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RESUMO --- A análise dos padrões de precipitação numa bacia hidrográfica é fundamental para
estudos hidrológicos necessários para o gerenciamento eficiente dos recursos hídricos. Embora a
bacia do rio Madeira seja considerada uma das mais importantes sub-bacias da grande bacia
Amazônica, poucos são os trabalhos existentes na literatura sobre a pluviosidade da bacia do rio
Madeira. Neste sentido, este trabalho tem como objetivo analisar o comportamento das
precipitações mensais na bacia do rio Madeira integrando as informações de estações bolivianas e
brasileiras, que correspondem à maior parte da bacia. Esta análise foi realizada a partir de dados de
41 estações pluviométricas numa série histórica compreendida entre 1978 e 1998 utilizando uma
regionalização pluviométrica por meio de duas técnicas de agrupamento de dados, conhecidas como
métodos de Ward e de K-médias. A partir desta análise, a bacia foi subdividida em quatro regiões
pluviometricamente homogêneas, com base em resultados semelhantes obtidos por ambos os
métodos, levando em conta a variabilidade mensal das chuvas, representadas por gráficos de
sazonalidade, bem como a variabilidade espacial, representada por mapas de pluviosidade.
ABSTRACT --- The analysis of the patterns of precipitation in a hydrographic basin is fundamental
for the sound management of water resources, based on hydrological studies. The Madeira river
basin is considered one of the most important sub-basins of the enormous Amazon basin, yet there
are few scientific studies on the area’s rainfall. In this context, this work has the central aim of
analyzing the patterns of monthly precipitation in the Madeira River Basin (Bolivia - Brazil). This
analysis was performed with historical data collected from 41 pluviometric stations in the basin
between 1978 and 1998 by means of two data pooling methods: Ward and the k-means. The basin
was divided into four homogeneous pluviometric regions, where both methods showed similar
results in terms monthly variability of the rains, represented by seasonal graphs, as well as the
spatial variability of rains represented by the pluviosity maps.
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1 – INTRODUÇÃO
Estudos de análise pluviométrica são realizados com o objetivo de fornecer informações que
permitam desenvolver diferentes tipos de projetos e contribuir para a gestão dos recursos hídricos.
Um dos maiores problemas, que geralmente surge durante os estudos de análise pluviométrica, é a
quantidade e a qualidade de dados disponíveis, principalmente em zonas em que a densidade
espacial de estações não é adequada ou não se dispõe de registros suficientes quanto à série
histórica. Quando se trata de bacias transfronteiriças, i.e, que abrangem dois ou mais países,
verifica-se que a dificuldade para a realização deste tipo de estudos é ainda maior. O estudo de
águas compartilhadas geralmente se torna complexo, já que requer uma distribuição de dados e
homogeneidade no tratamento dos mesmos, questão que dificulta o processo de vários estudos
relacionados aos recursos hídricos e ao meio ambiente. A água compartilhada constitui uma
vertente cada vez mais importante da geografia humana e do panorama político. Rios, lagos,
aquíferos e zonas húmidas internacionais unem pessoas que estão separadas por fronteiras
internacionais (TWAIN, 2006). A cooperação e os tratados ou acordos internacionais são
importantes para a gestão de recursos hídricos transfronteiriços, já que o uso das águas a montante
determinará as condições das águas a jusante.
A bacia do rio Madeira é uma bacia transfronteiriça (sub-bacia da grande bacia Amazônica),
que se estende por três países a Bolívia o Brasil e o Peru, na qual a demanda quantitativa de água é,
como no resto da Amazônia, pouco significativa em relação à disponibilidade. Entretanto, não pode
se esquecer que, a cada dia, são maiores os impactos ambientais que provocam alterações nos
recursos naturais da bacia. Esses impactos têm risco de aumentar com o desenvolvimento dos
grandes projetos de importância estratégica, em particular de hidroeletricidade, de expansão
hidroviária e agrícola, com um conjunto de conseqüências diretas e indiretas sobre o meio ambiente
e os recursos hídricos; assim, para evitar grandes alterações no ecossistema, deve-se contar com
diferentes estudos da bacia transfronteiriça, além de acompanhamento e monitoramento ambiental
adequados para os projetos em questão. Nesse sentido, o objetivo principal desta pesquisa foi
analisar o comportamento das precipitações pluviométricas de forma conjunta (Brasil e Bolívia), já
que é reduzida a literatura existente relativa a estudos hidrológicos da bacia do rio Madeira
envolvendo os três países que a compõem. Para este estudo, foram empregados dados de
precipitações mensais de ambos os países numa série histórica de 21 anos, adotando-se como
ferramenta o agrupamento de dados para encontrar regiões pluviométricamente homogêneas na
bacia, que permitiram gerar gráficos de sazonalidade e mapas de precipitações correspondentes ao
período escolhido para um melhor entendimento do comportamento pluviométrico da bacia.
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2 – ANÁLISE E REGIONALIZAÇÃO PLUVIOMÉTRICA
Os fenômenos hidrológicos apresentam uma aleatoriedade intrínseca devida à complexa
interação e dependência entre inúmeros fatores que influenciam diversas fases do ciclo hidrológico
(Naghettini e Pinto, 2007). Para lidar com essas incertezas, o hidrólogo tem como uma das suas
primeiras tarefas obter e analisar os dados hidrológicos. A análise de dados hidrológicos
compreende um conjunto de métodos e técnicas que permitem extrair conclusões adequadas e úteis
aos objetivos dos diferentes projetos hidrológicos. Assim, de acordo com esses objetivos, essas
técnicas fazem uso de gráficos, processo estatísticos, teoria de probabilidades e demais elementos
necessários para essa análise. Os estudos hidrológicos envolvem principalmente o estudo de chuvas,
eventos de chuvas intensas extremas ou ausência das mesmas em períodos longos (estiagem). Os
eventos extremos podem causar problemas sérios para a população como inundações, alagamentos
nas ruas, danos à agricultura, danos às estruturas das barragens, redução da vazão de rios que
repercutem no abastecimento de água, geração de energia e outros. A disponibilidade de
precipitação em uma bacia durante o ano é o fator determinante para quantificar, entre outros, a
necessidade de irrigação de culturas e o abastecimento de água doméstico e industrial. A
determinação da intensidade de precipitação é importante para o controle de inundação e de erosão
do solo (Tucci, 2007). A análise pluviométrica é de significativa importância para uma boa gestão
de recursos hídricos, pois visa definir diretrizes de planejamento urbano e regional, além de
contribuir diretamente no estudo dos fenômenos naturais no melhor entendimento da sua física e
sua dinâmica.
2.1 – Regionalização Pluviométrica
Para a realização deste trabalho, adotou-se como ferramenta de análise “agrupamento de
dados”, neste caso os dados de precipitações mensais, com a finalidade de chegar a uma
regionalização pluviométrica da região em estudo.
Numa regionalização hidrológica, a semelhança na resposta hidrológica de cada região
permite identificar zonas ditas homogêneas que apresentam um comportamento semelhante em
termos de respostas hidrológicas facilitando, desta maneira, a transferência de informações entre
regiões (Tucci, 1993). Muitas vezes, para suprir a deficiência de dados, são usadas as técnicas de
regionalização hidrológica. A definição de região hidrológica homogênea não implica a existência
de uma continuidade geográfica entre elas, e regiões contínuas não expressam, necessariamente,
respostas hidrológicas análogas (Andrade, 1999).
Várias denominações são utilizadas para análise de agrupamento, como Data Clustering,
Taxonomía numérica, Análise de grupos ou Análise de aglomerados (ou conglomerados). De
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acordo com Everitt et al. (2001), análise de agrupamento é provavelmente o nome mais genérico
para referir-se a este processo. Análise de agrupamentos é uma denominação genérica, para uma
ampla escala de métodos numéricos utilizados como técnicas de agrupamento para examinar dados
multivariados, com o objetivo de encontrar conjuntos de observações homogêneas (Boscarioli,
2008). Técnicas de agrupamento de dados são aplicadas a uma enorme gama de áreas, por exemplo,
áreas médicas, biológicas, arqueológicas, ambientais, meteorológicas, de engenharia entre outras,
particularmente nas áreas em que a probabilidade e a estatística estão presentes.
As técnicas de agrupamento de dados são utilizadas para classificar diversas observações,
buscando maximizar a homogeneidade de objetos ou dados dentro de um grupo determinado e
maximizar a heterogeneidade entre grupos diferentes. Mais precisamente, dividem um conjunto de
objetos (dados) em subconjuntos ou agrupamentos (clusters) de tal maneira que estes sejam
similares quanto aos parâmetros analisados, formando fundamentalmente uma coleção de métodos
de exploração de dados, utilizados para verificar se existem agrupamentos naturais.
2.1.1 – Métodos de agrupamento de dados
Para formar ou gerar os agrupamentos existem vários tipos de algoritmos ou métodos que
utilizam maneiras diferentes para a representação e interpretação dos agrupamentos. As técnicas ou
métodos de agrupamento podem classificar-se em Métodos hierárquicos (subdivididos em
aglomerativos e divisórios), métodos particionais ou de partição chamados também não
hierárquicos (Costa, 1999), métodos baseados em densidade, baseados em “grid” ou baseados em
modelos (Pereira, 2005). Para este trabalho usou-se um método hierárquico (Ward) e outro não
hierárquico ou particional (k medias).
Nos métodos hierárquicos, os dados são particionados sucessivamente, produzindo uma
representação hierárquica dos agrupamentos (Everitt, 2001); essa representação, por sua vez, mostra
a formação dos agrupamentos em cada estágio em que ela ocorreu e o grau de semelhança entre
eles. São técnicas simples e são representadas numa estrutura com forma de árvore denominada
dendograma. Um dos métodos hierárquicos é o método de Ward, que vai formando grupos, de
modo a atingir sempre o menor erro interno entre os vetores que compõem cada grupo e o vetor
médio do grupo. Isto equivale a buscar o mínimo desvio padrão entre os dados de cada grupo. No
método de Ward, os grupos de dados são formados em etapas; inicialmente, têm-se m grupos, ou
seja, um grupo para cada vetor componente da base de dados. Neste estágio inicial, o erro interno é
nulo para todos os grupos, pois cada vetor que compõe cada grupo é o próprio vetor médio do
grupo. Igualmente, o desvio padrão para cada grupo é nulo. Na etapa subseqüente, cada
possibilidade de aglutinação entre os grupos 2 a 2 é verificada, e é escolhido o agrupamento que
causa o menor aumento no erro interno do grupo. São m x m verificações. Desta forma, para uma
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base de dados com m elevado, estas verificações exigem um grande esforço computacional (Mitchel
et. al, 2004).
Os métodos não-hierárquicos de geração de agrupamentos são enquadrados como partitivos,
pois dividem os n dados existentes em k partições ou agrupamentos, nos quais o número de
partições deve ser conhecido. Em comparação com as técnicas hierárquicas, os métodos partitivos
apresentam a vantagem de possibilitar mudanças de pertinência de objetos em relação a um
agrupamento durante todo o processo de formação dos agrupamentos e a possibilidade de trabalhar
com bases de dados maiores (Costa, 1999). Estes métodos são muito mais rápidos que os
hierárquicos, tendo como principal desvantagem em relação aos métodos hierárquicos a escolha a
priori do número de agrupamentos (k), o que pode provocar interpretações erradas sobre a estrutura
dos dados, caso o agrupamento escolhido não seja o ideal. Entre os métodos não hierárquicos mais
conhecidos encontra-se o método das k-médias ou k-means, que, apesar da sensibilidade à partição
inicial, tem um desempenho melhor que os métodos hierárquicos devido ao fato de ser menos
afetado por “outliers4” (Punj e Stewart, 1983, apud Pereira, 2005).
3 – CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO
A bacia do rio Madeira é a segunda maior sub-bacia da bacia Amazônica, com uma área
aproximada de 1.370.000 km2, representando 23% do total da bacia Amazônica. A bacia do rio
Madeira, representada na Fig. 1, localiza-se entre os paralelos 2 e 20 sul e os meridianos 56 e 71
Oeste. Esta bacia estende-se por três países da América do Sul, Bolívia (51%), Brasil (42%) e Peru
(7%) (Guyot, 1993). O relevo da bacia é muito variado, passando desde grandes altitudes dos cumes
da cordilheira andina, por vales profundos até a planície Amazônica (500 metros).
A bacia do rio Madeira apresenta três grandes unidades morfo-estruturais: a cordilheira dos
Andes, onde os cumes se elevam até cerca de 6400 metros (Illimani, Illampu); a planície
Amazônica, que é denominada “llanos” na Bolívia ou planície Chaco-Béni, localizada entre os
Andes e o escudo brasileiro, que apresenta um relevo baixo plano, às vezes suavemente ondulado; e
o escudo brasileiro representado por um relevo caracterizado pela existência de um planalto, cuja
altitude máxima aproximada é de cerca de 550 metros, atingindo de 150 até 300 metros nas bordas.
A bacia apresenta também algumas relíquias de uma superfície de erosão mais antiga, (Serrania
Huancachaca), que podem chegar até 950 metros de altitude (Guyot, 1993).

4

Outliers chamados também de valores aberrantes, são valores de registro muito distantes da média de uma variável
aleatória. Esta distância normalmente é medida em relação ao desvio padrão da amostra (EVSUKOFF, 2005)
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Figura 1 – Localização da bacia do río Madeira (Andrade, 2008)

3.1 – A Hidrografia da Bacia
O rio Madeira, o maior afluente meridional do rio Amazonas, é o único rio Amazônico que
drena, ao mesmo tempo, a cordilheira dos Andes, o escudo brasileiro e a planície Amazônica. A
largura do rio Madeira é variável, podendo ultrapassar os 9.000 metros, e sua profundidade, em
alguns trechos, passa dos 13 metros.
Em território boliviano, os afluentes principais do rio Madeira na margem esquerda são os
rios Mamoré, Abuná, Arroyo, La Gran Cruz e o rio Beni. Em seus 98 km de percurso na Bolívia, e
em parte do escudo brasileiro, o rio Madeira não é navegável devido às numerosas cachoeiras
existentes; a jusante do trecho das cachoeiras, em locais com grandes profundidades, o rio Madeira
permite a navegação, até mesmo de navios de grande calado. Ao ingressar em território brasileiro, o
rio Madeira torna-se o principal afluente do rio Amazonas, (margem direita), tendo como tributários
mais importantes os rios dos Araras e Ribeira, em sua margem direita (Mattos e Crespo, 2000).
O rio Madeira tem suas nascentes na Bolívia, é formado pelas confluências de quatro grandes
rios: o rio Madre de Dios (125.000 km2), rio Beni (122.400 km2), rio Mamoré (222.100 km2) e o rio
Itenez (303.300 km2). A confluência dos rios Madre de Dios e Beni continua como rio Beni,
enquanto a confluência dos rios Mamoré e Itenez continua como rio Mamoré, e finalmente a
confluência destes dois rios, Beni (283.000 km2) e Mamoré (567.000 km2) forma o rio Madeira em
questão (Roche et al.,1992).
O rio Madeira é o mais importante tributário do rio Amazonas na parte sul da bacia
Amazônica, com uma descarga média anual de 31.200 m3/s (Molinier et.al., 1997). A vazão que o
rio Madeira recebe dos seus tributários na localidade de Villabella (fronteira com Brasil) foi
estimada em 17.000 m3/s (um volume interanual de 536x109m3), dos quais aproximadamente 53,2%
pertencem ao rio Beni e 47,7% ao rio Mamoré (Roche et al.,1992).
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O sistema hidrográfico do rio Madeira é caracterizado por três trechos marcantes: 1) O alto
Madeira; zona que pertence principalmente à parte boliviana da bacia, constituída pelos rios
formadores do Madeira, sendo difícil determinar qual deles pode ser considerado como o principal;
o de maior comprimento é o rio Mamoré (1100 km), porém o mais caudaloso é o rio Beni. Este
trecho é caracterizado principalmente pela diferença do relevo desde os Andes à planície
Amazônica; 2) O trecho das cachoeiras, localizado entre a cidade de Guajará-Mirim e Porto Velho
(cachoeira de Santo Antonio), é um trecho com aproximadamente 360 km e com um desnível total
de 70 m, apresentando ao longo desse curso, 18 cachoeiras ou corredeiras que dificultam a
navegação; 3) O último trecho, denominado baixo Madeira, que começa a jusante da cachoeira de
Santo Antônio e se estende até a foz no rio Amazonas, é um trecho com traçado retilíneo a sinuoso
com um comprimento de 1.100 km e aproximadamente 19 m de desnível total, ou seja, uma
declividade de 1,7 cm/km; este trecho é navegável durante todo o ano. Pela margem direita, neste
trecho, o rio Madeira recebe contribuições dos rios Jamari, Ji-paraná ou Machado e Aripuanã.

Figura 2 – Mapa Hidrográfico da bacia do río Madeira (Geoamazonas, 2006)

A descarga sólida do rio Madeira, oriunda das cabeceiras andinas dos rios Mamoré, Beni e
Madre Dios, é a maior fonte de sedimentos na bacia Amazônica. O Madeira traz mais de um
quartoda matéria em suspensão carreada pelo rio Amazonas. A parte Andina da bacia do rio
Madeira exporta anualmente cerca de 5x108 toneladas de sedimentos. Na fronteira com o Brasil, na
localidade de Villabella (Novo Mamoré), o rio Madeira possui um fluxo global de material de
2,3x108 toneladas/ano (Guyot, 1993). Deste total, 15% é constituído por material dissolvido e 85%
por material particulado (sedimento em suspensão e de leito).
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3.2 – O Clima da Bacia
O clima na bacia do rio Madeira, como em toda a bacia Amazônica, está condicionado,
principalmente pela ação dos seguintes sistemas de circulação atmosférica:
- sistema dos anticiclones subtropicais do Atlântico Sul, soprando de leste, e do anticiclone
dos Açores soprando do Nordeste;
- sistema representado por formação de depressões barométricas no interior das massas de ar
equatorial, devido à baixa latitude e forte conteúdo de radiação solar, capaz de gerar zonas de
instabilidade, com chuvas intensas acompanhadas de fortes ventos e descargas elétricas, que
caracterizam as chamadas chuvas de verão (Salati 1987, apud Masson, 2005).
- sistema de norte, da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT)
- sistema de sul, correspondente ao anticiclone polar com influência de frentes frias e massas
de ar polar, que provocam temperaturas baixas, e podem causar chuvas intermitentes e ventos sulnorte. Esses três últimos sistemas de circulação atmosférica, responsáveis pela instabilidade e
chuvas, são dominantes na região, determinando os índices pluviométricos elevados característicos
da bacia.
A variabilidade da distribuição de chuvas na bacia explica-se, muitas vezes, pela dinâmica das
principais massas de ar ativas em parte de América do Sul, e pela influência da orografia dos
Andes, tanto na escala continental quanto na escala de vales (Roche et al.,1992). A ocorrência das
precipitações pluviométricas na bacia do rio Madeira varia consideravelmente geograficamente.
Na região da bacia alta do rio Madeira, na Bolívia, o comportamento sazonal é regular. A
época de chuvas inicia-se em outubro ou novembro e termina em março ou abril, os meses de
máxima precipitação são janeiro e fevereiro. A estação seca se produz no inverno nos meses de
maio até julho (SENAMHI, 1999). O processo de circulação atmosférica condiciona o
comportamento temporal das chuvas. Os meses de abril a setembro mostram uma diminuição de
chuvas, produto dos padrões de comportamento meteorológico, enquanto os meses mais úmidos
estão associados ao verão compreendido entre dezembro e março. As chuvas no inicio das regiões
Amazônicas bolivianas, no pé do monte andino podem atingir mais de 6.000 mm/ano. Na planície
adjacente aos Andes, os valores vão aumentando em direção norte, desde 600 mm/ano, ao sul, até
2000 mm/ano, ao norte (Roche et al., 1992).
Com relação às temperaturas, a bacia do alto Madeira (Bolívia) apresenta as maiores
temperaturas médias anuais nos Departamentos de Beni e Pando com 27° C entre os meses de
dezembro a março, com maior ênfase no mês de fevereiro. A temperatura mínima média anual é de
23° C. No sopé da cordilheira oriental dos Andes, a temperatura chega até os 20° e vai decrescendo
com a altitude. Na parte brasileira, em Rondônia, que representa uma boa porção da bacia, a média
climatológica da temperatura do ar, durante o mês mais frio é superior a 18°C (megatérmico).
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Durante os meses de novembro a abril (período chuvoso), a precipitação mensal é superior a 200
mm/mês, enquanto que os meses de junho a agosto são extremamente secos, chegando a uma
precipitação menor que 20 mm/mês (Fisch et al., 1997).
4 – METODOLOGIA
A quantidade e qualidade de dados são determinantes para o desenvolvimento dos trabalhos
de pesquisa. Para este estudo foram usadas bases de dados da Bolívia e do Brasil referentes à bacia
do rio Madeira. No caso do Brasil, os dados encontram-se disponibilizados na internet, porém
existem entidades fornecedoras de dados com difícil acesso. No caso da Bolívia os dados
hidrometeorológicos não são disponibilizados gratuitamente, o que representa uma dificuldade para
outros países terem acesso sem um acordo prévio entre as entidades encarregadas.
A rede pluviométrica Nacional do Brasil conta com 8157 estações em todo o país, onde 618
destas se localizam na região Amazônica (estações da ANA mais estações de outras entidades). As
estações pluviométricas pertencentes somente à ANA são 2717, das quais 488 reportam-se a região
Amazônica (ANA, 2006). Na Bolívia, existem três organismos principais inter-relacionados no
setor hidrometeorológico que operam em nível nacional: o “Sistema de Informação de Segurança
Alimentaria e Alerta Temprana” (SINSAAT); a divisão de Meteorologia da Administração de
Aeroportos e Serviços Auxiliares à Navegação Aérea (AASANA) e o Serviço Nacional de
Meteorologia e Hidrologia (SENAMHI). Dentre os três organismos inter-relacionados por meio de
acordos para intercâmbio de informações, a instituição com maior importância nacional em coleta
de dados hidrometeorológicos é o SENAMHI.
Os dados pluviométricos mensais de interesse para este estudo foram obtidos junto ao
SENAMHI (Serviço Nacional de Meteorologia e Hidrologia) da Bolívia e à Agência Nacional de
Águas (ANA) no Brasil.
A análise dos dados foi feita de forma separada para cada país, isto devido às diferenças
existentes entre as bases de dados tanto em formato quanto ao tipo de arquivo.
- Os dados obtidos da Bolívia, em relação à quantidade de estações, eram reduzidos para a
superfície da bacia do madeira lado boliviano (aproximadamente 700.000 km2), apenas 49 estações
pluviométricas disponíveis. Apesar das estações terem séries históricas com períodos longos (em
alguns casos, maiores que 50 anos), em algumas delas observou-se uma grande quantidade de
lacunas.
- No caso do Brasil, a base de dados analisada contava com 101 estações, quantidade superior
à base de dados da Bolívia; porém, na escolha a quantidade não fez diferença, já que a maioria das
estações da bacia do Madeira no lado brasileiro são estações com séries históricas recentes e, em
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muitos casos, inferiores aos 20 anos. Com relação às falhas, as estações brasileiras também
apresentavam lacunas em alguns anos.
O conjunto de dados das estações pluviométricas da bacia em questão foi submetida
inicialmente a uma avaliação relativa à ausência de dados, buscando-se uma série histórica comum,
com a menor quantidade de falhas possível. Por fim foram escolhidas em total 41 estações com uma
série histórica de 21 anos (1978-1998). Apesar de se ter escolhido as estações com séries mais
completas, houve a necessidade de preenchimento de dados em alguns meses. Para isto, usou-se
apenas uma média aritmética de todos os registros obtidos em toda a série histórica da estação.
A partir da tabela de estações com os dados de precipitação mensal completos, realizou-se
uma análise de agrupamento de dados para identificar e estudar as regiões homogéneas na bacia. Os
métodos utilizados foram o método hierárquico de Ward e o método de agrupamento k–médias. A
utilização de dois métodos deveu-se ao fato de que diferentes métodos aplicados ao mesmo
conjunto de dados podem gerar estruturas diferentes. Assim, poder-se-ia verificar as composições
dos grupos obtidos por cada método e escolher os grupos gerados pelo método que melhor refletisse
as características pluviométricas da região. Foram elaborados gráficos de precipitações acumuladas
e sazonalidade com o fim de realizar uma comparação do comportamento pluviométrico de cada
estação dentro de um mesmo grupo para observar as tendências.
Para a análise pluviométrica, verificou-se a sazonalidade da bacia, tabelas de dados,
hietogramas, mapas e gráficos foram elaborados para observar melhor o regime pluviométrico na
bacia no período de estudo. Realizou–se a análise para cada uma das estações, identificando aquelas
com maiores particularidades e verificou-se a existência ou não de uma relação entre a altitude e a
precipitação.
Para uma melhor observação da distribuição espacial de chuvas na bacia do rio Madeira e
com base nos dados de precipitações médias anuais das estações no período de estudo, foi gerado
um mapa pluviométrico representado por isopletas, que indicam a pluviosidade por regiões, de
acordo com a gradação de cores. Com a finalidade de comparação, um segundo mapa é apresentado
neste estudo, obtido por meio de um recorte espacial (com base no polígono da área de estudo
relativa à bacia do rio Madeira) do modelo WORLDCLIM, modelo pluviométrico que foi gerado
através do software ANUSPLIN, por meio de interpolação, utilizando um sistema de informações
com dados de estações pluviométricas de praticamente todo o mundo, com exceção da Antártida,
desenvolvido por pesquisadores de várias instituições da Califórnia, Austrália e Colombia. Os
procedimentos de edição desses dados foram realizados no software ArcGis 9.2 por meio do
aplicativo ArcToolBox e, posteriormente, foram classificados possibilitando a comparação com os
dados obtidos através do mapa pluviométrico gerado pelas estações existentes na área de estudo.
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5 – RESULTADOS E DISCUSSÃO
Este estudo buscou mostrar o comportamento da pluviosidade na bacia do rio Madeira de uma
maneira “conjunta” entre dois dos três países que formam a bacia, o Brasil e a Bolívia, ao longo de
uma serie histórica comum escolhida das bases de dados de ambos os países. A seguir são
apresentados e descritos estes resultados.
5.1 – A base de dados hidrológicos e o processo de seleção
Para o desenvolvimento do trabalho, foram escolhidas 24 estações do lado boliviano e 17 do
lado brasileiro com uma série histórica de 21 anos (1978 -1998) somando 41 estações dentro da
bacia do Madeira (Brasil e Bolívia). Cabe ressaltar que a escolha procurou ter uma distribuição
espacial adequada, com a finalidade de estudar as chuvas em zonas da bacia em áreas montanhosas,
planas e intermediárias. Na Figura 5 é apresentado o mapa com a distribuição das estações
escolhidas, as mesmas que variam de 25 até mais de 4000 metros acima do nível do mar, mais
detalhes de localização e altitude podem ser encontrados em Andrade, 2008.
5.2 – Regionalização pluviométrica
A regionalização pluviométrica foi realizada com os dados de precipitação mensal de todas as
estações escolhidas. O primeiro agrupamento de dados foi obtido com o método de Ward. A
escolha do número de agrupamentos foi feita através da geração de um dendrograma que mostrou a
similaridade dos grupos, três regiões foram identificadas e definidas. Esse número de regiões foi
considerado satisfatório, pois cada uma dessas regiões exibiu um número representativo de estações
hidrológicas. A Figura 3 mostra os resultados do dendograma com a divisão em grupos.
O dendograma mostra que as estações do Grupo 1 (G1), estão relativamente próximas,
ocupando a parte sul e sudoeste da bacia na parte boliviana. No Grupo 2 (G2), observam-se estações
em regiões diferentes, indicando que

a proximidade física das localidades não garante a

semelhança pluviométrica entre elas, devido a fatores físicos e climáticos. O Grupo 3 (G3)
corresponde a um agrupamento na região Nordeste da bacia, com exceção de uma única estação,
que não se enquadra no agrupamento. Esta estação, denominada LA JOTA, encontra-se na parte
sudoeste da bacia, na Bolívia. Verificou-se que esta estação recebe um volume de chuvas muito
maiores que qualquer outra das estudadas (média de mais de 4300 mm/ano), sendo um caso
individual e podendo formar um quarto grupo.
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ESTAÇÕES

DENDOGRAMA
METODO WARD
ABAPO
LA PAZ - CHUQUIAGUILLO
PAROTANI
LURIBAY
ASCENCION DE GUARAYO
SAN JAVIER (AASANA)
CONCEPCION (AASANA)
SAN IGNACIO DE VELAS
SAN JOSE DE CHIQUITO
CHULUMANI
QUIABAYA
SAPECHO
EL T ROMPILLO (AASANA
SANTA CRUZ (AASANA)
OKINAWA I
GUAYARAMERIN ( AASAN
RIBERALTA (AASANA )
MAGDALENA
SAN JOAQUIN
NOVA CALIFORNIA
P.LACERDA
V.BELA MG
SÃO RAFAEL
RURRENABAQUE
SAN IGNACIO DE MOXOS
SANTA ANA DEL YACUMA
TRINIDAD (AASANA )
BORBA
NOVA ARIPUANÃ
SANTAREM
SERINGAL
PRAINHA VELHA
TABAJARA
MINERAÇÃO JAC.
ARIQUEMES
JARU
SERINGAL 70
HUMBOLT
JIPARANÁ
BOCA DO GUARIBA
LA JOTA
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Figura 3 – Dendograma de agrupamento (método Ward)

Para os agrupamentos gerados pelo método k-médias, inicialmente foram lançadas algumas
hipóteses de divisão, com o parâmetro “k” variando de nove até três, gerando desta forma vários
agrupamentos a serem validados. Com a finalidade de escolha e validação do melhor agrupamento,
usou-se o índice de validação PBM,5 obtendo-se a melhor partição quando o índice atingiu o valor
máximo, correspondente à divisão em quatro grupos. Os grupos gerados pelo método k-médias são
semelhantes aos grupos gerados pelo método Ward, no entanto, o método k-médias ofereceu uma
maior estabilidade nos grupos. Os agrupamentos gerados são apresentados na Tabela 1.
Cabe ressaltar que o método k-médias mostrou certa diferença dentro dos resultados
apresentados. Observou-se uma variação em relação a quatro estações no interior do Grupo 1.
Verificou-se que ambos os métodos, (Ward e k-médias) apresentavam, dentro do Grupo 1, quatro
estações (Abapó, Chuquiaguillo, Parotani e Luribay). Desta maneira e para um melhor
entendimento foi gerado um novo dendograma somente para este grupo, que permitiu identificar
dois subgrupos com uma distância de ligação considerável indicando uma diferença na
similaridade, como mostrado na Figura 4.
Consequentemente, o Grupo 1 foi dividido em dois sub-grupos, obtendo-se assim o Grupo 1a
e o Grupo 1b. Desta maneira, o método adotado foi o método k-médias, com as variações que o
dendograma de Ward mostrou no interior do Grupo 1, mostrando que os resultados obtidos por
ambos os métodos podem ser complementares. Outro aspecto a ser mencionado foi que ambos os
métodos apresentaram um agrupamento composto por um só elemento, a estação La Jota. Esta
estação foi considerada individualmente.

5

Sigla definida pelos sobrenomes dos autores (PAKHIRA et al., 2003)
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Tabela 1 – Grupos gerados pelo método k – médias.
Grupo 1
ABAPO
ASCENCION DE GUARAYO
CHULUMANI
CONCEPCION (AASANA)
EL TROMPILLO (AASANA
LA PAZ - CHUQUIAGUILLO
LURIBAY
OKINAWA I
PAROTANI
P.LACERDA
QUIABAYA
SAN IGNACIO DE VELAS
SAN JAVIER (AASANA)
SAN JOSE DE CHIQUITO
SANTA CRUZ (AASANA)
SAPECHO
V.BELA MG

Grupo 2
ARIQUEMES
BOCA DO GUARIBA
HUMBOLT
JARU
JIPARANÁ
MINERAÇÃO JAC.
PRAINHA VELHA
RURRENABAQUE
SAN IGNACIO DE MOXOS
SERINGAL 70
TABAJARA
TRINIDAD (AASANA )

Grupo 3
Grupo 4
LA JOTA BORBA
GUAYARAMERIN
MAGDALENA
NOVA CALIFORNIA
NOVO ARIPUANÃ
RIBERALTA (AASANA )
SAN JOAQUIN
SANTA ANA DEL YACUMA
SANTAREM
SÃO RAFAEL
SERINGAL JENIPAPO

DENDOGRAMA
MÉTODO DE WARD
ABAPO
LA PAZ - CHUQUIAGUILLO
PAROTANI
LURIBAY
ASCENCION DE GUARAYO
SAN JAVIER (AASANA)

ESTAÇÕES

CONCEPCION (AASANA)
SAN IGNACIO DE VELAS
SAN JOSE DE CHIQUITO
P.LACERDA
V.BELA MG
CHULUMANI
QUIABAYA
SAPECHO
EL T ROMPILLO (AASANA
SANTA CRUZ (AASANA)
OKINAWA I
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Figura 4 – Dendograma de agrupamento (Grupo 1)

Figura 5 – Grupos de precipitação homogênea na bacia do rio Madeira

Por fim, para uma verificação da similaridade dentro dos grupos gerados, foram elaborados
gráficos de precipitação acumulada para os 21 anos de serie histórica e gráficos de sazonalidade, o
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que propiciou uma avaliação da proximidade entre as estações no interior de cada grupo. Estes
gráficos são apresentados nas Figuras 6 a 10.

GRUPO 1a:

Figura 6- Precipitação acumulada / Diagrama de Sazonalidade (Período 1978-1998)

Observa-se que estas quatro estações do grupo 1 apresentam certa variação pluviométrica
entre elas mesmas. As três primeiras estações pertencem à zona andina, com altitudes que variam
desde os 2600 até 4100 metros e situam-se na parte sudoeste e a última (Abapó) no sul da Bolívia.
Observa-se que recebem menor quantidade de precipitação se comparadas com outras, em especial,
a estação de Luribay, que apresenta uma média anual 360 mm. A estação Abapó está localizada na
planície oriental (ou llanos orientais), a uma altitude de 450 metros e apresenta uma média anual de
933 mm. Em relação à sazonalidade, as quatro estações têm a estação chuvosa entre os meses de
novembro e março.
GRUPO 1b:

Figura 7 - Precipitação acumulada / Diagrama de Sazonalidade (Período 1978-1998)

No Grupo 1b, as curvas de precipitação acumulada mostram maior similaridade entre as
estações do grupo. A estação com menor quantidade de precipitação acumulada no período
considerado é Quiabaya. Esta estação está localizada na cidade de La Paz, a 3162 metros acima do
nível do mar. Apesar de ser a estação de menor precipitação neste grupo, recebe uma média anual
de mais de 1000 mm aproximadamente. O grupo apresenta a mesma sazonalidade, e os meses mais
chuvosos são janeiro e fevereiro.
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GRUPO 2:

Figura 8- Precipitação acumulada / Diagrama de Sazonalidade (Período 1978-1998)

No Grupo 2, as curvas de precipitação acumulada apresentam certa variação referente à
estação Boca do Guariba. Essa estação está localizada no estado de Amazonas, no município de
Novo Aripuanã e recebe uma precipitação média anual de 2800 mm. As outras estações do grupo
apresentam uma pluviosidade média anual que varia entre 2000 e 2500 mm. Cabe ressaltar que essa
variação foi observada no método de agrupamento k-médias, mas não foi uma variação
representativa no sentido de ser deslocada do grupo. Na curva de sazonalidade, a estação
Rurrenabaque apresenta uma ligeira variação em relação às outras estações. No período de seca, a
estação recebe maior quantidade de precipitação que as outras estações, atingindo em junho 150
mm e em julho aproximadamente 100 mm.

GRUPO 3:

Figura 9 - Precipitação acumulada / Diagrama de Sazonalidade (Período 1978-1998).

A estação La Jota está localizada na província Carrasco do departamento de Cochabamba
(Bolívia) a uma altitude de 264 metros acima do nível do mar. Recebe a precipitação máxima em
janeiro, da ordem de 700 mm; a mínima em julho, com 125 mm aproximadamente (médias mensais
durante o período escolhido). Observa-se que a precipitação do mês de julho (período seco) é maior
que a máxima precipitação da estação Luribay do Grupo1a (89,4 mm). A estação La Jota é a de
maior pluviosidade em toda a bacia do Madeira, dentre todas as estações estudadas.
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GRUPO 4:

Figura 10 - Precipitação acumulada / Diagrama de Sazonalidade (Período 1978-1998)

No Grupo 4, no gráfico de pluviosidade acumulada, observa-se uma certa variação das
estações Serignal Genipapo e Nova Aripuanã, que se localizam ao nordeste da bacia, mas a variação
é gradual e equilibrada. No que se refere à sazonalidade, acompanham o resto do grupo. Já a estação
Borba apresenta um comportamento diferente em relação à sazonalidade, pois o mês de maior
pluviosidade é maio, e o mês de menor pluviosidade é agosto.
5.3 – Análise pluviométrica
Para o período de estudo de 21 anos (1978-1998), pode-se dizer, de um modo geral, que na
bacia do rio Madeira o comportamento sazonal das chuvas é homogêneo (Ver Figura 11). O período
úmido concentra-se nos meses de novembro até março, sendo que o mês mais chuvoso é janeiro. O
período seco ocorre durante a estação de inverno, quando há um déficit hídrico médio na bacia, de
aproximadamente 50 mm/mês, sendo o mês de julho o mais seco. O período chuvoso (dezembro –
março) concentra aproximadamente 60% das precipitações na bacia. Observando as precipitações
médias mensais nas 41 estações escolhidas, podemos destacar que 30 delas têm a maior
precipitação no mês de janeiro, 9 entre os meses de fevereiro. As estações de menor e maior
pluviosidade encontradas na bacia foram Luribay e La Jota respectivamente.

Figura 11 – Sazonalidade da bacia do rio Madeira em base às 41 estações escolhidas (período 1978-1998)

Quanto à distribuição espacial, o mapa pluviométrico gerado para o período de estudo
apresentado na Figura 12a mostra a variação espacial das precipitações da bacia. Pode-se observar,
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também, que as regiões mais secas encontram-se ao sudoeste da bacia, com valores inferiores a 300
mm por ano. As concentrações de precipitações fortes encontram-se, principalmente, nos primeiros
relevos da Cordilheira Oriental dos Andes, com precipitações da ordem de 4000 mm/ano (regiões
isoladas), sendo que este fato deve-se principalmente ao efeito da orografia dos Andes.
Comparando na Figura 12 o mapa gerado a partir das estações estudadas no período 1978 –
1998 (12a) com o mapa gerado a partir dos dados do WORLDCLIM (12 b), verifica-se a
similaridade entre ambos, Isto significa que as estações utilizadas para este trabalho, apesar de
serem poucas para uma boa representatividade, permitiram obter uma boa representação geral das
chuvas na bacia.

a)

b)

Figura 12 – Mapa de precipitações médias anuais

Para observar a relação entre a altitude e precipitação, o Grupo 1 foi escolhido, uma vez que
os outros grupos apresentam estações com altitudes menores do que 250 metros. Pode-se observar
na Figura 13 que há apenas cinco estações com altitudes maiores do que 1500 metros, das quais as
três primeiras (Luribay, Parotani e La Paz – Chuquiaguillo) apresentam precipitações inferiores à
média anual de 1000 mm, a de Quiabaya apresenta uma precipitação média anual de 1026 mm e a
de Chulumani uma precipitação média anual de quase 1400 mm.
É possível que a influência da altitude, em certos lugares, leve a um déficit pluviométrico; no
entanto, não é possível afirmar que existe uma relação geral entre a pluviosidade e altitude. Isto
pode ser observado nas estações Quiabaya e Chulumani, que apesar de se encontrarem numa
altitude considerável, possuem precipitações médias anuais de 1026 mm e 1373 mm,
respectivamente. Certamente, observa-se que com o aumento da altitude existe uma tendência de
diminuição da precipitação, mas deve-se lembrar que a cadeia montanhosa dos Andes apresenta
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cumes de grande altitude, vales e depressões que, combinados com a dinâmica atmosférica em
diferentes épocas do ano, oferece variações significativas da precipitação.
MED.ANUAIS
(1978-1998)

ALT.

360,6
573,3
732,6

2644
2500
4084

LURIBAY
PAROTANI
LA PAZ - CHUQUIAGUILLO

GRUPO 1a - 1b

932,9

450

ABAPO

1026,9
1151,6
1209,0
1259,2
1299,0
1372,9
1402,4
1445,8
1491,4
1516,4
1518,0
1530,8

3161
297
412
280
496
1752
395
200
437
674
240
443

QUIABAYA
SAN JOSE DE CHIQUITO
SAN IGNACIO DE VELASCO
OKINAWA I
CONCEPCION (AASANA)
CHULUMANI
SAPECHO
V.BELA MG
EL TROMPILLO (AASANA
SAN JAVIER (AASANA)
P.LACERDA
SANTA CRUZ (AASANA)

1577,7

198

ASCENCION DE GUARAYO

Figura 13 – Relação Pluviosidade – Altitude (período 1978 - 1998)

6 – CONCLUSÕES
É de conhecimento que uma gestão sustentável de recursos hídricos numa bacia
transfronteiriça é muito importante, pois gera um desenvolvimento equilibrado da região
organizando os usos dos rios e aqüíferos a montante e a jusante. Bolívia e Brasil são os países que
abrangem a maior porção da bacia do rio Madeira. O fato de não possuírem qualquer acordo ou
tratado binacional relativo à bacia hidrográfica, faz com que conflitos sobre os diferentes usos da
água como geração de energia, irrigação, navegação, entre outros, possam impedir o
desenvolvimento sustentável da região. Este fato leva sem dúvidas à limitação de dados para
estudos e projetos de pesquisa realizados em bacias fronteiriças e transfronteiriças, é o caso do
presente estudo que, devido à dificuldade de acesso a dados, muitas vezes viu-se limitado no seu
desenvolvimento.
Na coleta de dados de precipitações mensais dos dois países envolvidos, observou-se a
diferença nas bases de dados, tanto em formato quanto em informação; este fato constitui uma
limitação na etapa do tratamento de dados e na escolha de estações disponíveis. Outro aspecto
importante é a realização de estudos de consistência nas bases de dados, recomendável e de muita
importância, pois, constituiria uma base para muitos outros estudos relacionados aos recursos
hídricos na região.
Quanto à regionalização pluviométrica, as técnicas de agrupamento de dados representaram
uma ferramenta útil para observar quais regiões apresentavam um comportamento pluviométrico
similar. A utilização de dois destes métodos de agrupamento de dados contribuiu para a obtenção de
grupos mais similares. Como mencionado, existem outros métodos de agrupamento de dados que
poderiam ser aplicados para se obter maiores refinamentos da informação. Neste sentido, os
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métodos utilizados para este estudo apresentaram resultados similares, mostrando a estabilidade dos
agrupamentos.
Estes agrupamentos, por sua vez, com ajuda das curvas de precipitações acumuladas
mostraram a similaridade de precipitação nas estações de um mesmo grupo, como já foi observado
no item de resultados. É importante destacar que não se espera obter grupos perfeitamente
homogêneos, mas que possam representar regiões semelhantes quanto à pluviometria; além disso,
deve-se levar em conta a limitação decorrente da quantidade reduzida de estações (41 ao todo).
Neste item destaca-se também a possibilidade de fazer uso da regionalização pluviométrica para
áreas menores dentro desta bacia, aprofundando assim a análise pluviométrica, especialmente de
regiões que carecem de dados pluviométricos.
Quanto à distribuição espacial de chuvas, apesar das estações serem poucas, o mapa de
pluviosidade, mostrou um bom resultado, possibilitando observar de maneira geral a distribuição
espacial das precipitações dentro da bacia, identificando zonas mais chuvosas e mais secas. O
gráfico de sazonalidade mostrou que o período chuvoso na bacia começa no mês de novembro e vai
até o mês de março, sendo na maioria dos anos o mês de janeiro o mais chuvoso.
Finalmente, é importante ressaltar que este estudo foi concluído em Novembro de 2008, as
referencias bibliográficas relativas a estudos de chuvas na bacia do rio Madeira são poucas, não
entanto, destaca-se desde então um novo estudo publicado em 2009, “Spatio-temporal rainfall
variability in the Amazon basin countries (Brazil, Peru, Bolivia, Colombia and Ecuador)” aplicado à
bacia amazônica (Espinoza J.C.V. et al., 2009).
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