos efeitos das 

mudanças climáticas na região. 
 

Palavras-chave: Precipitação, Desmatamento, Agropecuária, Floresta Amazônica. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The conversion of intact tropical forests to areas of agricultural use has become a matter of interest, 

given the likely changes in the regional and global water cycle and climate implications. Rondônia 

has economic development linked to agricultural activities, which require large tracts of land and 

generate pressure on forested areas. A study conducted in 2011 in Rondônia showed that from 1961 

to 2008 the pattern of the beginning of the rainy season was changed, with an average delay of 11 

days in the beginning of the rainy season in the region. The objective of the present research is to 

analyze whether the pattern of the beginning of the rainy season in the state of Rondônia continues 

to be altered by changes in land use and cover. Daily rainfall data from 2008 to 2018 were used in 

29 rainfall stations of the National Hydrometeorological Network, coordinated by the National 

Water Agency (ANA), arranged in the state, and according to analyzes were made changes in this 

quantity. Parametric and nonparametric trend tests were applied to the time series of 15 rainfall 

stations arranged in the state for comparison of results. The average annual rainfall recorded in the 

study period was 2,016.55 mm, with the highest rates in the extreme north, east and southeast of 

the state, and lowest in the west and southwest. Almost half of the average annual rainfall (45.8%) 

recorded was between December, January and fevererio (DJF), the peak of the rainy season south 

of the Amazon basin. The average start date of the rainy season, defined by two criteria, in Rondônia 

presented a northwest-southeast gradient, beginning in mid-September to the northwest of the state 

and in November to the southeast of this state. No significant trends were observed in the average 

start date of the rainy season in 14 of the 15 rainfall seasons analyzed in Rondônia between 2008 

and 2018, however, when assessing the significance of the predicted mean values (by linear 

regression), by the study conducted in 2011, and those observed in the state over the same period, 

no significant differences were found in three of the rainfall seasons analyzed, suggesting that the 

pattern of onset of the rainy season in the region continues to change with changes in land use and 

land cover. The results of this study may complement atmospheric modeling studies for scenario 

predictions, given the many interactive processes and difficulties in obtaining historical data series, 

or be used to implement public policies to mitigate the effects of climate change in the region. 

 

Keywords: Precipitation, Deforestation, Farming, Amazon rainforest. 
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INTRODUÇÃO 

 

Cobrindo uma área de aproximadamente sete milhões de km², 5,3 milhões de km² 

cobertos por florestas, a bacia Amazônica contém cerca de 40% das florestas tropicais do 

mundo (ARAGÃO et al., 2014; LAURANCE et al., 2001; WENG et al., 2018). 

Conforme reportado amplamente na literatura, a floresta desempenha um importante 

papel na manutenção das chuvas locais e regionais, pela contribuição para o ciclo hidrológico 

por meio da reciclagem e transporte de umidade dentro e fora da bacia (STAAL et al., 2018; 

ZEMP et al., 2014). Regiões ao sudeste da América do Sul, por exemplo, recebem umidade 

oriunda da bacia Amazônica por meio de um jato de baixo nível que faz parte da circulação 

regional, o que contribui para os totais acumulados de chuva observados (ARRAUT et al. 2012; 

MARENGO et al., 2004; VERA et al., 2006). 

Nos últimos 50 anos, entretanto, 20% da área originária da Floresta Amazônica foi 

desmatada (NOBRE et al., 2016). Estudos de modelagem climática sugerem reduções 

significativas das chuvas na região pelas mudanças no uso e cobertura da terra, afetando o ciclo 

hidrológico regional e aumentando a vulnerabilidade humana, pelos impactos aos serviços 

ecossistêmicos locais e regionais (ALVES, 2016; MARENGO et al., 2018). Spracklen, Arnold 

e Taylor (2012) demostraram, utilizando modelos atmosféricos, que a perda de 40% da área 

originária da Floresta Amazônica resultaria em redução de 12% do total de chuva na estação 

chuvosa e de 21% durante a estação seca em toda a bacia Amazônica. 

Comparados aos demais estados da Amazônia, Mato Grosso, Pará e Rondônia são 

responsáveis pelas maiores perdas de área florestal observada nos últimos anos, respondendo 

por cerca de 87% da área desmatada na Amazônia legal em valores absolutos (INPE, 2019). 

Estando esses estados inseridos no arco do desmatamento, uma região que se estende ao redor 

da borda sul da Amazônia e constitui fronteira consolidada do desmatamento (FEARNSIDE, 

2005; FERREIRA; VENTICINQUE; ALMEIDA, 2005).  

O estudo realizado por Fu et al. (2013), utilizando dados oriundos de sensoriamento 
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remoto e de estações pluviometricas dispostas ao sul da bacia Amazônica, demostrou que entre 

os anos de 1979 a 2011 houve redução significativas das chuvas na região de 0,19 ± 0,04 mm 

dia-1 por década durante o período de estiagem. Havendo evidência do aumento da duração da 

seca a uma taxa de 6,5 ± 2,5 dias por década (todo valor após o sinal ± corresponde a um 

intervalo de confiança de 95%).  

O estudo de Butt, Oliveira e Costa (2011) sugere a dependência da sazonalidade da 

chuva no estado de Rondônia nos anos de 1961 a 2008 com o uso e ocupação da terra, onde a 

perda da cobertura florestal a partir da década de 70 alterou o padrão de início da estação 

chuvosa e sua confiabilidade. 

O aumento da temperatura média da superfície, o declínio da chuva ou redistribuição 

espacial e temporal dessa dentro da região, podem reduzir a umidade do solo e o rendimento 

agrícola bem como ampliar a ocorrência de problemas fitossanitários na agricultura e pecuária, 

fatores que comprometem a produção e consequentemente o preço final pago pelos 

consumidores (BETTIOL et al., 2017; CUADRA et al., 2018; LAWRENCE; VANDECAR, 

2015). Estudar a influência do uso e ocupação da terra no padrão de chuva em Rondônia é de 

fundamental interesse para minimizar a vulnerabilidade humana através de políticas públicas 

de conversação e gestão ambiental sustentável do ecossistema. 

Deste modo o presente estudo teve por objetivo analisar se o padrão de início da 

estação chuvosa no estado de Rondônia continua sendo alterado pelas mudanças do uso e 

cobertura da terra. 

No intuito de alcançar o objetivo supracitado, foram delineados os seguintes objetivos 

específicos: 

a) analisar os padrões anuais e sazonais de chuva; 

b) detectar o período de início da estação chuvosa; 

c) verificar a existência de tendência da variabilidade interanual do período chuvoso; 

d) mensurar se o início da estação chuvosa continua apresentando relação com as 

alterações no uso e cobertura da terra. 

 

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

das Chuvas no Estado de Rondônia e as Mudanças no Uso e Cobertura da Terra” durante o ano 

de 2019 pelo Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico 

e Inovação (PIBITI) financiado pelo Conselho Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento 

Científico (CNPq).  
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1 REFERENCIAL TEÓRICO 
 

1.1 DESMATAMENTO NA AMAZÔNIA BRASILEIRA 

 

A ocupação intensa da Floresta Amazônica iniciou-se na década de 1970 impulsionada 

por incentivos fiscais do governo, crédito agrícola subsidiado e desenvolvimento maciço de 

infraestrutura rodoviária, de modo a integrar a região à economia nacional (FEARNSIDE, 2005, 

2017). 

Entre as décadas de 70 e 80 a especulação fundiária foi um dos principais propulsores 

do desmatamento na região. Como a retirada da vegetação nativa possibilitava a reivindicação 

pela terra, por caracterização de benfeitoria, o desmatamento para formação de pastagem 

tornou-se lucrativo. Somente entre os anos de 1978 e 1988 a taxa de desmatamento na 

Amazônica brasileira atingiu média de 20,300 km² ano-1 (FEARNSIDE, 1993, 2005), o que 

corresponde cerca de 4% de sua área (IBGE, 2014). 

Com o controle da febre aftosa no país em 2000, que antes impedia o embarque de 

carne bovina para o exterior, houve o aumento das exportações brasileiras. Como na Região 

Norte o preço da terra era muito menor, 80% do crescimento do rebanho bovino brasileiro entre 

1990 e 2002 foi na Amazônia (KAIMOWITZ et al., 2004). 

Entre os anos de 2003 e 2017 houve aumento aproximado de 10% do efetivo rebanho 

bovino brasileiro. As Região Norte e Centro-Oeste, principais produtoras de carne bovina no 

país, concentram cerca de 20 e 34% do rebanho brasileiro, respectivamente (IBGE, 2017a). 

Apesar da pastagem ser de longe o uso predominante da terra em regiões desmatadas, 

com os embargos dos Estados Unidos à exportação de soja da União Soviética em 1980, a 

quantidade de terra dedicada à sua produção no Brasil duplicou entre os anos de 1990 e 2010 

(BOUCHER et al., 2011). Partindo de 10.000 ha destinados ao cultivo de soja em 1990 a 24.000 

ha em 2010 (CONAB, 2019). 

A expansão do cultivo de soja no cerrado, entre os anos de 2000 e 2006, principalmente 

no estado do Mato Grosso (MT) e a substituição de terras anteriormente desmatadas ou sobre 

pastagem para seu cultivo aumentou o deslocamento de pastagens sobre a fronteira Amazônica, 

induzindo ainda mais o desmatamento na região (BARONA et al., 2010; MACEDO et al., 

2012).  

Adicionalmente, com a adoção de uma nova variedade de soja adaptada ao trópico 

úmido aumentou-se o cultivo de soja na Amazônia, e o desmatamento na região passou a seguir 
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as oscilações de preços internacionais. Em 2003 e 2004 foram atingidas as maiores taxas de 

desmatamento na Amazônia do século, coincidindo com altas no mercado internacional 

(NEPSTAD; STICKLER; ALMEIDA, 2006). 

Arima et al. (2011) projetaram que uma redução de 10% na expansão de soja em áreas 

de pastagens na Amazônia brasileira, entre os anos de 2003 e 2008, teria diminuído em até 40% 

o desmatamento nos municípios densamente arborizados. 

Em resposta à taxa recorde de desmatamento detectada na Amazônia, o governo 

federal lançou em 2004 o Plano de Proteção e Controle de Desmatamento na Amazônia 

(PPCDAm). Esse concentrou-se em três eixos: o ordenamento fundiário e gestão territorial 

(2004-2008), que refletiu na expansão de áreas protegidas na Amazônia; o monitoramento e 

controle (2009-2011), que aumentou o valor de multas, áreas embargadas e prisões por crimes 

ambientais; e o fomento às atividades sustentáveis (2012-2015), que expandiu linhas de crédito 

para manejo florestal e reflorestamento (BARRETO; ARAÚJO, 2012; MMA, 2013).  

Algumas medidas funcionaram parcialmente nas primeiras fases do plano, havendo a 

redução de cerca de 50% da taxa de desmatamento na Amazônia entre os anos de 2004 e 2006 

(FIGURA 1). A influência dos preços agropecuários, entretanto, continuava a incitar o 

desmatamento na região (BARRETO; ARAÚJO, 2012; GOLLNOW; LAKES, 2014; INPE, 

2019).  

 

 

 

Figura 1 – Área de incremento de desmatamento na Amazônia legal.  

Fonte: INPE, 2019. 
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Em 2006 a moratória da soja e em 2009 a moratória da carne foram implementadas no 

Brasil em resposta à pressões de associações empresariais e organizações não governamentais, 

como a Greenpeace e a sociedade civil. As moratórias exigiam a conformidade ambiental legal 

das propriedades para a compra de produtos pelas principais industriais nacionais e 

internacionais, além do compromisso do desmatamento zero para produção agropecuária 

(GIBBS et al., 2015; NEPSTAD et al., 2014) 

O aumento da produção de soja e do rebanho bovino na Amazônia nos anos seguintes 

passou a ser prioritariamente sobre áreas desmatadas anteriormente (MACEDO et al., 2012; 

RUDORFF et al., 2011).  

Apesar do aumento dos preços dos alimentos, o desmatamento caiu a níveis recordes 

no país entre os anos de 2005 a 2011, uma redução de 63% em comparação ao ano de 2004 

(BOUCHER; ROQUEMORE; FITZHUGH, 2013; INPE, 2005), em resposta as intervenções 

nas cadeias produtivas e políticas públicas implementadas (NEPSTAD et al., 2014). 

Embora se tenha tido avanço na proteção da Floresta Amazônica brasileira o 

desmatamento ilegal voltou a crescer, em 2016 as taxas estavam 75% acima do nível de 2012. 

Além do favorecimento do atual governo nos interesses da agroindústria e mineração que 

intensificam as atividades na Amazônia, o país enfrenta uma recessão econômica e escândalos 

de corrupção política, que encoraja fazendeiros e comerciantes ilegais a retomar a exploração 

ilegal da floresta (ARTAXO, 2019; TOLLEFSON, 2016). 

O desmatamento na Amazônica nos últimos 50 anos reduziu 20% de sua área (NOBRE 

et al., 2016). Comparados aos demais estados da Amazônia, Mato Grosso, Pará e Rondônia são 

responsáveis pelas maiores perdas de área florestal observada, respondendo cerca de 87% da 

área desmatada na Amazônia legal em valores absolutos (INPE, 2019), estando inseridos no 

arco do desmatamento, uma região que se estende ao redor da borda sul da Amazônia e constitui 

fronteira consolidada do desmatamento (FEARNSIDE, 2005; FERREIRA; VENTICINQUE; 

ALMEIDA, 2005).  

Em Rondônia existe a relação direta entre o desenvolvimento econômico do estado e 

atividades agropecuárias, onde a conversão de florestas primárias a pastagem e dessas a 

lavouras é o caminho prioritário nas mudanças de cobertura da terra (CARVALHO; 

DOMINGUES, 2016). 

 

1.2 COLONIZAÇÃO DE RONDÔNIA 

 

O povoamento da atual região do estado de Rondônia iniciou-se no século XVIII com 
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as missões jesuítas ao longo do rio Madeira e a descoberta de ouro nos afluentes do rio Guaporé. 

Diversas foram as fases de desenvolvimento da região, entre elas: a construção do Real Forte 

Príncipe da Beira; os ciclos da borracha e minério e a construção da estrada de ferro Madeira-

Mamoré (CIM, 2003; TEIXEIRA; FONSECA, 2001).  

Diante a baixa densidade populacional e extraordinário potencial agropecuário, 

mineral e vegetal da região, por volta de 1907 havia a preocupação do governo em promover a 

integração ao restante do país. A Comissão Rondon, entre os anos de 1907 e 1915, foi 

fundamental para criação do Território Federal do Guaporé (área desmembrada em 1943 dos 

estados do Moto Grosso e Amazonas que viria formar o estado de Rondônia) pelo 

desbravamento da região com aberturas de picadas e a instalação de linhas telegráficas 

(OLIVEIRA, 2004; SANTOS, 2001). 

A criação do Território Federal de Rondônia, antigo Território Federal do Guaporé, 

pela lei n. 2.731 de 17 de fevereiro de 1956, instituiu que toda a área pertenceria à União, exceto 

propriedades distribuídas anteriormente pelo governo dos estados do Mato Grosso e Amazonas, 

garantindo assim a segurança na fronteira e controle regional (THÉRY, 2012). 

Uma vez que as linhas telegráficas em 1915 se encontravam obsoletas, o governador 

do território Paulo Nunes Leal acreditava que a construção de uma rodovia ligando Cuiabá a 

Porto Velho (atual BR-364) estimularia a colonização das terras, em 1960. Em audiência em 

Brasília resolveu arriscar e não somente convenceu o então presidente da república a fazê-la 

como a disponibilizar quase todos os recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis do 

território (FIORI, 2012). 

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

telegráficas instaladas por Rondon, ocorreu a intensificação do fluxo migratório para a região. 

Até a abertura da rodovia a população era esparsa, havia pouco mais de 36 mil habitantes, 

constituídos principalmente de seringueiros vindos do Nordeste, além da diversidade étnica de 

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

Às margens da rodovia havia povoados instituídos por seringueiros em ocupações 

anteriores, entre eles: Vila de Rondônia (hoje Ji-Paraná), onde se instalou a colonizadora 

particular Calama, e Espigão do Oeste (próximo a Pimenta Bueno) onde instalou-se a 

colonizadora Itaporanga (CONDE, 2017; CUNHA; MOSER, 2010) 

Os projetos executados por essas colonizadoras suscitaram em conflitos entre os novos 

e os antigos ocupantes, porque as áreas que essas diziam ocupar eram superiores a que de fato 

lhes pertencia, invadindo terras da União, seringais e terras indígenas. Em batalhas entre 
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pistoleiros e posseiros houve verdadeiros massacres de comunidades tradicionais e a dizimação 

de diversos povos (OLIVEIRA, 2004; SANTOS, 2014). 

Visando reduzir os problemas na região o governo federal cadastrou os imóveis rurais 

através do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) criado em 1970, e 

atribuiu ao órgão o desenvolvimento de projetos de colonização, com investimento para 

demarcações, aberturas de estradas, implantações de infraestrutura básica e atendimento aos 

colonos (OLIVEIRA; AMARAL, 2018).  

O primeiro projeto implementado pelo INCRA foi o Projeto Integrado de Colonização 

(PIC) Ouro Preto, próximo à Vila de Rondônia, em 1970. O objetivo inicial do projeto era 

assentar 2 mil famílias, entretanto, em 1973 a região contava com 3 mil famílias assentadas em 

lotes de 100 ha (VILHENA; SIQUEIRA, 2001). 

Deflagradas as campanhas publicitárias do governo nas regiões Sul e Sudeste com o 

argumento de “integrar para não entregar” aumentou-se consideravelmente o fluxo migratório 

para o território. A agricultura era o principal impulso para a maioria das famílias, que 

migravam diante da promessa de terra férteis e gratuitas pelo governo federal (MONTEIRO; 

AFONSO, 2008; TEIXEIRA; FONSECA, 2001). 

O INCRA foi forçado a criar novos projetos ao longo da rodovia, sendo os mais 

relevantes entre os anos de 1970 e 1975: os PIC Sidney Girão, Gy-Paraná, Paulo Assis Ribeiro 

e Adolpho Rohl em módulos de 100 ha e os Projetos de Assentamento Dirigido (PAD), o de 

Marechal Dutra com módulos de 100 ha e o de Burareiro com lotes entre 125 e 250 ha. No auge 

do fluxo migratório entre 1975 e 1985 implementou Projetos de Assentamento Rápido (PAR) 

com lotes de tamanho médio entre 30 e 50 ha (CUNHA; MOSER, 2010). 

Com exceção de Porto Velho e Guajará-Mirim, municípios existentes em 1977, os 

demais 50 municípios do estado surgiram como consequência direta dos vários projetos de 

assentamento do INCRA ao longo da BR 364 (VILHENA; SIQUEIRA, 2001). 

Seja para atividade agrícola ou pecuária em geral a colonização do território foi 

caracterizada pela degradação da floresta em larga escala para uso e ocupação. As florestas iam 

parar em madeireiras ou em chamas de queimadas, onde o gado era inserido em muitas ocasiões 

em pastos ainda fumegantes (FIORI; FIORI; NENEVÉ, 2013).  

As florestas que continham 97,5% da biomassa acima do solo original em 1500 e 

cobriam cerca de 90% do estado, pelas conversões que ocorreram desde 1985, passaram a cobrir 

cerca de 55% do estado em 2010. Pastagens consolidaram-se em 38,4% do território no mesmo 

período (FEARNSIDE et al., 2009; TOOMEY et al., 2013). 
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1.3 AGROPECUÁRIA EM RONDÔNIA 

 

Em Rondônia a agropecuária tem importância significativa do ponto de vista 

socioeconômico. Em 2016, cerca de 13,9% do PIB estadual adveio desse setor, bem acima da 

média nacional de 5,7% (IBGE, 2016).  

O Valor Bruto da Produção Agropecuária (VBPA) do estado em 2017 alcançou 9,7 

bilhões de reais, o maior valor desde 2009. Bovinos, soja, leite e café são os principais produtos 

agropecuários em Rondônia correspondendo cerca de 90% do VBPA em 2017 (MAPA, 2017). 

Em 2018 o VBPA do estado reduziu 4,7% em comparação a 2017, reflexo da queda 

dos preços pagos a sacas de café e milho bem como do aumento dos custos de produção 

agropecuária no país, como o aumento do preço do diesel e ração (CEPEA, 2019; NETO; 

SILVA; ARAÚJO, 2018b). 

A pecuária de corte é uma das principais atividades econômicas em Rondônia. Do 

valor total de exportações em 2018, $ 1,2 bilhões, 43% adveio da exportação de carne bovina 

congelada, fresca ou refrigerada, a 42 países. No mesmo ano o estado foi o sexto maior 

exportador de carne do Brasil, com um efetivo rebanho bovino de aproximadamente 14 milhões 

de cabeças, 76% desses bovinos de corte (IDARON, 2018; MDIC, 2018).  

O estado possui ainda o oitavo maior contingente bovino do país, representando cerca 

de 5,7% do rebanho brasileiro, pelos resultados preliminares do senso agropecuário realizado 

em 2017 (IBGE, 2017b) 

Rondônia é o principal produtor de leite da Amazônia, respondendo cerca de 47% da 

produção regional em 2017. Ocupando a sétima posição entre todos os estados produtores 

brasileiros (IBGE, 2017a), a bovinocultura leiteira é realizada, predominantemente, por 

produtores familiares, correspondendo a 82,3% do total produzido no estado em 2006 (IBGE, 

2006a).  

Em termos de produção de grãos, na safra 2017/2018 a produção do estado foi de 1,98 

milhões de toneladas o maior valor desde 1976, com a soja, milho correspondendo a 55% e 

37% desse volume respectivamente. Em escala menor está o arroz e o feijão cujo auge da 

produção se deu na década de 90 (CONAB, 2019). 

Rondônia é ainda terceiro maior produtor de arroz da Região Norte pelas safras de 

2017/2018, atrás apenas dos estados do Tocantins e Pará, e apresenta a quinta maior produção 

de café do país, uma cultura que vem apresentando ganhos significativos de produtividade pela 

substituição de lavouras antigas por variedades clonais e uso de poda e irrigação (CONAB, 

2019; NETO; SILVA; ARAÚJO, 2018a) 
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A alta ou baixa na produção de grãos no estado é consequência direta dos preços pagos 

aos produtores no ano anterior no mercado interno ou externo, bem como a fatores climáticos 

que interferem a produtividade agrícola (NETO; SILVA; ARAÚJO, 2018a).  

No ano de 2016, por exemplo, a seca prolongada na região central do Brasil reduziu 

em 29% a produção de milho provocando a elevação dos preços do grão e o desabastecimento 

em regiões do país (CUADRA et al., 2018). Nesse mesmo ano em resposta a fatores climáticos 

que provocaram queda produção do feijão no país o preço médio nacional da saca aumentou 

32% (MORAES; MENELAU, 2017), com a alta expressiva do preço no estado de Rondônia 

refletindo o que ocorreu no Brasil como um todo (NETO; SILVA; ARAÚJO, 2018a).  

De modo geral os riscos climáticos com potencial de dano a agricultura derivam 

principalmente do aumento da temperatura média da superfície, do declínio da chuva e da 

redistribuição espacial e temporal dessa dentro da região, fatores que podem reduzir a umidade 

do solo e o rendimento agrícola (LAWRENCE; VANDECAR, 2015) bem como ampliar a 

ocorrência de problemas fitossanitários na agricultura e pecuária (BETTIOL et al., 2017). 

 

1.4 CHUVA 

 

A umidade e conseguinte chuva sobre a bacia Amazônica são oriundas de duas fontes: 

adveção de vapor de água provenientes de outras regiões por meio de massas de ar e vapor 

d’água local oriundo da evapotranspiração (ROCHA et al., 2015).  

Do total de chuva sobre a bacia em média 20% é decorrente do processo de 

evapotranspiração local, com valores que variam de 10% na porção norte a 50% ao sul. A 

reciclagem da chuva tende a aumentar de leste para oeste em resposta a redução da intensidade 

do fluxo de vapor de água do oceano para a região (ROCHA et al., 2018). 

A evapotranspiração média na bacia Amazônica entre os anos de 2003 e 2013 foi de 

1.316 mm ano-1, cerca de 7.060 km³ ano-1 de água lançados a atmosfera, 70% desse valor 

contribuição da porção brasileira. As taxas de evapotranspiração são impulsionadas 

principalmente por fatores climáticos, umidade do solo e índice de área foliar. Mudanças da 

cobertura da terra de áreas florestadas a pastagem e cultivo, por exemplo, implicam em perdas 

na transferência de água a atmosfera (PACA et al., 2019). 

O fluxo de umidade do Oceano Atlântico Tropical associado aos ventos alísios é a 

principal fonte de adveção de vapor de água para a bacia. Os ventos úmidos atravessam a 

Amazônia e são bloqueados a oeste pela Cordilheira do Andes e canalizados para o sul, 

formando um jato de baixa altitude da Amazônia ocidental até os subtrópicos (VERA et al., 
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2006). 

Ao longo do trajeto sobre a bacia Amazônica o vapor de água se condensa e chega à 

superfície na forma líquida, como chuva. A água é absorvida pelas árvores e lançada novamente 

à atmosfera por meio do processo de transpiração, de toda chuva na bacia amazônica em média 

20% foi transpirada ao menos uma vez e 46% do vapor de água transpirado alcança regiões fora 

da bacia (STAAL et al., 2018). Na bacia do rio Prata, por exemplo, 21 a 25% do total de chuva 

durante o período de estiagem é oriundo da evapotranspiração da bacia Amazônica (ZEMP et 

al., 2014). 

Análises de modelos atmosféricos demonstram que à medida que o desmatamento na 

Floresta Amazônica aumenta o vapor de água oriundo da evapotranspiração da floresta diminui, 

assim como a velocidade do vento e transporte de umidade na região, que reflete em redução 

das chuvas em partes da bacia e regiões jusantes (BOERS et al., 2017; SILVEIRA et al., 2017).  

Quando são desmatadas pequenas áreas, o aumento do calor sensível dessas causa 

influxo de ar úmido de florestas adjacentes. Assim embora o desmatamento reduza a 

evapotranspiração local, os ventos trazem umidade, e com a convecção há a formação de nuvens 

e consequente aumento da chuva sobre a região. Entretanto à medida que os fragmentos 

desmatados se tornam maiores, a chuva que compensa o aumento de calor sensível dessas áreas 

diminui, devido à redução da evapotranspiração pela floresta (ARTAXO et al., 2014; 

LAWRENCE; VANDECAR, 2015).  

As reduções dos fluxos de calor latente e evapotranspiração e o aumento do 

escoamento superficial, e associado à perda contínua de biomassa acima do solo e área foliar 

na bacia amazônica, contribuem para que a atmosfera fique mais quente e seca (GOMES et al., 

2015; SWANNA et al., 2015).  

De acordo com Prevedello et al. (2019) o desmatamento de extensas áreas de florestas 

tropicais entre os anos de 2000 a 2010 aumentou a temperatura média anual da superfície em 

cerca de 0,38 °C. Souza et al (2019) associam o decréscimo das águas superficiais amazônicas, 

com tendência geral de redução após o ano de 2010, ao desmatamento e desenvolvimento de 

infraestrutura que ampliam os efeitos do aumento da temperatura e das mudanças climáticas na 

região. 

Spracklen, Arnold e Taylor (2012) destacam que uma massa de ar que passa por áreas 

de floresta densa produz o dobro de chuva em comparação a massa de ar que passa por uma 

superfície pouco vegetada. Segundo Chambers e Artaxo (2017) áreas de florestas com árvores 

de alturas variadas possuem maiores rugosidades do que áreas de cultivo e pastagem. Tal 

rugosidade favorece a convecção profunda e lança grandes parcelas de ar na alta atmosfera, 
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promovendo a formação de nuvens e potencialmente a chuva.  

Artaxo et al. (2014) ressaltam a capacidade das raízes das árvores na Floresta 

Amazônica acessarem água do solo em profundidade, o que favorece a alta taxa de 

evapotranspiração na estação seca, em decorrência da menor nebulosidade e maior incidência 

solar. Costa et al. (2010), por outro lado, enfatizam que evapotranspiração na Amazônica 

apresenta mecanismos distintos de controle de acordo com a zona climatológica e estrutura 

florestal existente. Em áreas de Floresta Amazônica equatorial úmidas o aumento da 

evapotranspiração na estação seca é resposta ao aumento da radiação líquida, enquanto, em 

áreas de Floresta Amazônica sazonalmente secas, onde a radiação líquida é relativamente 

constante ao longo do ano, o estresse hídrico da floresta contribui para uma redução da taxa de 

evapotranspiração na mesma estação.  

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. De acordo com o 

Wright et al. (2017) o aumento de evapotranspiração trinta dias antes do início da estação 

chuvosa no sul da Amazônia, por exemplo, é responsável por um terço do aumento da taxa de 

chuva (cerca de 3 mm d-1), implicando aumento na umidade relativa e na convecção profunda 

que favorece o início do período chuvoso na região. 

Estando entre os estados que compõem o arco do desmatamento na região sul da 

Amazônia, Rondônia possui sensibilidade maior às mudanças climáticas devido ao histórico de 

desmatamento e posição geográfica em uma zona de transição climatológica e ecológica (COE 

et al., 2013). A perda contínua de cobertura florestal no estado causa preocupação sobre as 

alterações nos padrões locais e regionais de chuvas, bem como no transporte de umidade para 

regiões jusantes da bacia Amazônica (ZEMP et al., 2014).  

Butt, Oliveira e Costa (2011) demostraram utilizando dados de 16 estações 

pluviométricas entre os anos de 1961 a 2008 que no estado de Rondônia o padrão de início da 

estação chuvosa tem sido alterado. Vince cinco por cento das estações (quatro) analisadas 

apresentaram tendências significativas de atraso de início da estação chuvosa, com atraso médio 

de 0,54 dias por ano, estando essas localizadas em áreas fortemente desmatadas ao longo da BR 

364 que atravessa o estado. 

No supracitado estudo encontrou-se diferença significativa, por meio do teste t, da data 

média de início da estação chuvosa entre as décadas de 1970 e 2000 em estações pluviométricas 

situadas em áreas fortemente desmatada ao longo da BR 364, por outro lado, não significativa 

em áreas mais afastadas e menos desmatadas, sugerindo a dependência do início das chuvas na 

região com as mudanças do uso e cobertura da terra.  
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O estudo das alterações provocadas pelo desmatamento e mudança da cobertura da 

terra no regime hidrológico são fundamentais pelas fortes implicações na produtividade 

agrícola e segurança alimentar regional (LAWRENCE; VANDECAR, 2015). Mudanças na 

duração, intensidade e variabilidade espaço-temporal da estação seca pode gerar impactos 

significativos no abastecimento humano, nos ecossistemas naturais, na produção de energia e 

saúde humana, sendo, portanto, de interesse social, econômico e ambiental. 
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2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1 ÁREA DE ESTUDO 

 

O estado de Rondônia (FIGURA 2), localizado a oeste no Brasil e na região sudoeste 

da Amazônia, ocupa uma área de 237.765,293 km². Possui 52 municípios, fazendo fronteira 

com os estados do Mato Grosso, Amazonas, Acre e a Bolívia (IBGE, 2017c). 

 

 

Figura 2 – Localização do estado de Rondônia, Brasil. 

 

De acordo com dados do IBGE (2013) 40% do território são áreas ocupadas por 

atividades agropecuárias, 22% por extrativismo vegetal e 37% áreas que não receberam 

intervenções antrópicas, como unidades de conservação e terras indígenas. Apesar desse fato, 

2,4% dessas áreas protegidas são ainda utilizadas para agropecuária e particularmente 

exploração madeireira. 

Rondônia possui quatro regiões fitoecológicas principais: Floresta Ombrófila Aberta; 

Floresta Ombrófila Densa; Savana (Cerrado) e Floresta Estacional Semidecidual (IBGE, 

2006b), que cobriam, respectivamente, cerca de 70,4%, 7,5%, 5,8% e 1,4% da área original do 

estado em 1.500 e sofreram diminuição paulatina com o crescente processo de ocupação 
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(FEARNSIDE et al., 2009). 

Segundo a classificação de Köppen, o clima predominante no estado é do tipo Aw – 

clima tropical chuvoso, com período seco definido durante a estação de inverno e temperatura 

média do ar durante o mês mais frio superior a 18 °C (ALVARES et al., 2014). 

A média anual da temperatura do ar varia de 24 a 26 °C. Os meses de agosto e setembro 

são os mais quentes do ano, com temperatura média de 27,7 °C, os meses de junho e julho os 

mais frios, com temperatura média de 23,8 °C. As menores temperaturas encontradas nos 

referidos meses estão associadas ao fenômeno de friagem que ocorre com a ação de sistemas 

frontais advindos da Região Sul do país (SEDAM, 2012). 

O volume médio anual de chuva em Rondônia varia de 1.300 a 2.600 mm ano-1, com 

valores inferiores a 50 mm encontrados nos meses de junho, julho e agosto. Há uma 

sazonalidade no regime pluviométrico no estado, com meses mais chuvosos de dezembro a 

fevereiro, responsáveis por 45,3% do total de chuva anual, e mais secos de junho a agosto, 

responsáveis por apenas 3,2 % desse total (FRANCA, 2015a).  

Há ainda uma variabilidade espacial da chuva no território, com o extremo norte 

apresentando maiores valores anuais de chuva e estiagem menos proeminente comparado à 

porção meridional e extremidade ocidental (FRANCA; MENDONÇA, 2016). 

 

2.2 DADOS PLUVIOMÉTRICOS  

 

Para análise dos padrões anuais, sazonais, e da variabilidade espacial das chuvas no 

estado de Rondônia nos anos de 2008 a 2018, foram utilizados dados diários de chuva de 29 

estações pluviométricas convencionais da Rede Hidrometeorológica Nacional, coordenada pela 

Agência Nacional de Águas (ANA), disponíveis através do banco de dados Hidroweb (ANA, 

2019). Sendo essa uma plataforma de acesso público. 

Na Tabela 1 consta a relação das estações utilizadas com destaque ao código da estação 

no portal Hidroweb, nome, município e coordenadas geográficas (latitude e longitude). 

 

Tabela 1 - Relação das estações pluviométricas utilizadas no estado de Rondônia. 

                                                                                                                                                 (Continua) 

 Código ANA Nome da Estação Município Latitude Longitude 

1 862000* Tabajara Machadinho D’ Oeste 8° 55’ 55.92” 62° 3’ 20.16” 

2 961003 Fábio (boliche) Machadinho D’ Oeste 9° 40’ 53.04” 61° 58’ 44.04” 
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Tabela 1 - Relação das estações pluviométricas utilizadas no estado de Rondônia. 

                                                                                                                                              (Conclusão) 

 Código ANA Nome da Estação Município Latitude Longitude 

3 962000 Mineração Oriente Novo Machadinho D’ Oeste 9° 35’ 11.04” 62° 23’ 38.04” 

4 963000* Ariquemes Ariquemes 9° 55’ 54.12” 63° 3’ 24.84” 

5 963001* Santo Antônio BR-364 Ariquemes 9° 15’ 38.16” 63° 9’ 42.84” 

6 963004* Fazenda Rio Branco Ariquemes 9° 53’ 13.92” 62° 59’ 16.08” 

7 963009 
Ponte do Rio Preto do 

Crespo 
Ariquemes 9° 28’ 0.12” 63° 15’ 0.00” 

8 965001* Abunã Porto Velho 9° 42’ 11.16” 65° 21’ 52.92” 

9 966000* Nova California Porto Velho 9° 45’ 20.16” 66° 36’ 42.12” 

10 1062001* Jaru Jaru 10° 26’ 44.88” 62° 27’ 56.16” 

11 1062002* Seringal 70 Jaru 10° 14’ 11.04” 62° 37’ 37.92” 

12 1062003 Mirante da serra Mirante da Serra 11° 0’ 12.96” 62° 39’ 21.96” 

13 1062004 Theobroma Theobroma 10° 14’ 11.04” 62° 20’ 44.88” 

14 1063000* Escola Caramurú Ariquemes 10° 30’ 18.00” 63° 38’ 45.96” 

15 1063001* 
Mineração Ponte 

Massangana 
Ariquemes 9° 45’ 38.88” 63° 17’ 15.00” 

16 1063002 Buritis Buritis 10° 16’ 50.16” 63° 44’ 8.88” 

17 1065002* Guajará‐Mirim Guajará‐Mirim 10° 47’ 33.00” 65° 20’ 52.08” 

18 1160000* Marco Rondon Pimenta Bueno 12° 0’ 55.08” 60° 51’ 18.00” 

19 1161000* Vista Alegre Cacoal 11° 26’ 26.88” 61° 29’ 2.04” 

20 1161001* Pimenta Bueno Pimenta Bueno 11° 41’ 0.96” 61° 11’ 31.92” 

21 1161002 Rolim de Moura Rolim de Moura 11° 44’ 58.92” 61° 46’ 35.04” 

22 1161003 Ministro Andreazza Ministro Andreazza 11° 11’ 48.84” 61° 31’ 41.16” 

23 1162003 São Miguel do Guaporé 
São Miguel do 

Guaporé 
11° 43’ 57.00” 62° 48’ 9.00” 

24 1163000 São Francisco do Guaporé 
São Francisco do 

Guaporé 
11° 57’ 59.04” 63° 16’ 19.92” 

25 1260006 Chupinguaia Chupinguaia 12° 33’ 38.16” 60° 54’ 15.12” 

26 1261001 Parecis Parecis 12° 12’ 33.12” 61° 37’ 42.96” 

27 1262000* Pedras Negras Costa Marques 12° 51’ 5.04” 62° 53’ 57.12” 

28 1262001 Izidolândia 
Alta Floresta D’ 

Oeste 
12° 36’ 5.04” 62° 10’ 41.88” 

29 1360000 Colorado do Oeste Colorado do Oeste 13° 6’ 51.12” 60° 32’ 53.88” 

Nota: * - Estações utilizadas no estudo realizado por Butt, Oliveira e Costa (2011). 

Fonte: ANA, 2019. 

 

Para análise do padrão do início da estação chuvosa em Rondônia nos anos de 2008 e 

2018 foram utilizados os dados obtidos nas mesmas estações pluviométricas empregadas no 
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estudo de Butt, Oliveira e Costa (2011), sinalizadas com o asterisco (*) na tabela 1. Com 

exceção da estação 863000 a qual não apresentou dados para o período. 

Foram utilizados os dados mais atuais (2008 a 2018) dessas estações visando a análise 

de continuidade da alteração do padrão do início da estação chuvosa no estado em decorrência 

das mudanças no uso e ocupação da terra, detectado por Butt, Oliveira e Costa (2011) entre os 

anos de 1961 a 2008. 

Para avaliar a significância dos valores médios previstos da data de início da estação 

chuvosa pelo estudo realizado por Butt, Oliveira e Costa (2011) para os anos de 2008 e 2018, 

por meio de regressão linear, e os observados no estado de Rondônia para o mesmo período, 

foram considerados os dados de início da estação chuvosa obtidos em quatro das 15 estações 

pluviométricas analisadas.  

Esta redução no quantitativo de estações pluviométricas se deve ao fato de que no 

estudo realizado por Butt, Oliveira e Costa (2011) somente foram apresentados coeficientes da 

regressão linear para as estações que apresentaram tendências significativas da data de início 

da estação chuvosa (p-valor <0,05), ou seja, quatro das 16 estações pluviométricas analisadas 

no estado de Rondônia. 

Na figura 3 é apresentado um fluxograma com as análises realizadas no presente 

estudo e o quantitativo de estações pluviométricas utilizadas em Rondônia entre os anos de 

2008 e 2018. 

 

 

Figura 3 – Fluxograma das análises realizadas e quantitativo de estações pluviométricas utilizadas no 

estado de Rondônia entre os anos de 2008 e 2018. 
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2.3 ANÁLISE DOS DADOS  

 

Todos os dados foram tabulados no programa Excel 2016 (MICROSOFT, 2016) e as 

análises estatísticas descritivas e inferenciais realizadas ao nível de significância (α) de 0,05 no 

programa Minitab 17 (MINITAB, 2017), com o intuito de observar características dos dados 

como valores médios anuais e sazonais, variâncias e intervalos de confiança (IC).  

Para averiguação de normalidade aplicou-se teste de Shapiro-Wilks (α = 0,05). Para 

os dados que não apresentarem normalidade, prosseguiu-se a análise com técnicas não 

paramétricas, optando-se por utilizar reamostragem bootstrap que consiste na realização de 

1.000 reamostragens, visando aproximar a distribuição da amostra de um levantamento 

estatístico e encontrar o IC das médias dos dados (MORETTIN; BUSSAB, 2010). 

 

2.3.1 Espacialização de Dados  

 

As medidas de chuva obtidas por pluviômetros convencionais referem-se a área de 

captação muito restrita, cerca de 200 a 500 cm², quase pontuais (VAREJÃO-SILVA, 2006). 

Porém a chuva na região Amazônica, de caráter local e convectivo, possui grande variabilidade 

espacial (FISCH; VENDRAME; HANAOKA, 2007). 

Deste modo, para análise da variabilidade espacial das chuvas no estado de Rondônia 

nos anos de 2008 a 2018 foi realizada a espacialização dos dados pelo método de Krigagem 

Ordinária, com confecção de isoietas com 50 mm de equidistância no software ArcMap 10.5. 

A espacialização foi realizada a partir das médias anuais registradas nas 29 estações 

pluviométricas (TABELA 1). 

A Krigagem é um processo geoestatístico de estimativa de valores de variáveis 

distribuídas no espaço e/ou tempo, com base em valores adjacentes quando considerados 

independentes pela análise variográfica (YAMAMOTTO; LANDIM, 2013). O método pode 

ser comparado aos procedimentos tradicionais de interpolação por média ponderada ou por 

média móvel, porém apresenta vantagem de fornecer em média estimativas não tendenciosas e 

com variância mínima, destacando-se no mapeamento de fenômenos hidrológicos, atmosféricos 

e campos correlatos (CAMARGO; FUCKS; CÂMARA, 2002).  

 

2.3.2 Início da estação chuvosa 

 

Há diversos métodos para identificar a data de início da estação chuvosa em regiões 
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tropicais. Stern e Coe (1982) definiram o início das chuvas como a data com chuva igual ou 

superior a 20 mm por um ou dois dias consecutivos, se não houve período de sete ou mais dias 

com chuva igual a zero no restante do mês. Butt, Oliveira e Costa (2011) utilizando dados de 

estações pluviométricas no estado de Rondônia, definiram como o primeiro dia após 1 de 

setembro (inclusive) onde a chuva diária superou 20 mm. 

No presente estudo, empregando as metodologias dos autores supracitados, as datas 

foram indexadas de modo que 1 de setembro torna-se "Dia 1", 2 de setembro seja "Dia 2" e 

assim por diante, de modo que para cada estação pluviométricas e a cada ano fossem alocados 

dois números para a data de início da estação chuvosa entre 1 e 112, um referente a metodologia 

de Stern e Coe (1982) e outro a de Butt, Oliveira e Costa (2011). 

Para averiguação de diferenças nos valores médios obtidos da data de início da estação 

chuvosa pelas diferentes metodologias nas estações pluviométricas foram realizados teste t 

pareado e Wilcoxon Signed Rank para os dados com e sem a aderência aos pressupostos de 

normalidade e homocedasticidade, respectivamente. 

Foram eliminados das séries temporais, de modo a permitir à análise do padrão do 

início da estação chuvosa em Rondônia, os anos que incluíssem um ou mais dados perdidos 

entre 1 de setembro e o início da estação chuvosa para aquele ano hidrológico pelas diferentes 

metodologias empregadas (LEITE-FILHO; PONTES, COSTA, 2019), porém estes dados 

foram utilizados em outras análises.  

 

2.3.3 Análise de tendências e correlação 

 

Foram realizadas análises paramétricas e não-paramétricas nos dados de início da 

estação chuvosa obtidos no estado de Rondônia entre os anos de 2008 e 2018, seguindo a 

metodologia de Butt, Oliveira e Costa (2011), que utilizaram para comparação dos resultados 

as estatísticas obtidas por meio de análises de regressão linear, teste de Mann‐Kendall, 

correlação de Pearson e Spearman. 

O teste de correlação de Spearman é equivalente ao de Pearson, porém não requer a 

existência de relação linear entre as variáveis e nem que as mesmas sejam quantitativas, 

podendo ser utilizado em análises de variáveis ordinais. 

A utilização de regressões não paramétricas, por meio do teste de Mann-Kendall, é 

recomendada pela World Meteorological Organization (WMO) em séries de dados ambientais 

pelo não pressuposto de linearidade ou distribuição normal dos valores, podendo ser utilizados 

em amostras de dados pequenas (YUE; YANG; WU, 2002). 
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Considerou-se na análise de regressão lienar (paramétrica) aplicadas aos dados a 

seguinte formulação, equação 1: 

 

y = a - b * t                                                                                                                              (1) 

 

onde y é a mudança em dias da data de início da estação chuvosa na estação pluviométrica ao 

longo do período de estudo, a é coeficiente linear da regressão linear (também chamado 

intercepto), b é coeficiente angular, representando a tendência no tempo, e t é o tempo em anos.  

 

2.3.5 Mudanças no uso e cobertura da terra 

 

Foram utilizados dados de mudanças no uso e cobertura da terra disponibilizados pela 

plataforma MapBiomas (2019), uma ferramenta que permite visualizar a cobertura da terra e as 

transições entre classes de uso no Brasil entre os anos de 1985 a 2018, com uma resolução 

espacial média de 30 metros.  

Os dados de transição no uso e cobertura da terra no estado de Rondônia, referentes 

aos anos de 2008 a 2018, foram adquiridos através do Google Earth Engine, e as análises 

espaciais das principais transições observadas foram realizadas por meio do software ArcMap 

10.5.  
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 APROVEITAMENTO DOS DADOS 

 

O aproveitamento anual dos dados de chuva nas estações pluviométricas pode ser 

observado na tabela 2. O ano de 2011 destaca-se por apresentar o melhor aproveitamento dos 

dados, o ano de 2014, por outro lado, a maior incidência de falhas.  

 

Tabela 2 – Aproveitamento anual (%) dos dados das estações pluviométricas utilizadas no estado de 

Rondônia nos anos de 2008 a 2018. 

                                                                                                                                                   (Continua) 

 

Estação 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

862000 100 83 75 100 100 100 67 100 100 100 100 

961003 100 100 100 100 100 92 67 95 82 100 100 

962000 100 100 100 100 100 78 61 83 86 68 62 

963000 92 61 100 99 83 81 65 85 30 58 100 

963001 100 100 100 100 100 100 99 100 75 100 100 

963004 100 100 100 99 66 100 66 100 99 99 100 

963009 100 100 99 98 92 100 50 25 0 0 0 

965001 100 100 100 100 100 100 67 100 100 100 100 

966000 100 100 75 75 100 100 91 100 75 92 100 

1062001 98 83 100 100 92 100 58 100 100 100 100 

1062002 100 83 100 100 100 100 67 99 99 100 100 

1062003 100 83 92 100 100 75 100 99 100 92 92 

1062004 100 83 100 100 100 100 67 99 99 100 100 

1063000 100 83 100 100 100 100 67 100 100 100 100 

1063001 100 100 100 100 83 99 67 100 72 100 100 

1063002 0 0 80 100 92 92 33 100 99 98 100 

1065002 100 100 100 92 100 100 100 100 67 100 100 

1160000 100 100 100 100 100 100 75 100 100 100 100 

1161000 100 100 100 100 84 75 100 99 84 100 100 

1161001 100 100 100 100 100 75 100 100 92 100 100 

1161002 100 100 100 100 100 83 100 100 100 100 100 

1161003 100 100 100 100 100 75 100 100 91 100 100 

1162003 0 0 72 100 100 100 75 100 63 98 100 
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Tabela 2 - Aproveitamento anual (%) dos dados das estações pluviométricas utilizadas no estado de 

Rondônia nos anos de 2008 a 2018. 

                                                                                                                                                 (Conclusão) 

 

Ao longo do processamento dos dados observaram-se falhas diárias, mensais e/ou 

anuais nas estações pluviométricas, sendo os dados utilizados no presente estudo de acordo com 

as análises necessárias. 

Os dados de chuva disponíveis através do banco de dados Hidroweb (ANA, 2019) se 

referem à coleta convencional, ou seja, registros diários realizados por observadores nos 

pluviômetros da Rede Hidrometeorológica Nacional. Segundo Tucci (2012) a existência de 

falhas nas observações decorre principalmente da ausência do observador no local no dia da 

amostragem, da danificação ou obstrução do aparelho, bem como da transcrição incorreta da 

caderneta do observador para o computador ou banco de dados.  

Visto as lacunas existentes ao longo das séries temporais, para garantir a acurácia dos 

dados do presente estudo, somente foram utilizados nas análises anuais e mensais os anos e 

meses com aproveitamento superior a 90% e 85%, respectivamente. Vale ressaltar que em um 

determinado ano dados de chuvas mensais podem ter sido utilizados enquanto o índice de chuva 

anual apresentava falha. 

 

3.2 ANÁLISE EXPLORATÓRIA 

 

3.2.1 Variação anual 

 

A chuva média anual no estado de Rondônia nos anos de 2008 a 2018 foi de 2.016,55 

[1.923,36; 2.109,74] mm (todo valor entre [...] corresponde a um intervalo de confiança de 

95%). Valor este próximo ao encontrado no estudo realizado por Franca (2015a) nos anos de 

1981 a 2011, de 1896,5 mm de chuva anual no conjunto de dezoito estações pluviométricas da 

Rede Hidrometeorológica Nacional dispostas no estado, variando entre 1300 a 2600 mm ano-1. 

Estação 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1163000 0 0 71 100 100 100 75 100 100 100 100 

1260006 100 100 100 92 100 100 75 100 100 100 100 

1261001 100 100 100 100 100 92 75 100 100 100 83 

1262000 100 100 100 100 100 100 75 100 100 100 100 

1262001 100 100 100 92 100 92 75 100 100 100 100 

1360000 100 100 100 100 75 58 75 100 100 100 100 
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Marcolan e Espindula (2015) utilizando dados da Rede de Estações Meteorológicas 

Automáticas de Rondônia (REMAR) obtidos nos anos de 2001 a 2010 encontraram chuva 

média anual de 1.906,5 mm, e variação anual de 1.340 a 2.340 mm. Os resultados encontrados, 

sugerem similaridade dos valores médios anuais obtidos entre as diferentes redes de medidas 

pluviométricas existentes no estado. 

O clima da região Amazônica é definido pela integração de diversos processos físicos 

e dinâmicos de larga escala, bem como características locais (fatores geográficos, 

geomorfológicos, etc), responsáveis pela distribuição espacial e temporal das chuvas 

(SANTOS; LUCIO; SILVA, 2015). 

A quantidade de chuva e variabilidade ao longo da bacia Amazônica são explicadas em 

grande parte pela atuação em larga escala da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) e Zona 

de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS); pela variabilidade da temperatura da superfície do 

mar (TSM) nos oceanos Atlântico e Pacífico (ANDREOLI et al., 2011; MARENGO et al., 

2011); pelas atividades convectivas associadas à sistemas frontais advindos do sul do Brasil 

(SIQUEIRA; MACHADO, 2004) bem como pela circulação regional do jato de baixa altitude 

sul-americano ao leste dos Andes, um corredor de umidade que transporta a umidade da bacia 

Amazônica (especialmente durante o verão) ao sul do Brasil, norte da Argentina e bacia do 

Prata (ARRAUT et al. 2012; MARENGO et al., 2004, VERA et al., 2006). 

As interações entre a superfície terrestre e a atmosfera, particularmente entre a 

umidade do solo e a evapotranspiração, funcionam como mecanismos dinâmicos que conduzem 

a variabilidade restante dos processos hidrológicos nas escalas de tempo anuais e interanuais 

(MAKARIEVA; GORSHKOV, 2007; SHEIL; MURDIYARSO, 2009) 

Na tabela 3 está representada a estatística descritiva dos totais de chuva anuais ao longo 

do período de estudo em Rondônia. Os menores volumes de chuva foram registrados nos anos 

de 2010, 2011, 2015 e 2016, já os maiores nos anos de 2009, 2013, 2014, 2018. 

Tabela 3 - Estatística descritivas dos dados de chuva (mm) no estado de Rondônia nos anos de 

2008 a 2018. 

                                                                                                                                                  (Continua) 

 

Ano Média anual IC da média 
Erro 

padrão 
Mínima Máxima n 

2008 
1.968,06 [1.797,66; 2.138,46] 82,56 1.212,10 2.789,60 25 

2009 2.100,35 [1.923,81; 2.276,88] 84,02 1.448,10 2.981,50 19 

2010 1.806,99 [1.650,18; 1.963,79] 75,61 968,80 2.489,50 23 

2011 1.883,13 [1.770,07; 1.996,19] 54,89 1.370,40 2.610,80 26 

2012 1.993,70 [1.893,80; 2.093,59] 47,89 1.513,40 2.368,90 21 
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Tabela 3 - Estatística descritivas dos dados de chuva (mm) no estado de Rondônia nos anos de 

2008 a 2018. 

                                                                                                                                              (Conclusão) 

Nota: todo valor entre [ ] corresponde a um intervalo de confiança (IC) da média de 95%; n - número de estações 

pluviométricas amostradas. 

 

Os anos de 2010, 2015 e 2016 foram anos de seca extrema na região amazônica, 

consequências diretas da ocorrência de eventos de El Niño (MARENGO; ESPINOZA, 2016; 

PANISSET et al., 2017). Estando os resultados encontrados no estado de Rondônia refletindo 

o que ocorreu na Amazônia como um todo. 

Nos eventos de El Niño de 2015 a 2016 foram registradas temperaturas recordes na 

região amazônica, bem como a maior extensão de florestas tropicais em seca extrema, cerca de 

13% entre os meses de fevereiro a março de 2016 (ARAGÃO et al., 2018; JIMÉNEZ-MUÑOZ 

et al., 2016). 

Erfanian, Wang e Fomenko (2017) demostraram que as consequências da seca de 2016 

na região amazônica foram mais severas e extensas do que as anteriores. Apesar da relação 

entre o aumento da TSM nos oceanos Atlântico e Pacífico e as anomalias negativas de chuvas 

na bacia Amazônica, as variabilidades das TSMs não foram capazes de explicar a gravidade da 

seca nesse ano. Os autores apontam que as mudanças na cobertura da terra podem ter 

influenciado fortemente tal comportamento, principalmente na região sul da bacia. 

Os anos de 2009 e 2014, por outro lado, foram anos de cheia histórica, atribuídas a 

ocorrências de fenômenos de La Niña (MARENGO; ESPINOZA, 2016; SATYAMURTY et 

al., 2013; SENA et al., 2012). Em 2014, por exemplo, pelas altas expressivas nos níveis de 

diversos rios no estado de Rondônia milhares de pessoas foram atingidas por inundações, 

gerando, entre outros impactos, prejuízos econômicos e incidência acentuada de doenças de 

veiculação hídrica. Houve nesse ano o desabastecimento e escassez de alimentos em vários 

municípios do estado, uma vez que a única rodovia que liga este ao restante do país (BR-364) 

permaneceu intransitável no sentido Acre por cerca de dois meses (FRANCA, 2015b). 

Entre os inúmeros impactos dos regimes extremos de cheias e secas na região 

Ano Média anual IC da média 
Erro 

padrão 
Mínima Máxima n 

2013 2.158,98 [1.950,58; 2.367,38] 99,19 1.577,10 3.255,60 19 

2014 2.216,46 [1.994,93; 2.437,98] 90,53 1.916,10 2.682,30 7 

2015 1.863,95 [1.729,00; 1.998,88] 65,52 1.110,50 2.663,40 26 

2016 1.966,23 [1.818,38; 2.114,07] 70,37 1.380,20 2.631,80 19 

2017 2.021,36 [1.862,04; 2.180,67] 77,19 1.028,00 2.723,10 25 

2018 2.202,87 [2.038,12; 2.367,62] 79,82 1.169,30 2.857,20 25 
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amazônica estão ainda as alterações na vegetação regional, no estoque de carbono, na ciclagem 

da água, uso do solo e economia (PARSONS et al., 2018).  

Ressalta-se que embora no período de estudo tenham sido observados no estado anos 

de cheia e seca, refletindo o que ocorreu na Amazônia como um todo, as anomalias de chuva 

encontradas em alguns anos não representam obrigatoriamente a ocorrência de um evento 

extremo, como aborda o estudo realizado por Franca (2015b), podendo essas estarem associadas 

à caraterísticas de anos normais com tendências a seco ou chuvoso. 

 

3.2.2 Variação sazonal  

 

Os maiores valores de chuva registrados no estado de Rondônia entre os anos de 2008 

a 2018 foram entre os meses de dezembro a março (Figura 4), cerca de 1227 mm, representando 

aproximadamente 61% do total de chuva anual, e os menores entre os meses de junho a agosto, 

62 mm, perfazendo 3% desse total.  

 

 

Figura 4- Chuva média mensal no estado de Rondônia nos anos de 2008 a 2018, n = 3468 meses. 

 

Em média 925 mm de chuva foram registrados no estado entre os meses de dezembro, 

janeiro e fevererio (DJF), quase metade da quantidade média anual (45,8%) incidindo no 
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trimestre. Resultados similares foram encontrados por Franca (2015a) em Rondônia nos anos 

de 1981 a 2011, 45,3 % do total de chuva anual (859,5 mm) entre os meses de dezembro a 

fevereiro e 3,2 % (62,5 mm) entre os meses junho a agosto. 

De acordo com Figueroa e Nobre (1990) e Fisch, Marengo e Nobre (1998) a estação 

chuvosa na maior parte da bacia Amazônica é entre os meses de novembro a março, com pico 

entre os meses de dezembro a fevereiro (verão austral). Uma faixa de precipitação alta, cerca 

de 900 mm no trimestre DJF, é observada com orientação noroeste-sudeste coincidindo com a 

posição média da ZCAS (completamente definida no mês de dezembro) e posição geográfica 

da Alta da Bolívia, um anticiclone em altos níveis associado a forte convecção na região 

Amazônica. 

Nos meses de maio a setembro, por outro lado, há ocorrência de um período seco 

característico, atingindo máximo de intensidade nos meses de junho a agosto na região sul da 

bacia. Há neste período o deslocamento a norte da ZCIT, a redução do fluxo de vapor de água 

do Oceano Atlântico Tropical, e o enfraquecimento da Alta da Bolívia. A região passa estar 

sobre o domínio do ramo descendente da Célula de Hadley, sendo comuns episódios de 

umidade relativa extremamente baixa, explicados pela subsidência do ar troposférico com baixa 

umidade (FIGUEROA; NOBRE, 1990; KELLER et al., 2009; MARENGO, 2004; 

SATYAMURTY; COSTA; MANZI, 2013). 

Durante o período seco as regiões sul e sudeste da bacia Amazônica são afetadas ainda 

por incursões de massas de ar frias e secas oriundas de elevadas latitudes do Hemisfério Sul, 

fenômeno conhecido localmente como 'friagens'. Com as modificações nas condições 

atmosféricas pela ação dos sistemas frontais há declínio abrupto da temperatura, umidade 

específica do ar, e aumento da nebulosidade. O encontro de massas de ar e o desenvolvimento 

de uma superfície de descontinuidade e instabilidade atmosférica criam condições propicias a 

ocorrência de chuvas frontais, geralmente fracas e esparsas. Em geral as friagens são eventos 

de rápida duração, média de 5 a 6 dias (LONGO et al., 2004; SIQUEIRA; MACHADO, 2004; 

RICARTE; HERDIES; BARBOSA, 2014). 

 

3.2.3 Variabilidade espacial 

 

A chuva média anual e estatística descritiva dos dados das 29 estações pluviométricas 

dispostas no estado de Rondônia pode ser observada na tabela 4. As estações foram alocadas 

em ordem decrescente de volume médio anual registrado nos anos de 2008 a 2018. 
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Tabela 4 - Estatística descritiva dos dados de chuva (mm) nas estações pluviométricas utilizadas no 

estado de Rondônia nos anos de 2008 a 2018. 

Notas: todo valor entre [ ] corresponde a um intervalo de confiança (IC) da média de 95%; n - quantidade de anos 

amostrados. 

 

Estação Município Média anual IC da média 
Erro 

padrão 
Mínima Máxima 

n 

(anos) 

862000 Machadinho D 

Oeste 
2.387,39 [2.039,84; 2.734,94] 146,98 1.904,00 3.255,60 8 

1063000 Ariquemes 2.461,08 [2.272,91; 2.649,25] 81,59 2.161,20 2.789,60 9 

962000 Machadinho D’ 

Oeste 
2.268,90 [2.042,03; 2.495,76] 81,71 2.033,40 2.434,10 5 

963001 Ariquemes 2.259,35 [1.981,49; 2.537,21] 122,83 1.573,20 2.786,70 10 

963009 Ariquemes 2.247,60 [1.665,95; 2.829,25] 209,49 1.780,50 2.981,50 5 

961003 Machadinho D’ 

Oeste 
2.244,33 [2.120,66; 2.368,01] 52,3 2.048,20 2.501,10 8 

965001 Porto Velho 2.192,50 [1.993,47; 2.391,53] 87,98 1.822,60 2.814,90 10 

1063002 Buritis 2.151,08 [1.733,58; 2.568,57] 150,37 1.737,70 2.608,40 5 

1062001 Jaru 2.131,07 [1.830,51; 2.431,64] 127,11 1.575,20 2.576,90 8 

1161003 Ministro 

Andreazza 
2.076,08 [1.861,24; 2.290,92] 94,97 1.688,40 2.682,30 10 

963004 Ariquemes 2.074,75 [1.693,34; 2.456,17] 165,4 1.309,10 2.836,40 9 

1360000 Colorado do 

Oeste 
2.068,58 [1.784,78; 2.352,39] 120,02 1.796,80 2.857,20 8 

1063001 Ariquemes 1.981,62 [1.623,35; 2.339,89] 151,51 1.110,50 2.552,80 8 

1160000 Pimenta Bueno 1.962,32 [1.811,41; 2.113,22] 66,7 1.738,10 2.361,90 10 

1062004 Theobroma 1.956,86 [1.687,21; 2.226,50] 116,93 1.565,40 2.722,10 9 

1262000 Costa Marques 1.922,44 [1.505,79; 2.339,08] 184,18 1.028,00 2.664,10 10 

1260006 Chupinguaia 1.917,66 [1.797,05; 2.038,28] 52,3 1.653,70 2.175,20 9 

1161001 Pimenta Bueno 1.891,84 [1.777,62; 2.006,06] 50,49 1.644,10 2.152,70 10 

963000 Ariquemes 1.877,77 [1.111,04; 2.644,49] 178,19 1.684,10 2.233,70 3 

966000 Porto Velho 1.872,96 [1.658,54; 2.087,38] 83,41 1.579,60 2.175,60 6 

1163000 São Francisco 

do Guaporé 
1.853,98 [1.631,03; 2.076,94] 91,12 1.496,10 2.168,00 7 

1161000 Cacoal 1.850,41 [1.565,14; 2.135,68] 120,64 1.169,30 2.318,60 8 

1161002 Rolim de Moura 1.839,07 [1.628,16; 2.049,97] 93,23 1.429,00 2.252,00 10 

1261001 Parecis 1.825,89 [1.685,52; 1.966,26] 60,87 1.577,10 2.136,90 9 

1062003 Mirante da Serra 1.816,53 [1.544,09; 2.088,96] 111,33 1.506,00 2.253,30 7 

1062002 Jaru 1.803,23 [1.554,51; 2.051,95] 107,86 1.370,40 2.372,20 9 

1162003 São Miguel do 

Guaporé 
1.730,63 [1.474,72; 1.986,54] 99,55 1.347,50 1.959,80 6 

1065002 Guajará‐Mirim 1.717,95 [1.557,69; 1.878,21] 70,84 1.422,50 2.101,90 10 

1262001 Alta Floresta D’ 

Oeste 
1.655,11 [1.368,77; 1.941,45] 124,17 968,8 2.006,10 9 
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Verifica-se que em média os maiores valores registrados foram nos municípios de 

Machadinho D’ Oeste (2.300 mm), Buritis (2.151 mm) e Ariquemes (2.150 mm), localizados 

ao norte do estado. Tal característica decorre provavelmente da posição geográfica favorável a 

atuação dos principais sistemas atmosféricos causadores de chuvas em Rondônia, a exemplo da 

Massa Equatorial Continental e ZCIT (CORTEZ, 2004; NIMER, 1972; SANTOS; LUCIO; 

SILVA, 2015). 

Franca (2015a) destaca que a porção norte do estado possui caraterísticas mais 

expressivas do bioma amazônico, constituindo a porção menos elevada e de menor latitude, 

portanto, mais quente e úmida, o que certamente contribui para elevados índices de chuva. 

Os municípios de Alta Floresta D’ Oeste, Guajará‐Mirim, São Miguel do Guaporé, por 

outro lado, apresentaram os menores volumes médios registrados, 1.665, 1.718 e 1.731 mm, 

respectivamente. Estando estes localizados na porção sudoeste do estado, estão suscetíveis à 

atuação de sistemas atmosféricos causadores de tempo estável, a exemplo da Massa Tropical 

Continental, quente e seca (CORTEZ, 2004; FRANCA, 2015b). 

No que se refere à distribuição espacial das chuvas no estado de Rondônia, verifica-se 

maiores índices de chuva ao extremo norte, leste e sudeste do estado, e menores a oeste e 

sudoeste, como demostra a espacialização dos dados obtidos nas estações pluviométricas 

(FIGURA 5). 
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Figura 5 - Chuva média anual no estado de Rondônia, nos anos de 2008 a 2018. n = 235. 

 

A existência de acentuada variabilidade espacial das chuvas no território é averiguada 

tanto em análises de dados de superfície, obtidos em estações de monitoramento (FIGUEROA; 

NOBRE, 1990; FRANCA, 2015a, 2015b; MARCOLAN; ESPINDULA, 2015; SEDAM, 2012; 

SOMBROEK, 2001), quanto no processamento de dados oriundos de sensoriamento remoto 

(ARVOR et al., 2017; DE SOUZA et al., 2016; LIEBMANN; MARENGO, 2001; ROCHA et 

al., 2018). 

 

3.2.4 Padrão de início da estação chuvosa  

 

A data média de início da estação chuvosa no estado de Rondônia nos anos de 2008 e 

2018 foi 24/09 [21/09; 27/09] (todo valor entre [...] corresponde a um intervalo de confiança de 

95%) e 27/09 [23/09; 02/10], três dias mais tarde, empregando-se para definição os critérios 

utilizados por Butt, Oliveira e Costa (2011) e Stern e Coe (1982), respectivamente. 

Ao analisar a significância dos valores médios anuais para o período de estudo, por meio 
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de test t pareado, não foi encontrada diferença significativa (p = 0,05) entre as metodologias de 

Butt, Oliveira e Costa (2011) e Stern e Coe (1982) em Rondônia, podendo a diferença nos 

valores médios estar associada à variabilidade dos elementos da amostra.  

Tal comportamento foi observado em todas as estações pluviométricas utilizadas no 

estado (TABELA 5), onde apesar de obtidos, em geral, valores medianos anuais superiores da 

data de início da estação chuvosa pelos critérios de Stern e Coe (1982) não foi possível assumir 

diferença significativa pelo teste de Wilcoxon Signed Rank (p > 0,050). O teste de Wilcoxon 

foi utilizado em virtude de os pressupostos não serem atendidos. 

 

Tabela 5 - Estatística descritiva dos dados de início da estação chuvosa nas estações pluviométricas 

entre os anos de 2008 a 2018, empregando-se as metodologias de Butt, Oliveira e Costa (2011) e Stern 

e Coe (1982). As diferenças significativas foram detectadas utilizando o teste de Wilcoxon Signed Rank 

(p valor ≤ 0,05). 

Notas: ANA - Agência Nacional de Águas; �̅�- média; s - Desvio padrão; IC - intervalo de confiança da média de 

95%; * - intervalo de confiança da média de 95% utilizando reamostragem bootstrap com 1.000 repetições; n - 

quantidade de anos amostrados; P- valor= derivado do teste de Wilcoxon Signed Rank (α = 0,05). 

 

Considerando que os dados nas estações pluviométricas não foram adequadamente 

descritos pela distribuição normal, a utilização da mediana, expressa pelo quartil de 50%, torna-

se mais adequada para apresentação dos resultados. Por outro lado, os quartis de 25 e 75% 

 

Código 

ANA Estação 

Butt, Oliveira e Costa (2011) Stern e Coe (1982) 

n 
p-

valor �̅� s 
IC da 

média 

Quartis 

�̅� s 
IC da 

média 

Quartis 

25

% 

50

% 

75

% 

25

% 

50

% 

75

% 

862000 A 21 13 [14; 29]* 11 16 25 19 9 [12; 27] 11 16 25 9 1,00 

963000 C 24 16 [11; 38] 9 30 35 23 16 [10; 37] 9 26 35 8 1,00 

963001 D 17 13 [8; 27] 4 15 32 23 18 [10; 36] 12 19 33 10 0,25 

963004 E 20 14 [10; 30] 10 16 31 26 11 [18; 34] 16 25 33 9 0,50 

965001 F 15 9 [8; 21] 8 12 21 16 11 [9; 23] 8 12 23 11 1,00 

966000 G 23 19 [7; 38]* 12 16 37 30 23 [11; 49] 12 24 52 8 0,50 

1062001 H 19 15 [7; 30] 6 16 28 23 12 [14; 32] 16 21 28 9 0,50 

1062002 I 23 14 [13; 33] 16 20 30 27 16 [15; 38] 16 24 32 10 0,50 

1063000 J 16 10 [8; 23] 8 19 22 17 10 [10; 24] 6 20 22 10 1,00 

1063001 K 30 51 [9; 68]* 5 15 22 37 48 [16; 73]* 15 22 31 8 0,50 

1065002 L 30 13 [21; 40] 20 33 41 33 18 [20; 45] 20 35 47 10 0,75 

1160000 M 27 14 [17; 37] 13 33 34 26 15 [15; 36] 11 33 33 10 1,00 

1161000 N 33 13 [24; 42] 26 33 40 40 25 [28; 56]* 27 34 51 10 0,50 

1161001 O 31 12 [22; 40] 20 30 43 31 13 [22, 39] 20 30 43 10 1,00 

1262000 P 26 21 [11; 42] 11 25 34 39 22 [23; 54] 27 35 54 10 0,25 
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poderiam ser utilizados como indicadores da data de início da estação chuvosa antecipada e 

tardia nestas localidades, respectivamente. 

Oliveira (1999) analisando aspectos agroclimáticos do arroz sequeiro no estado de 

Minas Gerais, com a determinação do período de início da estação chuvosa por três critérios, 

não observou diferenças significativas entre o critério de 20 mm, semelhante ao adotado por 

Butt, Oliveira e Costa (2011), e o de 20 mm sem veranico no primeiro mês, similar ao 

empregado por Stern e Coe (1982). O critério de 20 mm sem veranico no primeiro mês, 

entretanto, reduziu o risco de replantio do arroz sequeiro, uma vez que a ocorrência de períodos 

secos que poderiam comprometer o desenvolvimento da cultura foi observada.  

Apesar dos resultados encontrados no presente estudo demostrarem a eficiência em 

ambos os métodos para estimativa da data de início da estação chuvosa no estado de Rondônia, 

os valores obtidos empregando-se a metodologia de Stern e Coe (1982) apresentam fortes 

implicações em práticas agrícolas, uma vez que reduzem a probabilidade de replantio se os 

agricultores optarem pela espera de um cenário mais seguro para início da semeadura, como 

demostra os resultados das análises apresentadas neste mesmo estudo.  

Decisões sobre o plantio, em contrapartida, coloca em pauta técnicas agrícolas 

intensivas realizadas no estado como o sistema de dupla safra, tipicamente cultivo de soja 

seguido de milho ao longo da mesma estação chuvosa. A semeadura antecipada da soja é 

essencial para que os agricultores garantam que a mesma seja colhida a tempo de a segunda 

safra crescer e amadurecer enquanto as condições climáticas ainda são favoráveis, entretanto, a 

produtividade da soja não é favorecida pela ocorrência de veranicos nos estágios iniciais de 

desenvolvimento. A análise do período de início da estação chuvosa, data de semeadura e 

consequente colheita da safra de soja é fundamental, portanto, para o processo decisório do 

produtor de plantar ou não outra safra na mesma temporada (ARVOR et al., 2014; ABRAHÃO; 

COSTA, 2018; COSTA et al., 2019). 

A data média de início da estação chuvosa no estado de Rondônia apresentou gradiente 

noroeste-sudeste, com início do período chuvoso em meados de setembro a noroeste do estado 

e em novembro a sudeste desse (FIGURA 6A e 6B).  

Na figura 6 os valores médios da data de início da estação chuvosa no estado 

representam as datas indexadas após 1 de setembro, de modo que 1 de setembro torna-se "Dia 

1", 2 de setembro "Dia 2" e assim por diante até dia 31 de dezembro, dia 122. 
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Figura 6- Valores médios da data de início da estação chuvosa no estado de Rondônia nos anos de 2008 

a 2018, empregando-se as metodologias de Butt, Oliveira e Costa (2011) e de Stern e Coe (1982), A e 

B, respectivamente. 

 

A existência de acentuada variabilidade espacial da data de início da estação chuvosa 

no estado foi observada tanto na espacialização dos valores médios anuais obtidos empregando-

se a metodologia de Butt, Oliveira e Costa (2011) tal como a de Stern e Coe (1982) em Rondônia 

(FIGURA 6A e 6B). 

Outros estudos realizados na região também evidenciaram gradientes zonais Leste-

Oeste e fortemente meridionais Norte-Sul de início da estação chuvosa ao sul da bacia 

Amazônica (ARVOR et al., 2014, DEBORTOLI et al., 2015; LEITE-FILHO; PONTES; 

COSTA, 2019; SOMBROEK, 2001).  

Um estudo realizado por Leite-Filho, Costa e Fu (2019), por exemplo, utilizando dados 

de chuva obtidos entre os anos de 1998 e 2012 pelo produto 3B42 do satélite TRMM (Tropical 

Rainfall Measuring Mission) ao sul da bacia Amazônia, demostrou que a data média de início 

da estação chuvosa a latitude 7° S foi dia sete de setembro, em contrapartida a latitude 14° S 

foi 14 dias mais tarde, dia 21 de setembro.  

Os gradientes meridionais e zonais do início da estação chuvosa no estado decorrem 
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principalmente do deslocamento a sul da ZCIT e desenvolvimento da ZCAS entre os meses de 

setembro a novembro. Tais gradientes são pertinentes com o desenvolvimento do Sistema de 

Monção Sul-Americana (SMSA), do qual a ZCIT e ZCAS fazem parte, quando ventos de baixo 

nível giram de leste para oeste e de norte para sul entre as latitudes 0 e 20° S. O SMSA, por sua 

vez, é controlado por processos termodinâmicos de larga escala envolvendo a TSM equatorial 

(CARVALHO et al. 2011; FIGUEROA; NOBRE, 1990; GAN et al. 2004).  

O início da estação chuvosa é estabelecido após o período de temperatura máxima na 

região. Durante a estiagem, a atmosfera é muito estável sendo, portanto, necessário um elevado 

aumento da temperatura e umidade na superfície para que se atinja energia suficiente para 

criação de convecção e instabilidade. O aumento da temperatura atua, ao fim da estação seca, 

para desestabilizar a atmosfera e causar reversão dos gradientes horizontais de temperatura e 

cisalhamento vertical do vento (GAN et al. 2004).  

O umedecimento da camada limite planetária pelo fluxo de vapor de água do Oceano 

Atlântico é importante para o desenvolvimento de uma superfície de instabilidade atmosférica, 

mas os processos evapotranspirativos locais fornecem condições ideais para o início da estação 

chuvosa meses antes da mudança completa da ZCIT (FU et al. 1999; WRIGHT et al. 2017). 

 

3.2.5 Análise de tendência 

 

Não foram observadas tendências significativas (α = 0,05) da data média de início da 

estação chuvosa em 14 das 15 estações pluviométricas utilizadas no estado de Rondônia entre 

os anos de 2008 a 2018 (TABELA 6). Ressalta-se que para as análises foram utilizados os dados 

de início da estação chuvosa obtidos empregando-se a metodologia de Butt, Oliveira e Costa 

(2011) nas series temporais de chuva das estações pluviométricas. 

 

Tabela 6 - Estatística dos testes paramétricos (regressão linear e correlação de Pearson) e não 

paramétricos (correlação de Spearman e teste de Mann‐Kendall) aplicados nos dados de início da estação 

chuvosa nas estações pluviométricas entre os anos de 2008 e 2018, e respectivos p-valores. 

                                                                                                                                                  (Continua) 

Código 

ANA 
Estação 

Regressão linear 
Correlação de 

Pearson 

Correlação de 

Spearman 
Mann‐Kendall 

n 

a b r p-valor rs p-valor q p-valor 

862000* 
A 19,19 0,24 0,06 0,871 0,15 0,676 0,27 0,670 9 

963000 C 35,23 -2,42 -0,50 0,169 -0,34 0,356 -2,31 0,461 9 

963001 D 5,52 2,03 0,51 0,135 0,59 0,066 2,00 0,107 10 
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Tabela 6 - Estatística dos testes paramétricos (regressão linear e correlação de Pearson) e não 

paramétricos (correlação de Spearman e teste de Mann‐Kendall) aplicados nos dados de início da estação 

chuvosa nas estações pluviométricas entre os anos de 2008 e 2018, e respectivos p-valores. 

                                                                                                                                                (Conclusão) 

Notas: ANA - Agência Nacional de Águas; * - Dados não apresentaram distribuição normal; a -  coeficiente linear 

da regressão linear; b - coeficiente angular da regressão linear; r - coeficiente de correlação de Pearson; rs - 

coeficiente de correlação de Spearman; q - coeficiente angular do teste de Mann‐Kendall; P- valor= derivado dos 

testes (α = 0,05); n - quantidade de anos amostrados. 

 

Os resultados dos testes paramétricos e não paramétricos demostraram em geral 

comportamento análogo ao longo das series temporais, com estatísticas positivas e negativas, 

significativas e não significativas, sendo observadas concomitante em todos os testes.  

Na estação A, por exemplo, a data de início da estação chuvosa apresentou correlação 

positiva fraca com o tempo e não significativa, tanto no teste de correlação de Spearman (rs = 

0,15, p-valor = 0,676), não paramétrico, quanto no teste de correlação de Pearson (r =0,06, p-

valor = 0,871), paramétrico. Os coeficientes angulares do teste de Mann‐Kendall (q = 0,27) e 

da regressão linear (b = 0,24) indicaram tendência positiva da data média de início da estação 

chuvosa na estação pluviométrica, entretanto, tais tendências não foram estatisticamente 

significativas em ambos os testes, p-valor = 0,670 e 0,871 respectivamente.  

Código 

ANA 
Estação 

Regressão linear 
Correlação de 

Pearson 

Correlação de 

Spearman 
Mann‐Kendall 

N 

a b r p-valor rs p-valor q p-valor 

963004 E 31,72 -1,95 -0,53 0,143 -0,50 0,153 -2,08 0,208 9 

965001 F 21,47 -1,16 -0,42 0,201 -0,47 0,141 -1,00 0,184 11 

966000* G 21,03 0,17 0,03 0,933 -0,08 0,809 -0,16 0,917 9 

1062001 H 35,17 -2,73 -0,67 0,047 -0,72 0,025 -3,15 0,048 9 

1062002 I 29,98 -1,17 -0,30 0,409 -0,30 0,384 -0,86 0,419 10 

1063000 J 15,83 -0,02 -0,01 0,985 0,04 0,892 -0,14 0,928 10 

1063001* K -0,17 5,25 0,40 0,328 0,50 0,182 1,27 0,319 8 

1065002 L 22,36 1,41 0,35 0,322 0,40 0,227 1,33 0,419 10 

1160000 M 20,91 1,00 0,25 0,479 0,29 0,384 0,50 0,419 10 

1161000 N 25,56 1,29 0,36 0,306 0,28 0,404 0,83 0,530 10 

1161001 O 32,01 -0,22 -0,06 0,868 -0,07 0,838 0,00 1 10 

1262000 P 32,45 -1,03 -0,17 0,645 -0,16 0,631 -1,33 0,721 10 
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Devido a não uniformidade das séries temporais a distribuição normal dos dados e 

homocedasticidade nas análises de tendência que se segue utiliza-se tanto os resultados 

encontrados na análise de regressão linear, tal como no teste de Mann‐Kendall. 

Considerando-se um nível de significância menor que 0,5 (TABELA 6) observa-se 

que cinco das 15 estações pluviométricas (D, K, L, M, N) analisadas no estado de Rondônia 

apresentaram tendências positivas da data de início da estação chuvosa, enquanto por outro 

lado, outras cinco estações (C, E, F, H, I) apresentaram tendências negativas, sendo 

estatisticamente significativa (p-valor< 0,05), de -2,73 dias por ano, na estação H. Tendências 

positivas indicam um aumento no número de dias após 1 de setembro para início da estação 

chuvosa, enquanto, negativas indicam uma diminuição. 

Debortoli et al. (2015) avaliando a existência de tendência interanual do período 

chuvoso na região do ecótono Cerrado-Amazônia entre os anos de 1971 a 2010, por meio de 

regressão linear (RL) e teste de Mann‐Kendall (MK), detectou tendência de atraso de início da 

estação chuvosa em 61 (RL) e 84% (MK) das 89 estações pluviométricas analisadas, em 

contrapartida, de início antecipado em 39 (RL) e 16% (MK). Das nove estações pluviométricas 

analisadas no estado de Rondônia apenas uma apresentou tendência de antecipação das chuvas 

pelo teste de Mann‐Kendall, localizada próxima à fronteira do estado de Rondônia com o Acre. 

Pela análise da regressão linear, entretanto, outras duas estações, ao longo da BR 364, foram 

adicionadas ao quantitativo. 

Comportamento distinto foi observado no estado de Rondônia pelo estudo realizado 

por Butt, Oliveira e Costa (2011) entre os anos de 1961 a 2008, com a totalidade das estações 

pluviométricas (nove), ao nível de significância do teste de MK e RL menor que 0,5, 

apresentando tendências de atraso do início da estação chuvosa. Com exceção a estação L 

localizada próxima à fronteira com Bolívia, as estações que apresentaram forte sinal de atraso 

do início da estação chuvosa estavam localizadas ao longo do eixo da BR 364, uma região que 

apresenta maiores taxas de desmatamento desde a colonização do território. 

Ao avaliar as mudanças no uso e cobertura da terra que ocorreram em Rondônia entre 

os anos de 2008 a 2018 destaca-se a transição de cobertura florestal a pastagens, principalmente 

a noroeste do estado (FIGURA 7). Para melhor visualização dos dados foram apenas dispostas 

no mapa as cinco classes de transição com maior representatividade. 

 



46 
 

 

Figura 7- Principais transições no uso e cobertura da terra no estado de Rondônia entre os anos de 2008 

a 2018.  

 

Se não houvesse dependência entre o início da estação chuvosa e o desmatamento em 

Rondônia, as tendências estariam normalmente distribuídas entre as 15 estações pluviométricas 

analisadas. Entretanto, as estações pluviométricas com tendências positivas e negativas 

(FIGURA 8, mapas superiores) mais significativas (FIGURA 8, mapas inferiores) estão 

alocadas principalmente ao longo da BR 364 e em regiões que apresentam maiores taxas de 

conversão florestal a pastagem ao norte do estado (FIGURA 7). 

Na figura 8, mapas superiores, quadrados amarelos e vermelhos representam 

tendências de atraso de início da estação chuvosa nas estações pluviométricas, enquanto verdes 

e azuis representam um início prematuro. As estações com tendência menos expressivas (p-

valor > 0,5), quadrados verdes e azuis (FIGURA 8, mapas inferiores), estão localizadas 

principalmente em áreas mais afastadas da rodovia. 
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Figura 8- Tendências (mapas superiores) geradas pela análise de regressão linear (b) e teste de Mann‐

Kendall (q) da data de início da estação chuvosa nas estações pluviométricas entre os anos de 2008 e 

2018, e significância (p-valores) dos testes (mapas inferiores).  
 

Segundo Khanna et al. (2017) as alterações no uso e cobertura da terra no estado de 

Rondônia nas últimas três décadas modificou o regime hidroclimático regional. Comparado à 

década de 1980 as áreas ao sudeste de Rondônia estão em média 25% mais secas no período de 

estiagem, enquanto as localizadas ao noroeste do estado apresentam incremento equivalente 

das chuvas para o mesmo período. As alterações na rugosidade e o aumento do calor sensível 

induzido pelo desmatamento sobre essas áreas, refletem no aumento do transporte advectivo de 

umidade de áreas florestadas adjacentes e o favorecimento da convecção profunda o que resulta 

em maiores índices de chuva. Tal comportamento poderia explicar as tendências encontradas 

no presente estudo de início antecipado das chuvas em regiões desmatadas ao norte do estado 

entre os anos de 2008 e 2018 (FIGURA 7; FIGURA 8, mapas superiores). 

Além da modificação termodinâmicas da atmosfera, a maior concentração de aerossóis 

oriundos de queimadas durante a estiagem também possui potencial de influenciar a incidência 

de chuvas, uma vez que esses atuam como núcleos de condensação de nuvens e não são 

limitantes neste período, principalmente em áreas próximas a uso intenso (ANDREAE et al., 
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2002; ARTAXO et al., 2002). 

Butt, Oliveira e Costa (2011) ao analisar as datas de início da estação chuvosa entre os 

anos de 1961 a 2008 em 16 estações pluviométricas existentes no estado de Rondônia, 

encontraram tendências significativas (p-valor < 0,05) de atraso de início da estação chuvosa 

em quatro das estações pluviométricas analisadas (C, H, L e N), estando essas localizadas ao 

longo do eixo da BR 364. Essas estações apresentaram em média um atraso de 11 dias do início 

das chuvas entre os anos de 2000 e 2008 comparado aos anos de 1970 e 1980, uma mudança 

média de 0,54 dias por ano. 

Das 16 estações pluviométricas utilizadas por Butt, Oliveira e Costa (2011) 15 dessas 

foram analisadas no presente estudo empregando-se os mesmos critérios de definição do 

período de início da estação chuvosa, entre os anos de 2008 e 2018. 

Para avaliar a significância dos valores médios previstos da data de início da estação 

chuvosa pelo estudo realizado por Butt, Oliveira e Costa (2011) para os anos de 2008 e 2018, 

por meio de regressão linear, e os observados no estado de Rondônia para o mesmo período, 

foram considerados os dados de início da estação chuvosa obtidos em quatro das 15 estações 

pluviométricas analisadas.  

Esta redução no quantitativo de estações pluviométricas se deve ao fato de que no 

estudo realizado por Butt, Oliveira e Costa (2011) somente foram apresentados coeficientes da 

regressão linear para as estações que apresentaram tendências significativas da data de início 

da estação chuvosa (p-valor <0,05), ou seja, vinte e cinco por cento (quatro) das 16 estações 

pluviométricas analisadas no estado de Rondônia. 

Ao avaliar a significância dos valores médios previstos e observados no estado de 

Rondônia para os anos de 2008 e 2018 (TABELA 7), não foram encontradas diferenças 

significativas (p- valor < 0,005) em três das estações pluviométricas analisadas (C, I e N), 

sugerindo que o padrão de início da estação chuvosa na região continua apresentando alteração 

com as mudanças no uso e cobertura da terra. 
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Tabela 7 - Valores médios e intervalos de confiança (IC) da data de início da estação chuvosa obtidos 

empregando-se a metodologia de Butt, Oliveira e Costa (2011) nas estações pluviométricas entre os anos 

de 2008 e 2018 e previstos pelos resultados das análises de regressão linear apresentadas entre os anos 

de 1961 a 2008 por Butt, Oliveira e Costa (2011). As diferenças significativas foram detectadas 

utilizando o teste t pareado (p valor ≤ 0,05). 

 

Nota: t = tempo (ano); n = quantidade de anos amostrados; P- valor= derivado do teste t pareado (α = 0,05) 

 

Apesar das estações pluviométricas H e I estarem localizadas no mesmo munícipio 

(Jaru), distantes em cerca de 30 km, e em áreas de predominio agropecuário, a tendência média 

de início da estação chuvosa na estação H nos anos de 2008 e 2018, de -2,73 dias por ano 

(TABELA 6), apresentou comportamento distindo ao observado na região entre os anos de 

1961 a 2008 e área circunvizinha (estação I) de 0,51 dias por ano (TABELA 7).  

Segundo Staal et al. (2018) e Wright et al. (2017) a evapotranspiração da Floresta 

Amazônica resulta em até 70% do total de chuva em partes da bacia ao fim da estação seca, 

sendo responsável ainda pelo aumento aproximado de 3 mm d-1 da taxa de chuva observada 30 

dias antes do início da estação chuvosa ao sul da bacia Amazônica. 

Com as alterações na dinâmica atmosférica do estado de Rondônia em decorrência das 

mudanças no uso e cobertura da terra das últimas décadas, a evapotranspiração proveniente de 

áreas florestadas durante o período de estiagem é direcionada a áreas desmatadas a favor do 

vento. Com o estabelecimento de convecção nessas áreas há a formação de nuvens e 

potencialmente a ocorrência de chuvas (KHANNA et al., 2017). Entretanto à medida que os 

fragmentos desmatados se tornam maiores, a chuva local que compensa o aumento de calor 

sensível dessas áreas diminui, em decorrência da redução da evapotranspiração pela floresta 

(ARTAXO et al., 2014; LAWRENCE; VANDECAR, 2015), o que poderia explicar as 

diferenças de tendências encontradas entre a estação H e a I, a última localizada próxima a 

regiões com altas taxas de desmatamento ao extremo norte do estado (FIGURA 7).  

Outros estudos realizados ao sul da bacia Amazônica também evidenciam alterações 

Código 

ANA 
Estação 

Medido Previsto 
p-

valor 
n 

Média IC Regressão linear Média IC 

963000 C 21,78 [8,77; 34,78] 0,61638*t -1206,8 33,68 [31,88; 35,47] 0,090 9 

1062001 H 18,78 [7,29; 30,26] 0,5073*t - 985,85 35,34 [33,91; 36,77] 0,016 9 

1062002 I 23,10 [13,25; 32,94] 0,5095*t - 994,33 31,24 [29,97; 32,51] 0,107 10 

1161000 N 33,30 [24,34; 42,25] 0,5441*t - 1060,1  35,17 [33,81; 36,53] 0,632 10 
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nos padrões locais e regionais das chuvas nas últimas décadas decorrentes das mudanças no uso 

e cobertura da terra (ARVOR et al., 2017; DEBORTOLI et al., 2015; BOERS et al., 2017; 

ERFANIAN, WANG E FOMENKO, 2017; FU et al., 2013) 

Debortoli et al. (2017) avaliando a relação existende entre os totais de chuvas e a 

cobertura da terra ao sul da bacia Amazônia durante os anos de 1971 e 2010, demonstraram que 

60% das 207 estações pluviométricas analisadas neste período apresentaram tendências 

negativas de totais anuais de chuva, com os maiores valores encontrados em áreas mais afetadas 

pelo desmatamento, como noroeste do estado de Rondônia. Na escala local (1 a 15 km) os 

valores de chuva sazonais e anuais não estavam correlacionados com a cobertura vegetal 

existente, por outro lado, na escala regional (30 a 50 km) apresentavam correlações positivas, 

sugerindo que processos atmosféricos de mesoescala seriam influenciados pela cobertura da 

superfície. 

Recentemente, Leite-Filho, Pontes e Costa (2019), utilizando dados de 112 estações 

pluviométricas ao sul da Amazônia e de uso e cobertura da terra com resolução espacial de 1 

km durante os anos de 1974 e 2012, demostraram por meio de análise de regressão linear que 

para cada 1% de desmatamento observado em buffers de 20, 25 e 35 km há o atraso médio de 

início da estação chuvosa na região de 0,12 a 0,17 dias.  

Leite-Filho, Costa e Fu (2019), por outro lado, utilizando dados de chuva obtidos pelo 

produto 3B42 do satélite TRMM (Tropical Rainfall Measuring Mission) ao sul da bacia 

Amazônia (removendo-se os efeitos associados a possição geográfica e anos extremos) e de uso 

e cobertura da terra com resolução espacial de 1 km entre os anos de 1998 e 2012, contataram 

que durante esse período o início da estação chuvosa atrasou cerca de 0,4 ± 0,12 dias por ano, 

o fim avançou 1,0 ± 0,22 dias por ano e a duração do período chuvoso reduziu 0,9 ± 0,34 dia 

para cada 10% de aumento de desmatamento observado em relação à área florestal existente 

inicialmente. 

O prolongamento da estação seca e, portanto, início tardio da estação chuvosa podem 

ter efeitos diretos ao risco de incêndios e hidrologia regional (ARAGÃO et al., 2018; 

MARENGO et al., 2018). As alterações nos padrões locais e regionais das chuvas em 

decorrência das mudanças no uso e cobertura da terra coloca em pauta ainda mudanças no 

transporte de umidade a regiões jusantes da bacia Amazônica, pelo papel da Floresta 

Amazônica na reciclagem e transporte de umidade dentro e fora da bacia (STAAL et al., 2018; 

ZEMP et al., 2014). 

A compreensão sobre o possível avanço ou atraso no início da estação chuvosa na 

região é de extrema relevância uma vez que atrasos no início das chuvas possuem fortes 
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implicações ao abastecimento humano, agropecuária, recursos hídricos, ecossistemas naturias, 

produção de energia e saúde pública.  

Os resultados encontrados nesse estudo da existência de variabilidade interanual das 

chuvas prinicipalmente em áreas desmatadas destaca o papel do controle do desmatamento e 

das política de mitigações aos efeitos das mudanças climáticas na região. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A análise do comportamento hidrológico das chuvas em Rondônia a partir de dados 

obtidos em 29 estações pluviométricas revelou chuva média anual de 2.016,55 mm entre os 

anos de 2008 e 2018, com maiores índices ao extremo norte, leste e sudeste do estado, e menores 

a oeste e sudoeste. 

Os menores volumes anuais de chuva foram registrados nos anos de 2010, 2011, 2015 

e 2016, já os maiores nos anos de 2009, 2013, 2014, 2018. Os menores índices de chuva nos 

anos de 2010, 2015 e 2016 estão associados a ocorrência de eventos de El Niño, por outro lado, 

os maiores nos anos de 2009 e 2014 ao fenômeno de La Niña. Estando os resultados 

encontrados no estado de Rondônia refletindo o que ocorreu na Amazônia como um todo. 

Quase metade da quantidade média anual de chuva (45,8%) registrada em Rondônia 

foram entre os meses de dezembro, janeiro e fevererio (DJF), pico do período chuvoso ao sul 

da bacia Amazônia. A sazonalidade bem definida das chuvas no território encontra-se atrelada 

a atuação de processos convectivos de meso e larga escala, como sistemas frontais advindos do 

sul do Brasil e ZCIT. 

A data média de início da estação chuvosa em Rondônia, utilizando dados de 15 

estações pluviométricas entre os anos de 2008 e 2018 foi 24/09 e 27/09, empregando-se para 

definição dois critérios para data de início da estação chuvosa nas estações pluviométricas. O 

início das chuvas apresentou gradiente noroeste-sudeste, com início em meados de setembro a 

noroeste do estado e em novembro a sudeste desse.  

Não foram observadas tendências significativas da data média de início da estação 

chuvosa em 14 das 15 estações pluviométricas utilizadas no estado de Rondônia entre os anos 

de 2008 e 2018, entretanto, ao avaliar a significância dos valores médios previstos por meio de 

regressão linear para os anos de 2008 e 2018, apresentadas em um estudo realizado na região 

entre os anos de 1971 a 2008, e observados no estado para o mesmo período, não foram 
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encontradas diferenças significativas em três das estações pluviométricas analisadas, sugerindo 

que o padrão de início da estação chuvosa na região continua apresentando alteração com as 

mudanças no uso e cobertura da terra. 

A análise dos resultados evidencia que as mudanças no uso e cobertura da terra no 

estado de Rondônia continuam a interferir no padrão de início da estação chuvosa, e portanto, 

nos padrões locais e regionais de chuvas. A evapotranspiração em áreas de florestas durante o 

período de estiagem é fundamental para os indíces de chuvas registradados ao fim da estação 

seca, o que demostra a vulnerabilidade do regime hidroclimático regional frente à expansão da 

agropecuária, e perda florestal observada nos últimos anos.  

Compreender a dinâmica atmosférica é notoriamente desafiador, haja vista os 

inúmeros processos interativos e dificuldades na obtenção de séries históricas de dados. Os 

resultados apontados neste estudo podem complementar estudos de modelagem atmosférica na 

região para previsões de cenários, ou serem utilizados para implementação de políticas públicas 

de conversação e gestão ambiental sustentável do ecossistema. 

Sugere-se ainda para estudos futuros que sejam analisadas tendências de variabilidade 

da duração da estação seca e totais acumulados nesse período no estado de Rondônia, utilizando 

conjuntamente dados de uso e cobertura da terra oriudos de produtos de sensoriamento remoto 

e técnicas de geoproocessamento para correlações dos resultados, investigando-se assim o papel 

da floresta no ciclo hidrológico e padrão local e regional de chuva. Fatores de larga escala, 

como mudança de temperatura da superfície do mar e outros feedbacks dinâmicos, também 

devem ser incluídos em trabalhos futuros para explorar e fortalecer ainda mais a discusão.  

Ressalta-se a importância da continuação de estudos como esse no estado de Rondônia 

para que se tenha um aumento do estado da arte, e se possa prever com precisão as possíveis 

alterações que ocorrerão nos padrões locais de chuva em decorrência das mudanças no uso e 

cobertura da terra. 
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