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Resumo – Em regiões marcadas por agricultura de sequeiro, conhecer os padrões de variabilidade 

da precipitação é fundamental para melhor gerenciamento da produção agrícola assim como para 

melhor gestão dos recursos hídricos. Assim, busca-se nesse trabalho aprofundar o entendimento da 

variabilidade da precipitação no Estado do Mato Grosso a partir da análise espacial da frequência de 

ocorrência de veranicos. Para o período chuvoso compreendido entre outubro a março, definiu-se 

como veranico uma sequência de dias consecutivos com precipitação inferior aos valores de corte 0, 

5 e 10 mm. Para as 158 estações pluviométricas analisadas, os veranicos foram caracterizados a 

partir da frequência de ocorrência de dias secos e de veranicos de comprimento maiores ou iguais a 

10 dias, do comprimento médio e máximo e do comprimento máximo mensal. Os resultados obtidos 

mostraram que, para todas as características, com exceção do comprimento máximo no valor-limite 

de 10 mm, observa-se um gradiente de norte a sul/sudoeste do estado, indicando que os períodos 

secos dentro da estação chuvosa tem maior ocorrência ao sul do que ao norte do Estado, com maior 

probabilidade de ocorrência de veranicos longos no início da estação chuvosa.  
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SPATIAL VARIABILITY OF DRY SPELLS IN THE STATE OF MATO 

GROSSO  
 

Abstract – In regions characterized by rainfed agriculture, knowing the patterns of rainfall 

variability is essential for better management of agricultural production as well as better 

management of water resources. Thus, this work seeks to deepen the understanding of the 

variability in the state of Mato Grosso from the analysis of the spatial frequency of dry spells. For 

the rainy season between October to March, dry spell was defined as a sequence of consecutive 

days with rainfall below the cutoff values 0, 5 and 10 mm. For the 158 rainfall stations analyzed, 

the dry spells were characterized from the frequency of occurrence of dry days and dry spell length 

greater than or equal to 10 days, the average length and maximum length and monthly maximum 

length. The results showed that for all traits, except for the maximum length of the threshold of 10 

mm, there is a gradient from north to south / southwest of the state, indicating that dry periods 

within the rainy season has higher occurrence south than north of the state, with higher probability 

of long dry spells in the beginning of rainy season. 
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1. INTRODUÇÃO 

Em virtude de possuir uma característica predominantemente de sequeiro, a produção agrícola 

no Brasil é fortemente influenciada pela variabilidade espaço-temporal dos padrões de precipitação. 
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A produção de soja, por exemplo, apesar de ser bastante tolerante à seca quando comparada com 

outras culturas de verão, é vulnerável à ocorrência de períodos extensos de dias secos dentro do 

período chuvoso - os chamados veranicos, dependendo do tipo e estágio de maturação da cultura. 

Dessa forma, o entendimento científico das características desse fenômeno numa dada região passa 

a ter papel fundamental no gerenciamento da produção agrícola regional e consequentemente na 

busca de redução de perdas e maximização da produtividade. Com esse objetivo, nesse trabalho são 

analisados os padrões espaciais de características específicas de veranicos com ocorrência no 

Estado do Mato Grosso, atualmente um dos maiores produtores de soja no país. 

Em estudos sobre veranicos, uma das primeiras análises passa a ser o estabelecimento de um 

valor-limite de precipitação abaixo do qual um dia pode ser considerado como seco (Cruz et al., 

2004 e Özger et al., 2010). Encontra-se na literatura diversos estudos nesse sentido (Bruin, 1980; 

Assad et al., 1993; Lana et al., 2006; Lana et al., 2008, Deni e Jemain, 2009, Li et al., 2011; Barron 

et al., 2003).  

Sharma (1996) e Assad e Castro (1991) determinaram como dia seco aquele no qual não 

ocorre chuva. Ceballos et al. (2004) definiu o valor de 0,1 mm, o que corresponde a precisão dos 

pluviômetros oficiais na Espanha, e de 10 mm, visto o efeito pequeno que a precipitação abaixo 

deste nível tem sobre o teor de água no solo a uma profundidade maior do que 5 centímetros a partir 

da superfície. Para Soares e Nóbrega (2010), dia seco é aquele que ocorre precipitação menor que 5 

mm, definição utilizada para evitar a designação de um dia como sendo chuvoso quando a 

precipitação é pequena e relativamente pouco importante para as culturas, segundo metodologia 

utilizada por Wolf (1977) e Peron e Castro Neto (1986). 

Diversos autores se dedicaram a investigar a sua ocorrência, probabilidade de ocorrência, 

espacialização e influência nos diversos setores de atividade humana e outros (Adekalu et al., 2009; 

Mupangwa et al., 2011; Nyakudya e Stroosnijder, 2011; Sushama et al., 2010; Yumul et al., 2010; 

Mehrotra et al., 2012; Nasri e Moradi, 2011). Análises de chuva para identificar o fenômeno têm 

sido publicadas também no Brasil (Arai et al. 2009; Silva e Rao, 2002; Carvalho et al., 2000; 

Minuzzi et al., 2005; Menezes et al., 2008; 2010; Hernandez et al., 2003). Apesar disso, faltam 

ainda trabalhos mais aprofundados em várias regiões brasileiras, inclusive em grandes regiões 

agrícolas (EMBRAPA, 2008). O objetivo deste trabalho é caracterizar temporal e espacialmente a 

ocorrência de veranicos no Estado de Mato Grosso para três valores-limite durante o período 

chuvoso de outubro a março. 

 

2. ÁREA DE ESTUDO, DADOS E METODOLOGIA 

O estado do Mato Grosso possui uma área de 903.329,7 km² inserida entre os biomas cerrado, 

floresta tropical úmida e pantanal. O Estado apresenta uma grande diversidade de situações 

ecológicas, sociais, econômicas e culturais e de processos de produção agrossilvopastoril, sendo 

maior produtor de soja do país (CONAB, 2012).  

A precipitação média anual é bastante diversificada em função da extensão latitudinal, dos 

mecanismos atmosféricos atuantes (Zona de Convergência do Atlântico Sul e Frentes Polares) e dos 

aspectos orográficos. As chuvas diminuem de Noroeste a Sudeste. No trecho norte concentram-se 

os maiores volumes, enquanto que no sul encontram-se os menores valores anuais.  

O regime de chuva é caracteristicamente tropical, com máxima no verão e mínima no inverno. 

Mais de 70% do total de chuvas acumuladas anualmente precipitam-se de novembro a março, sendo 

mais chuvoso de janeiro-março no Norte do Estado, dezembro-fevereiro no centro e novembro-
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janeiro ao sul (Coutinho, 2005). Ao longo do ano, o perfil tropical da área caracteriza o período 

chuvoso de Outubro a Março, período que foi considerado aqui para análise dos veranicos. 

Esse estudo baseia-se em séries de dados diários de precipitação coletadas em 150 estações 

distribuídas no Estado e 08 estações distribuídas nos Estados vizinhos (Figura 1). Os dados são 

disponibilizados pela Agência Nacional de Águas (ANA), e as séries começam a partir de 1970. 

 
Figura 1 - Distribuição espacial das estações pluviométricas utilizadas. 

 

Embora a definição de um período seco possa variar dependendo dos objetivos e da 

metodologia utilizada em cada estudo, a abordagem aplicada nesse trabalho está relacionada à 

verificação da influência de determinados valores-limite na caracterização dos veranicos. O 

comprimento do veranico foi caracterizado por um período consecutivo de dias com chuvas diárias 

menores ou iguais a 0, 5 e 10 mm, de acordo com os critérios observados por Soares e Nobrega 

(2002), Sharma (1996) e Ceballos et al. (2004). Cada veranico foi associado ao mês que contém o 

primeiro dia seco, mesmo que o veranico se estenda para o mês seguinte. 

Através dos veranicos, foram calculados os seguintes índices para a avaliação da sua 

ocorrência:  

 TS = frequência de dias secos: relação entre a quantidade de dias secos observados e o 

total de dias analisados;  

 T10 = frequência de veranicos maiores ou iguais a 10 dias: relação entre a quantidade 

de veranicos maiores ou iguais a 10 dias e o total de veranicos observados;  

 VM = comprimento médio do veranico da estação; 

 VMax = comprimento máximo do veranico ocorrido na estação, e 

 VMaxM =  comprimento máximo mensal do veranico .  

As informações foram espacializadas, permitindo observar a distribuição dos veranicos e as 

regiões de maior criticidade de ocorrência. 

 

3. RESULTADOS 

A taxa de dias secos (TS) (Figura 2) indica que quanto maior o seu valor, mais dias secos 

possui a região. Observa-se o aumento da quantidade de dias secos a partir da variação do valor-

limite de 0, 5 e 10 mm. Além disso, para todos os valores-limites, nota-se um gradiente que se 

estende do norte (menos dias secos) ao sul/sudoeste (mais dias secos) do Estado, o que indica uma 

relação com a quantidade anual de precipitação em cada região. Há ocorrência de mais dias 
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chuvosos ao norte (e consequentemente menos dias secos) do que ao sul. Assim, sugere-se que os 

dias secos são mais vezes interrompidos por chuva ao norte, ao contrário do sul. 

 

Figura 2 – TS no período de outubro a março, considerando os valores-limites de 0 mm (a), 5 mm (b) e 10 mm (c). 

 

Para a taxa de veranicos maiores ou iguais a 10 dias (T10) (Figura 3), observa-se o mesmo 

gradiente apresentado na Figura 2, com a ocorrência maior ao sudoeste, onde até 30% dos veranicos 

ocorridos na região são maiores ou iguais a 10 dias. O aumento do valor-limite ocasionou aumento 

do comprimento dos veranicos sem alterar o comportamento do gradiente. 

 
Figura 3 – T10 no período de outubro a março, considerando os valores-limites de 0 mm (a), 5 mm (b) e 10 mm (c). 

 

Em relação ao comprimento médio dos veranicos (VM) (Figura 4), todos os valores-limites 

compartilham o gradiente de norte a sul/sudoeste, com médias variando de 1 a 8 dias. Para os três 

valores-limites, assim como nos outros índices, o Pantanal apresenta maior incidência de veranicos.  

 
Figura 4 – VM de outubro a março, considerando os valores-limites de 0 mm (a), 5 mm (b) e 10 mm (c). 

 

O comprimento máximo do veranico para cada um dos meses (VMaxM) (Figura 5), permite 

concluir que outubro possui um comportamento mais seco do que o restante dos meses, para todos 
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os valores-limite analisados. Neste mês, inclusive, ocorre a maioria das durações máximas da 

estação. Tal informação relaciona-se com o início da estação chuvosa, onde a precipitação ocorre 

espaçadamente. Dezembro e janeiro são os meses com os menores veranicos máximos, indicando, 

assim, maior distribuição de chuva dentro do período. 

 

 

Figura 5 - Veranico Máximo Mensal (VMaxM), considerando os valores-limites de 0 mm (a), 5 mm (b) e 10 mm (c). 
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Para a Figura 6, o comprimento do veranico máximo (VMax) comporta-se sem um padrão 

claro para o valor-limite de 10 mm, por aceitar uma quantidade maior de chuva. Apesar disso, nota-

se a ocorrência de veranicos máximos com comprimentos menores ao norte com uma frequência de 

ocorrência maior que ao sul. Já para 0 e 5 mm, observa-se o gradiente com veranicos maiores ao 

sul/sudoeste do que ao norte. 

 
Figura 6 - VMax de outubro a março, considerando os valores-limites de 0 mm (a), 5 mm (b) e 10 mm (c). 

 

4. CONCLUSÃO 

A distribuição espacial da TS, da T10, do VM e do VMax indica um gradiente de norte a 

sul/sudoeste, de modo que os dias secos na estação chuvosa tem maior ocorrência ao sul do Estado.  

Os maiores comprimentos máximos de veranicos observados encontram-se no Pantanal Mato-

grossense e os menores na região da Amazônia. O aumento do valor-limite alterou o comprimento 

dos veranicos e, consequentemente, os valores dos índices analisados, mantendo o gradiente.  

Em outubro ocorre a maioria dos veranicos de maior comprimento. No entanto, deve-se 

observar que em março os veranicos não podem ser maiores que 30 dias, pois a análise não inclui 

abril, mesmo se os dias secos consecutivos continuassem. Assim, deve ser observada a continuidade 

dos valores em abril para estudos futuros, permitindo a melhor comparação dos dados dentro da 

estação chuvosa. Uma análise da variabilidade interanual dessas características é também tema de 

estudos futuros. 
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