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RESUMO 

 

Os fenômenos ENOS e ODP são considerados teleconexões que exercem influências na variabilidade 

climática do nosso planeta, principalmente no que tange a distribuição espacial e temporal da 

precipitação pluviométrica. O objetivo proposto nesta tese de doutorado consistiu em averiguar a 

variabilidade espacial e temporal da precipitação pluviométrica no estado de Goiás e Distrito Federal, 

durante a atuação do ENOS e ODP. Para o cumprimento desse objetivo, inicialmente foi realizada a 

caracterização da área de estudo e em seguida foram selecionadas 35 estações pluviométricas 

pertencentes a Agência Nacional de Águas (ANA) e/ou ao Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), 

com série histórica de 42 anos (1975 – 2016). Os dados pluviométricos foram organizados em planilhas 

de cálculo e em seguida foram identificadas as falhas, que foram preenchidas por meio do método da 

ponderação regional, proposto por Bertoni e Tucci (2000). Os procedimentos metodológicos consistiram 

em definir as regiões pluviométricas de Goiás e do Distrito Federal para elencar uma estação amostral 

de cada região e em seguida analisar a precipitação pluviométrica nas escalas anuais, sazonais e mensais 

nas diferentes fases do ENOS e da ODP. Para análise dos acumulados anuais e sazonais foram testados 

três procedimentos analíticos diferentes (boxplot, Anos-Padrões e o Índice de Anomalias de Chuva 

(IAC)) e as técnicas estatísticas (Teste F, Teste t e Análise de Variância (ANOVA)). Para a análise dos 

acumulados mensais foram elencados dois episódios de cada fase do ENOS (Neutro, El Niño e La Niña), 

sendo um na fase positiva da ODP e outro na fase negativa. Em seguida foram estabelecidos os limites 

superiores e inferiores para cada mês dos anos hidrológicos, em cada estação pluviométrica, com nível 

de confiança de 97%. Também foram utilizados os dados mensais do Standart Precipitation Index (SPI) 

gerados e disponibilizados pelo Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC). Os 

resultados revelaram que durante as condições de neutralidade e de El Niño houve maior frequência de 

anos chuvosos e de anomalias positivas de chuva, principalmente na fase quente da ODP, podendo 

destacar os anos de 1978/1979 (El Niño), 1981/1982 (Neutro), 1982/1983 (El Niño), enquanto que nas 

condições de La Niña foi identificado o inverso. Nas condições de La Niña houve maior frequência de 

primaveras chuvosas nas regiões de Britânia e Brasília, porém na maioria das regiões pluviométricas as 

anomalias negativas de intensidade muito seco e extremamente seco foram superiores aos números de 

anomalias positivas de intensidade muito chuvoso e extremamente chuvoso. No verão houve maior 

frequência do padrão chuvosos e de anomalias positivas de chuva durante os anos Neutros, enquanto 

que na condição de La Niña houve maior frequência do padrão seco e de anomalias negativas. Nos 

episódios Neutros e de El Niño a fase positiva da ODP contribuiu para o registro de acumulados anuais 

de chuva superiores aos que foram registrados na fase fria. Também foi identificado que os acumulados 

de chuva do mês de janeiro superaram o limite superior, considerado normal, enquanto que na fase fria 

da ODP houve redução desses acumulados ao ponto de janeiro/83 ter registrado um volume de chuva 

487,7% acima do valor registrado em janeiro/16 na região de Itumbiara.  
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ABSTRACT 

 

The ENSO and PDO phenomena are considered teleconnections that influence the climate variability of 

our planet, especially with regard to the spatial and temporal distribution of rainfall. The objective 

proposed in this doctoral thesis was to investigate the spatial and temporal variability of rainfall in the 

state of Goiás and Distrito Federal, during the performance of ENSO and PDO. To fulfill this objective, 

the study area was initially characterized and then 35 rainfall stations belonging to the National Water 

Agency (ANA) and/or the National Institute of Meteorology (INMET) were selected, with a historical 

series of 42 years (1975 – 2016). The rainfall data were organized in calculation spreadsheets and then 

the flaws were identified, which were filled in using the method of regional weighting, proposed by 

Bertoni and Tucci (2000). The methodological procedures consisted in defining the rainfall regions of 

Goiás and the Distrito Federal to list a sampling station for each region and then analyzing the rainfall 

in annual, seasonal and monthly scales in the different phases of ENSO and PDO. For the analysis of 

annual and seasonal accumulated, three different analytical procedures were tested (boxplot, Standard 

Years and Rainfall Anomalies Index) and statistical techniques (F-test, t-test and analysis of variance). 

For the analysis of monthly accumulated figures, two episodes of each phase of ENSO were listed 

(Neutro, El Niño and La Niña), one in the positive phase of the PDO and the other in the negative phase. 

Then, the upper and lower limits were established for each month of the hydrological years, in each 

rainfall station, with a confidence level of 97%. Monthly data from the Standard Precipitation Index 

(SPI) generated and made available by the Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC) 

were also used. The results revealed that during neutrality and El Niño conditions there was a higher 

frequency of rainy years and positive rain anomalies, mainly in the warm phase of the PDO, highlighting 

the years 1978/1979 (El Niño), 1981/1982 ( Neutro), 1982/1983 (El Niño), while under La Niña 

conditions the reverse was identified. In the conditions of La Niña there was a higher frequency of rainy 

springs in the regions of Britânia and Brasília, but in most pluviometric regions the negative anomalies 

of very dry and extremely dry intensity were higher than the numbers of positive anomalies of very rainy 

intensity and extremely rainy. In the summer there was a higher frequency of the rainy pattern and 

positive anomalies of rain during the Neutral years, while in the La Niña condition there was a higher 

frequency of the dry pattern and negative anomalies. In the Neutral and El Niño episodes, the positive 

phase of the PDO contributed to the record of annual rainfall accumulations higher than those registered 

in the cold phase. It was also identified that the accumulated rainfall for the month of January exceeded 

the upper limit, considered normal, while in the cold phase of the PDO there was a reduction of these 

accumulated to the point of January/83 having registered a volume of rain 487.7% above of the value 

registered in January/16 in the region of Itumbiara. 

 

 

KEY WORDS: El Niño, La Niña, Rain, Pluviometric Regions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1- Variabilidade dos totais anuais de chuva em Iporá-GO entre o período de 1974 a 2017

 .................................................................................................................................................. 34 

Figura 2 - Tipos climáticos do Brasil ....................................................................................... 35 

Figura 3 - Atuação das massas de ar no Brasil durante as estações de verão e inverno ........... 36 

Figura 4 - Normal climatológica (1981-2010) da precipitação acumulada anual no Brasil ..... 37 

Figura 5 - Sazonalidade da precipitação pluviométrica no Brasil conforme a normal 

climatológica (1981-2010) do INMET ..................................................................................... 38 

Figura 6 - Distribuição mensal das chuvas no Brasil conforme a normal climatológica (1981-

2010) do INMET ...................................................................................................................... 40 

Figura 7 - Região Niño 3.4 no Oceano Pacífico tropical .......................................................... 44 

Figura 8 - Esquema da circulação da célula de Walker sobre o Pacífico em condições de 

neutralidade, de El Niño e de La Niña...................................................................................... 48 

Figura 9 - Influências do El Niño e da La Niña na distribuição de chuvas em diferentes regiões 

do mundo .................................................................................................................................. 52 

Figura 10 - Condições da TSM no Pacífico norte que caracteriza as fases da ODP ................ 55 

Figura 11 - Distribuição temporal do índice multivariado do ENOS e as fases da ODP ......... 55 

Figura 12 - Relação entre Índice Oceânico Niño e Índice ODP ............................................... 56 

Figura 13 - Localização da área de estudo ............................................................................... 65 

Figura 14 - Panorama demográfico do estado de Goiás e Distrito Federal .............................. 66 

Figura 15 - Principais unidades geomorfológicas de Goiás e Distrito Federal ........................ 69 

Figura 16 - Altimetria de Goiás e do Distrito Federal .............................................................. 70 

Figura 17 - Compartimentos topográficos de Goiás e do Distrito Federal ............................... 72 

Figura 18 - Uso da terra em Goiás e no Distrito Federal .......................................................... 76 

Figura 19 - Unidades climáticas do Brasil conforme Alvares et al. (2013) ............................. 77 

Figura 20 - Normal climatológica do INMET (1981-2010) para a precipitação pluviométrica no 

Brasil ......................................................................................................................................... 79 

Figura 21 - Sistemas de circulação atmosférica atuantes no Centro-Oeste do Brasil .............. 80 

Figura 22 - Distribuição espacial das estações pluviométricas na área de estudo .................... 87 

Figura 23 - Totais anuais de chuva organizados em planilhas de cálculo ................................ 91 

Figura 24 - Estrutura de um boxplot ......................................................................................... 96 

Figura 25 - Dendrograma usando ligação de Ward com as regiões pluviométricas .............. 105 

Figura 26 - Regiões pluviométricas do estado de Goiás e Distrito Federal ........................... 108 



 

Figura 27 - Médias anuais de chuva sobre a área de estudo ................................................... 111 

Figura 28 - Boxplot dos totais de chuva nas estações representativas de cada região 

pluviométrica entre os anos hidrológicos de 1975/1976 e 2015/2016 ................................... 112 

Figura 29 - Boxplot dos totais anuais nos anos neutros e de atuação dos ENOS ................... 117 

Figura 30 - Amplitude interquartílica dos totais anuais de chuva ocorridos durante os anos de 

El Niño, La Niña e Neutros .................................................................................................... 118 

Figura 31 - Frequência relativa dos padrões de chuva durante os anos neutros ..................... 122 

Figura 32 - Frequência relativa dos padrões de chuva durante os episódios de El Niño ....... 123 

Figura 33 - Frequência relativa dos padrões de chuva durante os episódios de La Niña ....... 124 

Figura 34 - Frequência absoluta das classes do IAC obtido dos totais de chuva dos anos 

hidrológicos nas diferentes fases do ENOS ............................................................................ 130 

Figura 35 - Distribuição das anomalias dos totais de chuva dos anos hidrológicos em Porangatu, 

Alto Paraíso de Goiás, Flores de Goiás e em Britânia............................................................ 132 

Figura 36 - Distribuição das anomalias dos totais de chuva dos anos hidrológicos em Brasília, 

Iporá, Goiânia, Jataí e Itumbiara ............................................................................................ 133 

Figura 37 - Distribuição das médias pluviométricas sazonais durante o período de 1975 a 2016 

sobre Goiás e o Distrito Federal ............................................................................................. 138 

Figura 38 - Boxplot dos totais de chuva das primaveras da série histórica de 1975/1976 a 

2015/2016 em Goiás e Distrito Federal .................................................................................. 139 

Figura 39 - Boxplot dos totais de chuva dos verões da série histórica de 1975/1976 a 2015/2016 

em Goiás e Distrito Federal .................................................................................................... 142 

Figura 40 - BoxPlot dos totais de chuva dos outonos da série histórica de 1975 a 2015 em Goiás 

e Distrito Federal .................................................................................................................... 145 

Figura 41 - Frequência das classes extremas do IAC na primavera durante as fases do ENOS

 ................................................................................................................................................ 148 

Figura 42 - Frequência dos padrões de chuva nas primaveras de 1975 a 2015 durante as fases 

do ENOS/ODP ........................................................................................................................ 149 

Figura 43 - Frequência das classes extremas do IAC no verão durante as fases do ENOS ... 151 

Figura 44 - Frequência dos padrões de chuva nos verões de 1975/1976 a 2015/2016 durante as 

fases do ENOS/ODP ............................................................................................................... 152 

Figura 45 - Frequência das classes extremas do IAC no outono durante as fases do ENOS . 154 

Figura 46 - Frequência dos padrões de chuva nos outonos de 1976 a 2016 durante as fases do 

ENOS/ODP ............................................................................................................................. 155 



 

Figura 47 - Distribuição dos totais mensais de chuva nas regiões pluviométricas de Goiás e 

Distrito Federal entre os anos hidrológicos Neutros de 1981/1982 e 2013/2014 ................... 160 

Figura 48 - SPI dos totais mensais de chuva dos anos hidrológicos de 1981/1982 e 2013/2014 

em Goiás e no Distrito Federal ............................................................................................... 162 

Figura 49 - Distribuição dos totais mensais de chuva nas regiões pluviométricas de Goiás e 

Distrito Federal entre os anos hidrológicos de El Niño 1982/1983 e 2015/2016 ................... 164 

Figura 50 - SPI dos totais mensais de chuva dos anos hidrológicos de El Niño 1982/1983 e 

2015/2016 em Goiás e no Distrito Federal ............................................................................. 166 

Figura 51 - Distribuição dos totais mensais de chuva nas regiões pluviométricas de Goiás e 

Distrito Federal entre os anos hidrológicos de La Niña 1988/1989 e 2011/2012 .................. 169 

Figura 52 - SPI dos totais mensais de chuva dos anos hidrológicos de El Niño 1982/1983 e 

2015/2016 em Goiás e no Distrito Federal ............................................................................. 171 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LISTA DE QUADROS 

 

Quadro 1 - Representação das escalas espacial e temporal do clima ....................................... 31 

Quadro 2 - Períodos de ocorrência do ENOS classificados conforme sua intensidade ........... 50 

Quadro 3 - Síntese das influencias do ENOS na precipitação pluviométrica nas regiões 

geográficas do Brasil ................................................................................................................ 53 

Quadro 4 - Unidades do relevo de Goiás e do Distrito Federal conforme Nascimento (1992) 71 

Quadro 5 - Relação entre a compartimentação topográfica realizada por Nascimento (2016) 

com as compartimentações consagradas de Nascimento (1992), Ross (1996) e do MAEG (2014)

 .................................................................................................................................................. 74 

Quadro 6 - Estações pluviométrica selecionadas ..................................................................... 85 

Quadro 7 - Estações pluviométricas selecionadas para análise ................................................ 92 

Quadro 8 - Classificação da intensidade do ENOS .................................................................. 93 

Quadro 9 - Classes de intensidade do IAC ............................................................................... 99 

Quadro 10 - Episódios de ENOS selecionados para análise dos totais mensais de chuva ..... 103 

Quadro 11 – Síntese das características das regiões pluviométricas de Goiás e Distrito Federal

 ................................................................................................................................................ 108 

Quadro 12 - Estações representativas de cada região pluviométrica de Goiás e Distrito Federal

 ................................................................................................................................................ 109 

Quadro 13 - Síntese das influências do ENOS e da ODP na variabilidade dos totais de chuva 

dos anos hidrológicos em Goiás e no Distrito Federal ........................................................... 136 

Quadro 14 - Síntese das influências do ENOS e da ODP nas anomalias e nos padrões de chuva 

da primavera, do verão e do inverno em Goiás e no Distrito Federal .................................... 156 

Quadro 15 - Episódios selecionados para análise ................................................................... 158 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1 - Produção de grãos em Goiás entre os anos de 2015 e 2017 .................................... 67 

Tabela 2 - Principais produtos agrícolas em 2018 .................................................................... 67 

Tabela 3 - Valores mínimos absolutos de chuva e a fase do ENOS entre os anos hidrológicos 

de 1975/1976 a 2015/2016 ..................................................................................................... 114 

Tabela 4 - Valores máximos absolutos de chuva e a fase do ENOS entre os anos hidrológicos 

de 1975/1976 e 2015/2016 ..................................................................................................... 115 

Tabela 5 - Valor de p do teste t resultante da comparação das medias de precipitação total anual 

entre os grupos dos anos de El Niño, La Niña e Neutros (grifados em vermelho valores de p < 

0,05) ........................................................................................................................................ 119 

Tabela 6 - Número de anomalias positivas e negativas dos totais anuais de chuva ............... 126 

Tabela 7 - Número de anos com anomalias positivas e negativas durante as fases da ODP . 127 

Tabela 8 - Comparativos das variâncias e das médias dos totais anuais de chuva obtidos durante 

as fases quente e fria da ODP (*diferença estatisticamente significativa) ............................. 128 

Tabela 9 - Frequência absoluta de anomalias positivas e negativas de chuva durante as fases do 

ENOS ...................................................................................................................................... 129 

Tabela 10 - Valor de p do teste t resultante da comparação das medias de precipitação 

acumulada entre os grupos El Niño, La Niña e Neutros durante a primavera (grifados em 

vermelho valores de p < 0,05) ................................................................................................ 141 

Tabela 11 - Valor de p do teste t resultante da comparação das medias de precipitação 

acumulada entre os grupos El Niño, La Niña e Neutros durante o verão (grifados em vermelho 

valores de p < 0,05) ................................................................................................................ 144 

Tabela 12 - Valor de p do teste t resultante da comparação das medias de precipitação 

acumulada entre os grupos El Niño, La Niña e Neutros durante o outono (grifados em vermelho 

valores de p < 0,05) ................................................................................................................ 146 

Tabela 13 - Médias dos acumulados de precipitação pluviométrica entre os grupos El Niño, La 

Niña e Neutros durante o outono ............................................................................................ 146 

Tabela 14 - Resultado do teste de ANOVA para variação espacial dos acumulados de chuva, 

em cada fase do ENOS, na primavera, verão e outono em Goiás e Distrito Federal ............. 147 

Tabela 15 - Diferença dos totais pluviométricos dos anos hidrológicos 1981/1982 (Neutro/ODP 

Quente) e 2013/2014 (Neutro/ODP Fria) e em Goiás e Distrito Federal ............................... 158 

Tabela 16 - Diferenças entre os acumulados de chuva registrados em janeiro de 1982 e janeiro 

de 2014 ................................................................................................................................... 161 



 

Tabela 17 - Diferença dos totais pluviométricos dos anos hidrológicos 1982/1983 (El 

Niño/ODP Quente) e 2015/2016 (El Niño/ODP Fria) e em Goiás e Distrito Federal ............ 163 

Tabela 18 - Diferenças entre os acumulados de chuva registrados em janeiro de 1983 e janeiro 

de 2016 ................................................................................................................................... 165 

Tabela 19 - Diferença dos totais pluviométricos dos anos hidrológicos 1988/1989 (La 

Niña/ODP Quente) e 2011/2012 (La Niña/ODP Fria) e em Goiás e Distrito Federal ........... 167 

Tabela 20 - Diferenças entre os acumulados de chuva registrados em janeiro de 1983 e janeiro 

de 2016 ................................................................................................................................... 170 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO ............................................................................................................. 23 

1.1 Justificativa ..................................................................................................................... 24 

1.2 Hipótese........................................................................................................................... 26 

1.3 Objetivos da Tese ............................................................................................................ 26 

1.3.1 Objetivo Geral ................................................................................................................. 26 

1.3.2 Objetivos Específicos ...................................................................................................... 27 

1.4 Estrutura da tese .............................................................................................................. 27 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA ..................................................................................... 29 

2.1 Escalas do Clima ............................................................................................................. 29 

2.2 Variabilidades e mudanças climáticas ............................................................................ 32 

2.2.1 A variabilidade temporal e espacial da precipitação pluviométrica no Brasil ................ 34 

2.3 O fenômeno El Niño Oscilação Sul – ENOS .................................................................. 42 

2.3.1 Intensidade e os principais impactos do ENOS no clima global .................................... 50 

2.4 Oscilação Decadal do Pacífico (ODP) ............................................................................ 54 

2.5 Estudos que avaliaram as influências do ENOS na variabilidade das chuvas ................ 57 

2.5.1 Estudos sobre a variabilidade da precipitação pluviométrica e as influências do ENOS em 

outras partes do mundo ............................................................................................................. 58 

2.5.2 Resultado de estudos realizados no Brasil ...................................................................... 60 

2.5.3 Estudos sobre variabilidade da precipitação pluviométrica e as influências do ENOS em 

Goiás 63 

3 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO ....................................................... 65 

3.1 Localização, aspectos demográficos e econômicos ........................................................ 65 

3.2 Características fisiográficas ............................................................................................ 68 

3.2.1 Aspectos Geomorfológicos ............................................................................................. 68 

3.2.2 Altimetria ........................................................................................................................ 69 

3.2.3 Compartimentação Topográfica ...................................................................................... 70 

3.2.4 Cobertura e uso da terra .................................................................................................. 74 

3.2.5 Aspectos climáticos da área de estudo ............................................................................ 76 

4 MATERIAIS E PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS ................................... 83 



 

4.1 Materiais e procedimentos para obtenção, seleção e preenchimento de falhas dos dados 

pluviométricos .......................................................................................................................... 83 

4.2 Procedimento para definição dos anos hidrológicos, obtenção e espacialização das médias 

sazonais e anuais ....................................................................................................................... 88 

4.2.1 Procedimento para obtenção e interpolação das médias anuais e sazonais .................... 89 

4.3 Procedimento para definição das regiões pluviométricas da área de estudo e para escolha 

das estações para análise........................................................................................................... 90 

4.4 Procedimento para obtenção e definição das fases e intensidade do ENOS e das fases da 

ODP  ......................................................................................................................................... 93 

4.5 Procedimento para análise das influências do ENOS e ODP na variabilidade anual e 

sazonal das chuvas em Goiás e Distrito Federal....................................................................... 94 

4.5.1 Procedimento para construção dos boxplot e sua aplicação na análise da influência do 

ENOS ........................................................................................................................................ 94 

4.5.2 Procedimento para definição dos Anos-Padrão e análise das frequências dos anos 

habituais e excepcionais durante as fases do ENOS e da ODP ................................................ 97 

4.5.3 Procedimentos para aplicação do IAC e análise das anomalias de chuva ...................... 98 

4.6 Procedimento para aplicação do Teste t de Student e da Análise de Variância (ANOVA) 

  ....................................................................................................................................... 100 

4.7 Procedimento para escolha dos episódios de anos hidrológicos de El Niño, La Niña e 

Neutro que estiveram nas fases quente e fria da ODP e análise dos totais mensais ............... 102 

5 RESULTADOS ............................................................................................................ 105 

5.1 Regionalização da precipitação pluviométrica no estado de Goiás .............................. 105 

5.2 Distribuição das médias e das máximas e mínimas absolutas de chuva em Goiás e no 

Distrito Federal durante os anos hidrológicos de 1975/1976 e 2015/2016 ............................ 110 

5.3 Participação do ENOS e da ODP na variabilidade interanual das chuvas em Goiás e 

Distrito Federal ....................................................................................................................... 115 

5.3.1 Análise da variabilidade dos totais de chuva dos anos hidrológicos nas diferentes fases do 

ENOS por meio dos boxplot ................................................................................................... 115 

5.3.2 Influencias do ENOS/ODP na variabilidade anual das chuvas por meio da técnica dos 

“Anos Padrões”....................................................................................................................... 121 

5.3.3 IAC dos anos hidrológicos da série histórica de 1975/1976 a 2015/2016 .................... 126 

5.4 Distribuição das médias históricas e análise da variabilidade das chuvas na primavera, no 

verão e no outono em Goiás e no Distrito Federal ................................................................. 137 



 

5.4.1 Distribuição das médias de pluviosidade durante a primavera, verão e outono ........... 137 

5.4.2 Análises sobre as influências do ENOS nos totais de chuva da primavera, verão e outono 

por meio da técnica do boxplot, Teste t e ANOVA................................................................ 139 

5.4.3 Análises das influências do ENOS/ODP nos totais de chuva da primavera, do verão e do 

outono por meio do IAC e dos “Anos Padrões” ..................................................................... 147 

5.5 Análise dos totais mensais de chuva nos episódios dos anos hidrológicos................... 157 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS ..................................................................................... 174 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ............................................................................... 179 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O clima tem sido objeto de análise de vários pesquisadores ligados as ciências que 

estudam a atmosfera. No caso da Geografia, o anseio por compreender a interação entre os 

elementos e fatores climáticos e sua relação com a sociedade, tem sido objeto de estudo da 

Climatologia Geográfica. 

Trata-se de uma questão muito importante, pois os elementos radiação solar, 

temperatura do ar, umidade do ar, precipitação pluviométrica e outros, estão cotidianamente em 

interação com a sociedade, influenciando seu modo de vida, refletindo na economia e 

repercutindo na sua forma de ocupação e organização no espaço.  

Cotidianamente assuntos relacionados ao padrão dos elementos climáticos são 

transmitidos pela mídia à sociedade. Informam notícias sobre a previsão do tempo atmosférico 

mostrando em quais regiões vai chover, qual estará mais seca, onde a temperatura será mais 

elevada. Também informam sobre os efeitos da variação dos elementos climáticos ao 

abastecimento de água, a geração de energia hidroelétrica, a produção agrícola, ao desconforto 

térmico e às inundações em áreas urbanas etc. 

Nesse sentido esses fatos indicam que o conhecimento sobre a variabilidade espaço-

temporal dos elementos climáticos é importante, pois interfere diretamente na natureza e no 

modo de vida e organização da sociedade. 

Com relação a precipitação pluviométrica, vários pesquisadores como Monteiro (1975), 

Nimer (1979), Mariano (2005), Baldo (2005), Mendonça e Danni-Oliveira (2007), Boin e 

Zavattini (2013), estudaram suas características de distribuição, frequência, intensidade e sua 

variabilidade espaço-temporal em diversas regiões do Brasil, com o objetivo de compreender a 

dinâmica, o padrão, o ritmo, sua gênese e suas repercussões socioambientais e econômicas.  

É importante ressaltar que além dos fatores que promovem a variabilidade espaço-

temporal das chuvas em escala local e regional (latitude, continentalidade, relevo, 

maritimidade, etc.) há de considerar o El Nino Oscilação Sul (ENOS) e a Oscilação Decadal do 

Pacífico (ODP), pois diversos estudos têm demonstrado que estes fenômenos provocam 

anomalias nos padrões das chuvas em diversas partes do mundo, inclusive no Brasil. 

Há décadas pesquisadores como Kousky e Cavalcanti (1984), Cavalcanti (1996), Grim, 

Barros e Doyle (2000), Grimm (2009), Andreoli e Kayano (2009), Vilar (2009), Nascimento 

Junior (2013), Foli e Costa (2016), etc., tem buscado identificar os efeitos provocados pelo 

ENOS e a ODP na variabilidade das chuvas no Brasil.  
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E dando continuidade aos estudos sobre as influências do ENOS na variabilidade da 

precipitação em Goiás é que esta tese se propõe analisar a variabilidade espacial e temporal da 

precipitação pluviométrica no estado de Goiás e no Distrito Federal, na tentativa de evidenciar 

as influências do (ENOS), e suas associações com as fases da ODP, nos padrões de distribuição 

e nas anomalias de chuva.  

 

1.1 Justificativa 

 

A compreensão da distribuição espacial e as irregularidades dos elementos climáticos 

no tempo são relevantes, não apenas do ponto de vista climáticos, mas segundo Baldo (2006) é 

principalmente devido sua relação com o desconforto térmico em áreas urbanas, e com os 

problemas de ordem econômica oriundos da produção agrícola, do abastecimento de água e da 

geração de energia hidroelétrica. 

Partindo dessa perspectiva, estudos têm sido desenvolvidos pela comunidade científica 

com o intuito de compreender a variabilidade climática e identificar sua tendência e sua relação 

com a sociedade.  

Neste sentido, os resultados das pesquisas de Azevedo et al. (2005) para a bacia do rio 

Iguaçu; a de Moraes e Nery (2014) para a unidade de gerenciamento de recursos hídricos do 

Paraíba do Sul; de Sanches et al. (2014) para a região de Alegrete-RS; de Fonseca (2016) para 

Blumenau-SC; de Costa e Silva (2017) para o estado do Ceará; etc., revelaram que a atuação e 

sobremaneira a intensidade do fenômeno ENOS interferiu diretamente na variabilidade das 

chuvas, principalmente por gerar alterações no seu padrão que consistiram em mudanças na 

distribuição espacial e desvios mensais, sazonais, anuais e decadais muito abaixo ou muito 

acima da média histórica. 

Na região Centro-Oeste do Brasil e especialmente no estado de Goiás, objeto de estudo 

desta tese, Monteiro (1951), Nimer (1979), Barros (2003), Mariano (2006), Zavattini (2009), 

Luiz (2012), Nascimento (2016) e Neves (2018), estudaram a dinâmica e a variabilidade das 

chuvas. No que se refere as influências do ENOS, e suas associações com as fases da ODP, na 

variabilidade das chuvas em Goiás, diversos estudos foram realizados nos últimos anos e podem 

ser citados como exemplo: Marcuzzo e Romero (2013), Romero, Marcuzzo e Dias (2014), Vale 

(2017), Silva (2018), Campos e Chaves (2020) e Silva e Carpenedo (2021). 

Pereira et al. (2009) analisaram a estação chuvosa de 2008-2009 e concluíram 

preliminarmente que os efeitos do ENOS em Goiás foram encontrados nos valores de 

temperatura mínima. Os resultados demonstraram que os anos de “La Niña” ficam em torno 
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dos 19,2°C e nos anos de “El Niño” ficam próximas dos 20,0°C e a diferença entre esses valores 

são pequenas, em relação os anos que não ocorrem esses tipos de fenômenos. 

Nascimento (2011) analisou o episódio de 1997-1998 para verificar as influências do El 

Niño na temperatura, umidade relativa do ar e nas chuvas em Goiânia. Os resultados 

demonstraram desvios no elemento temperatura do ar, o qual constatou-se desvios positivos 

(aumento) na máxima e mínima em 1997, continuando no ano seguinte (1998) e maior 

intensidade de desvios nas mínimas (desvios variando entre 2,5°C, em julho, e 4,3°C, em 

agosto). Os elementos umidade do ar e precipitação não apresentaram considerável 

modificação. 

 Já os estudos realizados por Romero et al. (2013); Marcuzzo e Romero (2013); Romero 

et al. (2014) analisaram as séries históricas de precipitações em 88 estações pluviométricas no 

estado de Goiás, com o intuito de identificar influências do ENOS nos valores máximos de 

precipitação e no número de dias com chuva. Os resultados demonstraram pouco influência 

desses fenômenos na variação desses elementos. 

Porém, vale destacar que, para fazer a correlação dos valores máximos de precipitação 

e do número de dias com chuva com as fases positivas e negativas do ENOS, os autores 

utilizaram a média dos valores obtidos em todos os postos pluviométricos selecionados e 

distribuídos por toda área de estudo. Porém, algumas perguntas emergem em relação ao 

resultado destes estudos, veja: a) Ao correlacionar a intensidade do ENOS com a média de 

chuva de 88 estações, não estaria generalizando o padrão de distribuição espacial das chuvas 

no estado de Goiás evidenciado por Monteiro (1951), Nimer (1979), Nascimento (2016) e 

Neves (2018)?; b) A distribuição mensal, sazonal, anual e o número de dias com chuva no 

território goiano é uniforme?; c) Não seria importante regionalizar as chuvas na área de estudo 

e estabelecer uma análise por regiões homogêneas, considerando que há uma variabilidade 

espacial das chuvas na área de estudo?; d) O uso da média como resultado, não mascara os 

extremos de chuvas, as anomalias que são resultantes da ação de fenômenos como ENOS? 

Neste sentido, é bom enfatizar que a média, enquanto resultado final, mascara as 

variações e extremos climáticos. O uso da média aritmética como resultado para identificar 

padrões de correlação e dependência entre o ENOS e os elementos climáticos reforça o conceito 

de clima como sendo o estado médio da atmosfera, um clima estático (parado), em contradição 

com a definição de clima proposta por Max Sorre, que considerou o clima dinâmico, onde os 

elementos climáticos apresentam um ritmo, uma interação e uma sucessão sobre um 

determinado lugar. Ainda com relação ao uso da média nos estudos climatológicos Zavattini e 

Boin (2013, p. 30) recomendaram que: 
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[...] as séries temporais quase sempre contêm algumas ocorrências extremas, isto é, 

dados com valores muito altos ou muito baixos, recomendamos ao leitor cautela no 

uso da média. Recomendamos, ainda, que seu cálculo venha sempre acompanhado da 

mediana, valor que divide uma distribuição exatamente em duas metades, e da moda, 

valor que ocorre com mais frequência. 

 

Portanto, a motivação desta pesquisa está pautada no objetivo de dar continuidade aos 

estudos sobre os efeitos do ENOS e da ODP na variabilidade das chuvas em Goiás, tendo em 

vista que a variação espacial e temporal das chuvas, bem como as suas anomalias provocam 

repercussões socioambientais e econômicas, pois interferem diretamente na produção agrícola, 

na disponibilidade de água para o abastecimento humano, na geração de energia hidroelétrica. 

Também ela se torna importante porque as informações produzidas poderão servir de subsídios 

para o planejamento agrícola, urbano e para a gestão dos recursos hídricos no estado de Goiás. 

Também, cabe ressaltar que os resultados desta pesquisa serão encaminhados a mídia, 

por meio de boletins informativos, com o intuito de disponibilizar para comunidade as 

informações obtidas. Para a comunidade acadêmica, serão disponibilizados por meio de artigos 

e resumos submetidos a publicação em revistas e congressos. 

 

1.2 Hipótese 

 

A compreensão da distribuição espacial e as irregularidades temporais dos elementos 

climáticos são relevantes, não apenas do ponto de vista climáticos, mas também pelos impactos 

sociais e econômicos que essas irregularidades proporcionam. Desse modo, a hipótese dessa 

tese é que o ENOS e a ODP influenciam na variabilidade espacial e temporal da precipitação 

pluviométrica no estado de Goiás e Distrito Federal.  

 

1.3 Objetivos da Tese 

 

1.3.1 Objetivo Geral 

 

➢ Com este estudo pretende-se verificar como ENOS e ODP podem influenciar na 

variabilidade espacial e temporal da precipitação pluviométrica no estado de Goiás e 

Distrito Federal. 
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1.3.2 Objetivos Específicos 

 

➢  Delimitar as regiões pluviométricas da área de estudo e as estações pluviométricas 

representativas; 

 

➢ Avaliar como os eventos ENOS e ODP influenciam nos totais pluviométricos anuais e 

sazonais; 

 

➢ Selecionar episódios de ENOS em ambas as fases da ODP para analisar a distribuição 

e as anomalias dos totais mensais de chuva.  

 

 

 

1.4 Estrutura da tese 

 

Na primeira seção foi apresentada a introdução da tese, bem como a justificativa, a 

hipótese e os objetivos, conforme foi demonstrado anteriormente.  

 Na segunda seção foi apresentada uma revisão sobre os conceitos de escalas 

climáticas e definido em qual abordagem escalar foi enquadrada a proposta desta tese. Também 

foi realizada a revisão bibliográfica sobre variabilidade pluviométrica e as definições de 

mudanças climáticas e variabilidade climática. Em seguida foram apresentadas considerações 

sobre a variabilidade espacial e temporal da precipitação pluviométrica no Brasil, enfatizando 

os principais fatores que contribuem para sua configuração. 

Também foram apresentadas definições sobre o fenômeno ENOS, dando ênfase na sua 

definição, nas interações que ocorrem entre o Oceano Pacífico e a atmosfera, nos padrões de 

circulação atmosférica gerados por essa interação, bem como na intensidade do ENOS e suas 

influências em diversas regiões do planeta. Posteriormente foi apresentada a definição do modo 

de variabilidade climática ODP, suas associações com o ENOS e os resultados alcançados por 

pesquisas que averiguaram as influências das associações da ODP e ENOS na variabilidade das 

chuvas. 

Para finalizar foram apresentados resultados de estudos que avaliaram a influência do 

ENOS na variabilidade das chuvas em várias unidades da federação, inclusive no estado de 

Goiás e em diversas partes do mundo.  
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A terceira seção foi dedicada a descrição das principais características demográficas, 

econômicas e os aspectos físicos (Geomorfologia, Altimetria, Compartimentação Topográfica 

e Clima) da área de estudo e na quarta seção foram relatados os materiais e procedimentos 

metodológicos utilizados para a realização da pesquisa. 

Na quinta seção dessa tese foram apresentados os resultados e as discussões. De início 

foi demonstrada as regiões pluviométricas da área de estudo, bem como as estações 

representativas de cada uma. No segundo momento dos resultados foi averiguada as influências 

do ENOS e da ODP na variabilidade dos totais de chuva dos anos hidrológicos e posteriormente 

dos totais registrados na primavera, no verão e no outono.  A parte final dos resultados foi 

dedicada a comparação dos totais e anomalias mensais de chuva obtidas durante episódios de 

El Niño, La Niña e Neutros nas fases quente e fria da ODP.  

Em seguida foram relatadas as considerações finais da tese e as bibliografias utilizadas.  
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Este capítulo foi destinado à revisão bibliográfica que fundamenta esta tese. 

Inicialmente foi realizada uma abordagem para definir escalas climática; variabilidade 

climática e posteriormente foram apresentadas informações referentes a variação espaço-

temporal precipitação pluviométrica no Brasil. 

Também, foram apresentados conceitos e definições sobre o fenômeno El Niño 

Oscilação Sul - ENOS e, em seguida, apresentada uma revisão dos estudos que analisaram suas 

influências na variabilidade das chuvas em diversos países do mundo, na América do Sul, no 

Brasil e em Goiás e Distrito Federal.  

 

2.1 Escalas do Clima 

 

Os principais elementos climáticos, radiação solar, temperatura do ar, umidade relativa 

do ar, pressão atmosférica, ventos e precipitação variam no tempo e no espaço. As variações 

espaciais e temporais dos elementos climáticos são promovidas pelos movimentos do planeta, 

o seu grau de inclinação e sua relação ao plano de eclíptica, a circulação atmosférica e devido 

a influência de fatores climáticos, como a latitude, a altitude, a continentalidade/maritimidade, 

a vegetação e a ação antrópica.  

Dessa forma, ao estudar um fenômeno climático e sua variação no tempo e no espaço 

deve-se levar em consideração a relação complexa dos elementos climáticos com os fatores 

climáticos. Neste sentido, Ribeiro (1993, p. 01) afirmou que: 

 

O clima é regido por um conjunto integrado de fenômenos que se fundem no tempo e 

no espaço, revelando uma unidade ou tipo passíveis de serem medidos em seu 

tamanho (extensão) e em seu ritmo (duração). O fenômeno climático é constituído por 

um conjunto de elementos de naturezas diversas e que convivem ao mesmo tempo no 

mesmo espaço, em regime de trocas energéticas reciprocas e interdependentes. Por 

isso, a sua abstração racional exige um referencial escalar com possibilidades 

metodológicas, isto é, uma escala taxonômica como parte da própria metodologia da 

pesquisa climatológica. A cada nível escalar deve corresponder uma abordagem 

específica, no sentido da coerência entre extensão e duração do fenômeno climático 

com as técnicas analíticas, desde a obtenção dos dados, passando pelo seu tratamento 

estatístico – matemático, até a sua apresentação gráfica e cartográfica. 
 

Portanto, ao estudar um fenômeno climático, incialmente é necessário levar em 

consideração sua extensão (dimensão espacial) e duração (temporal). Para Mendonça e Danni-

Oliveira (2007) a delimitação da área de estudo constitui um dos primeiros passos para facilitar 
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o desenvolvimento dos estudos em climatologia, e Ribeiro (1993) ratificou que a definição da 

intensidade, frequência e de uma tipologia climática, dependerá da adequação da abordagem 

espacial e temporal da atmosfera com um conjunto de técnicas analíticas empregadas no 

processo de pesquisa e comunicação de seus resultados.  

Para Ribeiro (1993), a proposição de uma escala taxonômica para o fenômeno 

climático deve levar em consideração os seguintes critérios:  

 

a) São consideradas escalas superiores aquelas mais próximas do nível planetário e 

escalas inferiores aquelas mais próximas dos indivíduos habitantes da superfície da 

Terra: b) As combinações de processos físicos interativos numa escala superior 

resultam em modificações sucessivas no comportamento da atmosfera nas escalas 

inferiores; c) As combinações particulares de processos físicos nas escalas inferiores 

possuem limitada repercussão nas escalas superiores; d) O grau de dependências da 

radiação extra-terrestre na definição climática é maior nas escalas superiores, 

enquanto que a influência dos elementos da superfície, inclusive a ação antrópica, vai-

se tornando mais pronunciada na medida em que se atingem as escalas inferiores; e) 

Quanto mais extenso o resultado de determinada combinação, maior será o tempo de 

sua permanência, sendo o inverso igualmente verdadeiro; f) A extensão de uma 

determinada combinação na atmosfera resulta num atributo tridimensional sendo, 

portanto, volumétrica a noção de extensão, em Climatologia, e tendo como limite 

superior o próprio limite da atmosfera terrestre. (RIBEIRO, 1993, p. 01). 

 

Ribeiro (1993), Mendonça e Danni-Oliveira (2007) e Ayoade (2010) adotaram a 

mesma taxonomia para os fenômenos climáticos. Na abordagem dos referidos autores as escalas 

espaciais do clima se dividem em três níveis, Macroclima, Mesoclima e Microclima. No 

entanto, deve ser ressaltado que os fenômenos atmosféricos vão desde as zonas planetárias até 

as variações de temperatura de uma rua e constituem uma visão única do sistema climático.  

Segundo Mendonça e Danni-Oliveira (2007) ao estabelecer uma taxonomia para 

estudar os fenômenos climáticos há uma hierarquização das grandezas climáticas, sendo que o 

microclima está inserido no mesoclima, e este, por sua vez está inserido no macroclima.  

Ayoade (2010, p. 04) definiu esses três níveis climáticos da seguinte forma: 

 

Macroclima ou clima zonal: escala que está relacionada com os aspectos dos climas 

de amplas áreas da terra e com movimentos atmosféricos em larga escala que afetam 

o clima. Mesoclima ou clima regional: essa escala preocupa-se com o estudo do 

clima em áreas relativamente pequenas, entre 10 e 100 quilômetros de largura (por 

exemplo, o estudo do clima urbano e dos sistemas climáticos locais severos, tais como 

os tornados e os temporais). Microclima ou clima local: está preocupada com o 

estudo do clima próximo à superfície ou de áreas muito pequenas, com menos de 100 

metros de extensão (AYOADE, 2010, p.4, grifo nosso).  
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Além da definição dos três níveis escalares para o estudo dos fenômenos climáticos, 

Ribeiro (1993) propôs três ordens de grandeza têmporo-espacial desses níveis: Clima Zonal, 

Clima Regional e Clima Local que possui como derivação o Topoclima e Microclima.  

Mendonça e Danni-Oliveira (2007) afirmaram que há algumas controvérsias entre os 

climatólogos e meteorologistas no que diz respeito a escala climática. Afirmam que há grande 

variação nas nomenclaturas para diferentes dimensões climáticas quanto para a extensão e 

duração dos fenômenos característicos das mesmas. No entanto, os autores demonstraram as 

dimensões espaciais e temporais com maior aceitação no meio climático-meteorológico, e está 

embasada numa flexibilidade entre as diversas grandezas. (Quadro 1). 

 

Quadro 1 - Representação das escalas espacial e temporal do clima 

Ordem de 

Grandeza 
Subdivisões 

Escala 

horizontal 

Escala 

Vertical 

Temporalidades 

das variações 

mais 

representativas 

Exemplificação 

espacial 

Macroclima 

Clima Zonal 

> 2.000 km 3 a 12 km 
Algumas semanas 

a vários Decênios 

O globo, um 

hemisfério, o 

oceano, o 

continente, etc. 

Clima Regional 

Mesoclima 

Clima Regional 
10 km a 

2.000 km 

100 m a 12 

km 

Várias horas a 

alguns dias 

Região natural, 

montanha, região 

metropolitana, 

cidade, etc. 

Clima Local 

Topoclima 

Microclima - 

Alguns 

metros a 10 

km 

Abaixo de 

100 m 
De minuto ao dia 

Bosque, uma rua, 

uma 

edificação/casa 

etc. 

Fonte: adaptado de Mendonça e Danni-Oliveira (2007) 

Organização: O autor (2021) 

 

Aqui, convém destacar que a Organização Mundial de Meteorologia (OMM) 

estabeleceu um período mínimo de observações de 30 anos, inclusive em intervalos 

padronizados (1901-30, 1931-1960, 1961-1990), para que seja possível comparar diferentes 

locais do planeta. São as normais climatológicas. Além delas, há as normais climatológicas 

provisórias (tempo mínimo de 10 anos, mas fora dos períodos padronizados pela OMM, por 

exemplo, 1951-80, 1990-2000 ou 1980/2010 que foram recentemente divulgadas pelo Instituto 

Nacional de Meteorologia (INMET)), conforme foi salientado por Azevedo e Galvani (2011). 

Essa ressalva da possibilidade de emprego de uma série temporal menor é firmada na 

ótica da Climatologia Geográfica – que busca realizar uma análise rítmica, sendo plausível que 

se trabalhe com séries temporais menores para facilitar a análise de dados diários e se possível 

dispensar o uso de médias aritméticas – que tendem a mascarar os dados. É nesse contexto que 
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se utilizam anos-padrão (um ano para cada regime, habitual, seco e chuvoso) e mesmo 

episódios-padrão, para estudar o avanço de uma frente fria durante 5 dias, por exemplo. 

 

2.2 Variabilidades e mudanças climáticas 

 

Ao longo da formação planeta e de sua atmosfera, o clima da terra tem variado e 

sofrido alterações, demonstrado que oscilações extremas dos elementos e dos aspectos 

climáticos, como por exemplo os períodos de glaciações, interferem diretamente nas diferentes 

formas de vida no planeta.  

Neste sentido, para Sant’ Anna Neto e Zavattini (2000), o clima é muito dinâmico, 

portanto, é necessária a observação de seus principais elementos, como a umidade do ar, 

temperatura do ar e as chuvas, por um longo período de tempo para verificar se suas variações 

são permanentes, tratando, assim, de mudanças climáticas, ou, caso não sejam contínuas, 

corresponderem a variabilidades do clima. 

Conti (2000) afirmou que o clima apresenta enorme variabilidade no espaço e no 

tempo, e é o resultado de um processo complexo de relações entre a atmosfera, oceanos, 

superfície sólidas (com e sem vegetação), neve e gelo. Ainda conforme o autor citado, a 

evolução e comportamento da atmosfera nunca é igual de um ano para outro, de uma década 

para outra, de um lugar para o outro, portanto, podem ser verificado flutuações a curto, médio 

e longo prazo. 

Seguindo este raciocínio Angelocci e Sentelhas (2007, p.01) afirmaram que: 

 

A variação espacial e a flutuação temporal são características marcantes do tempo e 

do clima. A flutuação temporal do clima é uma característica que deve ser discutida 

com maiores detalhes, pois o seu estudo nas mais diferentes escalas cronológicas 

permite compreender como era o clima terrestre no passado longínquo (paleoclima), 

no passado recente e como o é no presente, além de permitir, a partir de modelos, 

simular situações de clima no futuro. Para um melhor entendimento do estudo das 

flutuações climáticas, é necessário se entender os conceitos de variabilidade, de 

anomalia e de mudança climática. Deve-se lembrar que ao se referir ao clima, está se 

trabalhando com escalas de tempo de no mínimo 30 anos, podendo estas serem 

prolongadas às escalas tão grandes, como a de eras geológicas. 

 

Mariano (2005), baseada em Christofoletti (1989), apontou que variabilidade e 

mudança climática são diferentes. A variabilidade corresponde as variações ocorridas em curto 

prazo no padrão dos elementos climáticos, sem que haja mudança do clima, porém quando as 

alterações continuam em longo prazo podem se constituir em mudança climática. Já a mudança 

climática é caracterizada por alterações, em longo prazo, na temperatura, ventos, precipitação 
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e em outros elementos, por registros paleontológicos, estratigráficos e históricos, que 

registraram essas evidências, principalmente as ocorridas no Quaternário e em outras eras 

geológicas passadas.  

Segundo Conti (2000), no ano de 1996 a Organização Mundial de Meteorologia 

(OMM) propôs um quadro de definições para algumas terminologias utilizadas pelos 

pesquisadores do clima com o intuito de padronizá-las.  

Neste sentido, a mudança climática pode ser acompanhada de uma descontinuidade 

(mudança brusca). Ainda conforme Conti (2000) a variabilidade climática é a maneira pela qual 

os elementos climáticos variam no interior de um determinado período de tempo, e pode ser 

expressa pelo desvio padrão e pelo coeficiente de variação.  

A tendência, flutuação e oscilação são possibilidades de variabilidade climática. Dessa 

forma, entende-se por tendência o aumento ou a diminuição lenta dos valores médios no 

decorrer de uma série de dados com no mínimo três décadas, podendo ser linear ou não. 

Flutuação climática corresponde qualquer variação que seja expressa por duas máximas (ou 

mínimas) e uma mínima (ou máxima) observado durante uma série histórica. Para Conti (2000) 

e a OMM a oscilação climática corresponde flutuação em que a variável climática tende a 

permanecer, alternadamente, em torno de dois (ou mais) valores e a movimentação de um valor 

médio para outro ocorre em intervalos regulares ou não.  

Para Angelocci e Sentelhas (2007) a variabilidade climática é uma condição de 

variação em torno da média climatológica, e anomalias climáticas se referem a uma flutuação 

extrema de um elemento climático em uma série histórica, com desvios acentuados do padrão 

da variabilidade. 

A título de exemplificação, na Figura 1 está representada a variabilidade dos totais 

anuais de chuva em Iporá-GO entre 1974 e 2017, e a partir dessa representação está sendo 

demonstrado um exemplo da variabilidade. Entre os anos de 1974 e 1980 foi registrado uma 

tendência positiva (aumento) nos totais anuais de precipitação em Iporá e entre os anos de 2008 

e 2017 uma tendência negativa (diminuição) de precipitação pluviométrica. Já nos anos de 1989 

e 2012 é possível identificar anomalias climáticas. 
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Figura 1- Variabilidade dos totais anuais de chuva em Iporá-GO entre o período de 1974 a 

2017 

 
Fonte: Agência Nacional de Águas (2021). 

Org. O autor (2021) 

 

Após ter apresentado definições sobre variabilidade climática e demais terminologias, 

em seguida foram apresentadas considerações sobre a variabilidade temporal e espacial das 

chuvas no Brasil e a importância do seu conhecimento para sociedade.   

 

2.2.1 A variabilidade temporal e espacial da precipitação pluviométrica no Brasil 

 

A precipitação pluviométrica, como qualquer outro elemento climático, varia no 

tempo e no espaço. Cada tipo climático do planeta possui uma caraterística em relação a 

distribuição espacial e temporal das chuvas. No Brasil, país que possui a maior parte do seu 

território inserido na zona intertropical do planeta, também é marcado por irregularidades na 

distribuição espacial e temporal das chuvas.  

Com relação aos tipos climáticos existentes no Brasil, Alvares et al. (2014) 

apresentaram três tipos climáticos do Brasil, seus respectivos subtipos baseados na classificação 

de Köppen. Conforme os autores, 81,4% do território brasileiro possui o clima do tipo A (zona 

tropical), que se estende pelo norte, centro-oeste, parte do nordeste e do sudeste do Brasil; o 

clima do tipo B (zona seca) ocupa 4,9% e está restrito ao nordeste do Brasil; o clima do tipo C 

(zona subtropical úmida) está presente em parte do sudeste e no sul do Brasil, e corresponde a 

13,7% do território nacional. Os três tipos climáticos apresentam os seguintes subtipos: Af, Am, 

Aw, As, Bsh, Cfa, Cfb, Cwa, Cwb, Cwc, Csa, Csb, descrito na Figura 2. 
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Figura 2 - Tipos climáticos do Brasil 

 
Fonte: Alvares et al. (2014) 

 

Conforme Alvares et al. (2014) essas zonas climáticas identificadas na Figura 2 

forneceram uma visão climática mais profunda no nível regional e local. Permitiu a 

identificação de tipos climáticos nuca antes relatados na paisagem brasileira.  

A dinâmica das massas de ar sobre o território brasileiro é um fator preponderante para 

a variabilidade das chuvas no Brasil. Nimer (1989) e Borsato (2016) ressaltaram que as massas 

de ar que atuam e controlam a distribuição espacial e temporal das chuvas no Brasil são cinco: 

Massa Equatorial Continental (MEC), Massa Equatorial Atlântica (MEA), Massa Tropical 

Atlântica (MTA), Massa Tropical Continental (MTC) e a Massa Polar Atlântica (MPA).  

Neste primeiro momento é importante destacar que as massas de ar atuantes no Brasil 

são mecanismo dinâmicos, responsáveis diretas pela variabilidade temporal e espacial dos 
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elementos climáticos. Essa dinâmica fica evidenciada ao verificar que durante a estação do 

verão, período chuvoso no norte e no centro-sul do Brasil, é marcado pelo predomínio da 

atuação da MEC. 

O contrário é verificado durante a estação de inverno, quando a MEC reduz seu campo 

de atuação, se limitando a região norte do país (Figura 4). Durante essa estação, a MTA 

predomina sobre a maior parte do centro-sul do Brasil e as incursões da MPA se tornam mais 

frequentes e passam a influenciar na dinâmica climática dessa região, e dependendo de sua 

intensidade, conseguem atuar no sul da região norte do país. (Figura 4). A MPA provoca queda 

dos valores de temperatura em toda região em que atua, chuvas frequentes na região sul e em 

parte do sudeste e do centro-oeste do Brasil, devido ao desenvolvimento de sistemas frontais. 

 

Figura 3 - Atuação das massas de ar no Brasil durante as estações de verão e inverno 

 
Fonte: Marques (2018) 

 

Cabe ressaltar que as informações relativas à dinâmica e os principais sistemas 

atmosféricos atuantes na área de estudo, elencada para esta pesquisa (o estado de Goiás e o 

Distrito Federal), serão explanadas no capítulo destinado a caracterização da área de estudo. 

Conforme os dados da normal climatológica (1981- 2010), fornecidas pelo INMET 

(2019), a distribuição espacial dos totais anuais de chuva no Brasil varia de 400 milímetros, 

registrados na região Nordeste, aos 3.450 milímetros na região Norte. (Figura 6). Este fato 

demonstra que há uma variação espacial heterogênea dos volumes de chuva no Brasil. 
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Figura 4 - Normal climatológica (1981-2010) da precipitação acumulada anual no Brasil 

 
Fonte: INMET (2021) 

Org. O autor (2021) 

 

Os dados da normal climatológica (1981-2010) do INMET demonstraram o contraste 

da sazonalidade da precipitação pluviométrica no Brasil. No verão (dez-jan-fev) ocorrem os 

maiores valores de precipitação, especialmente nas Regiões Norte, Centro-Oeste e Sudeste, 

chegando a acumulados trimestrais de 1.200mm.   

No outono os maiores acumulados se concentram na parte setentrional da Região 

Norte, ao passo que os volumes diminuem, especialmente no Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste 

e Sul, passando a predominar, nessas áreas, acumulados entre 200 e 400mm.  

No inverno passa a predominar, em todas as Regiões brasileiras, acumulados 

trimestrais abaixo de 100mm. Por fim, na primavera, os acumulados passam a se elevar, 

especialmente nas Regiões Sul, Norte e Centro-Oeste. (Figura 5). 
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Figura 5 - Sazonalidade da precipitação pluviométrica no Brasil conforme a normal 

climatológica (1981-2010) do INMET 

 
Fonte: INMET (2021) 

Org. O autor (2021) 

 

Com relação a variação espacial das chuvas mensais no Brasil, observa-se que durante 

os meses de janeiro, fevereiro e março os maiores volumes de chuva (entre 200 mm e 350 mm) 

se concentram na região Norte, Centro-Oeste e Sudeste do Brasil. Os menores volumes (entre 

45 mm e 75 mm de chuva) são registrados no Nordeste, Sul e no estado de Roraima (extremo 

norte do país). No mês de março o volume de chuva se eleva na região norte do Brasil, 

principalmente em função da Zona de Convergência Intertropical – ZCIT.  

No mês de abril os maiores volumes de chuva (350 mm a 450 mm) se concentram na 

região Norte. Há uma redução dos volumes de chuva na região Centro-Sul e em alguns estados 

da região Nordeste, como é o caso da Bahia. Em maio os volumes de chuva diminuem bastante 

na região Centro-Oeste, no centro-norte de Minas Gerais e no oeste da Bahia, com valores entre 

15 mm e 45 mm de chuva. Este fato marca o início do período seco na região. (Figura 6).  
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Em junho, julho e agosto, a MTA predomina sobre a região Centro-Sul do Brasil 

provocando condições de estabilidade atmosférica. Durante esses três meses são registrados os 

menores volumes de chuva na região Centro-Sul e em parte do Nordeste do Brasil, com valores 

que variam entre 0 mm e 25 mm de chuva. Os maiores volumes de chuva (250 mm e 350 mm) 

se limitam ao extremo norte do país, principalmente sobre o estado de Roraima.  

No mês de setembro, os menores volumes de chuva (entre 0 mm e 25 mm) se 

concentram na região Nordeste do país. Os maiores volumes deste mês (125 mm e 175 mm) 

são registrados na região Sul. Cabe ressaltar que nas demais regiões brasileiras o volume de 

chuva é bem reduzido comparado aos meses mais chuvosos (dezembro, janeiro e fevereiro).  

Em outubro inicia o período chuvoso na maior parte do país e os volumes de chuva 

voltam a se elevar nas regiões Norte, Centro-Oeste e Sudeste, ficando os menores volumes no 

norte do Pará e na região Nordeste. 

Nos meses de novembro e dezembro os volumes de chuva voltam a se elevar na região 

Centro-Sul do Brasil com valores variando entre 125 mm e 300 mm de chuva. Os menores 

volumes (0 mm e 35 mm) se restringem ao extremo nordeste da região Nordeste do Brasil. 

(Figura 6). 

A precipitação pluviométrica é um importante elemento para o planejamento agrícola, 

urbano, rural, ambiental, para gestão dos recursos hídricos, para a manutenção do ciclo 

hidrológico, para o abastecimento humano e para geração de energia hidroelétrica. No entanto, 

compreender sua distribuição e sua variabilidade no tempo e no espaço se torna fundamental, 

pois o excesso ou a redução brusca do volume de chuva, em determinada região, provoca 

impactos em todos os setores mencionados, reflete na economia e consequentemente afeta toda 

a sociedade. 

Nesta mesma linha de raciocínio Sant’Ana Neto (2000, p. 96) afirmou que: 

 

Em áreas tropicais, as chuvas assumem tanto o papel de destaque na compreensão do 

clima, em escalas regionais, como podem ser consideradas como o principal elemento 

de análise na organização e no planejamento territorial e ambiental, em função do 

elevado grau de interferência, impacto e repercussão no tempo e no espaço.  

 

Sat’ Ana Neto (2000) ainda ressaltou que, no Brasil, os problemas oriundos da 

variabilidade das chuvas, expressos em sua escassez ou excesso, atingem desde o sertão 

nordestino, que é caracterizado por temperaturas elevadas e chuvas escassas, até as regiões 

metropolitanas, que por falta de planejamento ficam inundadas com a ocorrência de chuvas 

concentradas de verão. Da mesma forma a região centro-sul do Brasil tem sua produção agrícola 

prejudicada em razão de veranicos prolongados.  
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Figura 6 - Distribuição mensal das chuvas no Brasil conforme a normal climatológica (1981-

2010) do INMET 

 
Fonte: INMET (2021) 

Org. O autor (2021) 

 

Conforme Marengo et al. (2007, p. 202), “um atraso no início da estação chuvosa pode 

causar impactos graves na agricultura e na geração de energia hidroelétrica”. Por isso, a 

compreensão da distribuição espacial e temporal (mensal, sazonal, anual) são relevantes. 
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Com relação a agricultura Assad et. al (1993) estudaram a ocorrência de veranicos no 

cerrado brasileiro e demonstraram que a duração dos veranicos aumenta de oeste para leste na 

região dos cerrados, atingindo valores de 5 a 10 dias na parte oeste, e de 20 a 25 dias na parte 

leste. Os autores também mencionaram que devido a elevada evapotranspiração, um veranico 

de 10 dias pode levar culturas de arroz sequeiro ao ponto de murcha. No entanto, também 

mencionaram, hipoteticamente, que variações climáticas globais, provocadas por fenômenos 

como ENOS, podem influenciar na duração dos veranicos e trazer prejuízos para agricultura. 

Neste sentido, sugeriram que outros estudos possam ser realizados para analisar tais influências.  

Baldo (2006, p. 13-14) ressaltou que: 

 

[...] a compreensão da dinâmica espaço-temporal dos elementos climáticos, 

principalmente da precipitação pluviométrica, que merece uma ênfase especial, uma 

vez que a sua distribuição no espaço e sua irregularidade no tempo tornam-se 

relevantes, não apenas do ponto de vista climático, mas principalmente pelas 

repercussões na agricultura e nos problemas de ordem econômica delas advindos, no 

abastecimento de água, na produção de energia hidrelétrica, nos processos físicos e 

em outras formas de vida. 

 

Com relação ao abastecimento de água e a geração de energia hidroelétrica, a Agência 

Nacional de Águas – ANA (2014) relatou que a redução das chuvas nos últimos anos 

desencadeou uma crise hídrica no Brasil, que comprometeu a produção agrícola, o 

abastecimento de água e o fornecimento de energia elétrica à população de diversas cidades 

brasileiras, localizadas principalmente nas regiões Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste do Brasil.  

Cabe aqui abrir um parêntese para ressaltar que a variabilidade espacial e temporal das 

chuvas é um fator preponderante em relação a causa dos problemas citados pela ANA (2014), 

entretanto, outros fatores devem ser considerados, como por exemplo a situação de degradação 

das bacias hidrográficas, em face da falta de planejamento para ocupação e reordenamento do 

uso dessas áreas.  

Segundo Machado e Torres (2012), a retirada da cobertura vegetal e a implantação de 

pastagens e agricultura mecanizada tem tornado os solos das bacias hidrográficas mais 

compactados, fato que dificulta o processo de infiltração da água no solo e consequentemente 

a recarga do lençol freático. Neste sentido, há uma diminuição maciça da vazão dos mananciais 

e muitos cursos d’água, principalmente durante o período estiagem, que antes não secavam 

(perenes) passam a ser intermitentes. 

A variabilidade espacial e temporal das chuvas não é o único fator responsável pela 

falta de água, mas é de extrema importância e deve ser considerado, pois a chuva é parte do 

ciclo hidrológico e é a forma complexa com que a água presente na atmosfera, retorna 
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novamente à superfície para abastecer o lençol freático, os rios, lagos, etc.  

 

Ao mesmo tempo em que convergimos nossas atenções para o problema da captação, 

da distribuição e do consumo de água em abundância e de boa qualidade para o 

consumo humano, damo-nos conta de que a atmosfera é o mais desconhecido e 

imprevisível fenômeno natural. Nessa esfera gasosa, uma complexa combinação de 

elementos e de fatores meteorológicos, geográficos e astronômicos formam os 

variados tipos de climas do globo. Em cada parte do planeta, as diferentes 

manifestações do clima interferem na maneira pela qual as sociedades obtêm os seus 

mais diversificados produtos. (SANT’ANNA NETO e ZAVATINI, 2000, p. 02).  

 

Em relação a produção agrícola, Mariano (2005) identificou, na microrregião sudoeste 

de Goiás, que a variabilidade interanual das chuvas, identificada por meio de anos padrão, 

confirmou que nos anos chuvosos e tendente a chuvoso corresponderam a 64% do total de anos 

da série histórica. Porém em cinco episódios de anos tendente a chuvoso foi identificado queda 

da produção de soja em 12 municípios. 

Silva, Parela-Pantano e Sant’Ana Neto (2008) estudaram os efeitos da variabilidade 

das chuvas na produtividade agrícola de 12 municípios do médio Paranapanema. Os resultados 

demonstraram que as culturas tradicionais de soja e milho são vulneráveis a variabilidade 

climática.   

Como base no que foi tratado até agora ficou evidente que a variabilidade das chuvas 

provoca repercussões que atinge toda a sociedade, em razão da produção agrícola, da 

disponibilidade de água para abastecimento humano e geração de energia elétrica. 

Neste momento a preocupação não é fazer uma revisão exaustiva de pesquisas que 

demonstraram os efeitos da variabilidade das chuvas no abastecimento de água, geração de 

energia e na produção agrícola. Esta preocupação pode servir de motivação para o 

desenvolvimento de pesquisas futuras, tendo o estado de Goiás como área de estudo, por 

exemplo. A ideia neste momento foi apenas trazer resultados de estudos que demonstraram essa 

relação para reconhecer a importância de estudar a variabilidade das chuvas.  

Neste sentido, os próximos pontos dessa revisão bibliográfica abordaram a 

caracterização do fenômeno ENOS e trouxe alguns estudos que demonstraram que este 

fenômeno interferiu de forma direta na variabilidade espacial e temporal das chuvas em outros 

estados do Brasil, na América do Sul e em outros países do mundo. 

 

2.3 O fenômeno El Niño Oscilação Sul – ENOS 

 

Para Oliveira (1999) e Mollion (2005) um componente importante do sistema 
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climático da terra é a interação entre oceano e baixa atmosfera. Os processos de troca de energia 

e umidade, proveniente desta interação, controlam o comportamento dos elementos climáticos 

e, portanto, a alteração destes processos pode afetar a variabilidade climática em escala regional 

e global. 

Para Berlato e Fontana (2003), em termos espaciais, o El Niño Oscilação Sul – ENOS 

é um fenômeno de grande escala (macroclimático). E, sendo um fenômeno de grande escala, 

conforme foi mencionado por Ribeiro (1993) exerce influências nas escalas inferiores do clima.  

Ao considerar que um fenômeno de escala superior influencia no comportamento dos 

elementos climáticos nas escalas inferiores, foram consideradas duas escalas espaciais para este 

estudo: a) Escala macroclimática, tendo em vista que o ENOS é um fenômeno de grande escala, 

tendo em vista que, segundo Berlato e Fontana (2003), sua origem tem a ver com a interação 

entre oceano e atmosfera, portanto provoca alterações no padrão dos elementos climáticos em 

diversas regiões do planeta terra; b) Escala mesoclimáltica (clima regional), tendo em vista que 

a variabilidade da precipitação pluviométrica no estado de Goiás e Distrito Federal é 

condicionada por sistemas atmosféricos regionais.  

Com relação a escala temporal do clima, foi adotada nesta tese a escala 

contemporânea, por abarcar dados registrados por equipamentos. Tratando-se, portanto, de 

dados diretos de chuva. 

Conforme Trenberth (1997) o fenômeno El Niño-Oscilação Sul (ENOS) é resultado 

do processo de interação entre oceano/atmosfera, pois ocorre devido ao aquecimento e 

resfriamento incomum das águas superficiais do oceano pacífico tropical entre a costa oeste 

peruana, a leste da Indonésia e o Pacífico oeste próximo a Austrália. 

Para Berlato e Fontana (2003), o fenômeno refere-se a uma combinação de dois 

mecanismos que demonstram, de forma marcante, o vínculo entre o oceano e a atmosfera. O El 

Niño representa o componente oceânico do fenômeno e a Oscilação Sul representa a 

contrapartida atmosférica. Segundo os autores,  

 

O componente oceânico, denominado El Niño, originalmente designava uma corrente 

marítima quente para o sul no Pacífico, ao longo da costa do Peru e Equador. [...] Mais 

tarde esse fenômeno foi associado com variações na temperatura da superfície do mar 

com caráter mais intenso e abrangente. Este componente é atualmente monitorado 

principalmente através da Temperatura da Superfície do Mar (TSM) em regiões 

definidas ao longo da região equatorial do Oceano Pacífico.O componente 

atmosférico, denominado Oscilação Sul, expressa a correlação inversa existente entre 

a pressão atmosférica nos extremos leste e oeste do Oceano Pacífico. Esta relação foi 

estabelecida pelo matemático britânico Sir Gilbert Walker nos anos 1920 e é também 

conhecida como “gangorra barométrica”. Quando a pressão é alta a leste, usualmente 

é baixa a oeste, e vice-versa. O Índice de Oscilação Sul (IOS) é utilizado no 

monitoramento deste componente, sendo definido como a diferença entre os desvios 
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normatizados da pressão na superfície entre as regiões do Oceano Pacífico: Taiti, na 

Polinésia Francesa (17,5°S; 149,6°W) e Darwin, no norte da Austrália (12,4°S; 

130,9°W). (BERLATO e FONTANA, 2003, p. 19-20). 

 

Nesta mesma linha de raciocínio, Oliveira (1999) considerou que o fenômeno El Niño 

e La Niña representam uma alteração do sistema oceano/atmosfera que provoca mudanças no 

padrão de circulação atmosférica, e que modifica os padrões de tempo e clima em todo o mundo. 

O autor ressaltou que nesta concepção não é considerado somente o aquecimento anormal das 

águas superficiais do Oceano Pacífico Tropical para determinação do fenômeno, mas também 

as mudanças na atmosfera próxima a superfície do oceano, pois a partir daí começam a ser 

observadas mudanças na circulação do ar em baixos e altos níveis da atmosfera, que 

determinam mudanças nos padrões de transporte de umidade e consequentemente variações na 

distribuição das chuvas nas regiões tropicais e de latitudes médias e altas.  

Berlato e Fontana (2003) relataram que o fenômeno ENOS é resultante da variação 

irregular em torno das condições normais do oceano e atmosfera na região do Oceano Pacífico 

tropical. Segundo a National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA (2019)), o 

fenômeno El Niño e La Niña são caracterizados por cinco anomalias trimestrais consecutivas 

da TSM, superior ou igual a +0,5°C para caracterizar El Niño e inferior ou igual a -0,5°C para 

La Niña. Essas medidas são obtidas na região do Oceano Pacífico tropical denominada de Niño 

3.4. (Figura 7). 

 

Figura 7 - Região Niño 3.4 no Oceano Pacífico tropical 

 
Fonte: NOAA (2021) 
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Historicamente, os cientistas classificaram a intensidade do El Niño com base em 

anomalias de TSM que excedem um limiar pré-selecionado em uma determinada 

região do Pacífico equatorial. A região mais comumente usada é a região do Niño 3.4, 

e o limite usado é o desvio positivo de TSM maior ou igual a + 0,5 ° C. Essa região 

fornece uma boa medida de mudanças importantes nos gradientes de TSM que 

resultam em mudanças no padrão de convecção tropical e na circulação atmosférica. 

Os valores de TSM na região do Niño 3.4 podem não ser a melhor escolha para 

determinar os episódios de La Niña, mas, por coerência, o índice foi definido por 

anomalias negativas nesta área. (NOAA, 2019, p. 01, tradução nossa). 
 

Segundo Oliveira (1999) uma das melhores maneiras de se referir ao fenômeno El 

Niño é pelo uso da terminologia mais técnica, que inclui as características oceânicas-

atmosféricas, associadas ao aquecimento anormal do oceano Pacífico tropical. O ENOS, 

representa de forma mais genérica um fenômeno de interação atmosfera-oceano, associado a 

alterações dos padrões normais da Temperatura da Superfície do Mar - TSM e dos ventos alísios 

da região do Pacífico equatorial, entre a Costa Peruana e no Pacífico oeste, próximo a Austrália. 

Para Berlato e Fontana (2003) o Índice Oscilação Sul - IOS é caracterizado pela 

diferença de pressão padronizada nas regiões de Darwin (Austrália) e de Taiti (Polinésia 

Francesa), causando enfraquecimento ou intensificação dos ventos alísios sobre o Oceano 

Pacífico Equatorial. O IOS é considerado positivo quando a pressão está maior em Tahiti e 

negativo quando está mais elevada em Darwin. A associação entre o IOS e o ENOS é definida 

de ENOS. Em geral, IOS positivo é associado a La Niña, enquanto que, IOS negativo está 

associado a El Niño. 

Os autores ainda ressaltaram que, em condições de El Niño, o IOS é negativo e 

anomalia TSM é positiva. Já em condições de La Niña o IOS é positivo e a anomalia TSM 

negativa.  

Para Berlato e Fontana (2003) o ENOS foi descoberto por pescadores peruanos que 

notaram uma mudança dos cardumes de peixes e no fluxo migratório das aves da Costa Peruana. 

Notaram que em intervalos de 3 a 5 anos ocorria o desaparecimento dos cardumes de anchovas 

e a migração das aves, que abandonavam os seus ninhos. Batizaram este fenômeno de El Niño, 

por ocorrer próximo ao natal, período que se comemora o nascimento de Jesus Cristo.   

Os autores ainda ressaltaram que o fenômeno descrito pelos pescadores é provocado 

pela ressurgência das águas do Pacífico equatorial, que tem relação direta com o ENOS, pois 

durante o El Niño os ventos alísios se enfraquecem e consequentemente diminui o 

deslocamento de águas quentes, da Costa Peruana em direção ao Pacífico oeste. Durante esse 

processo as águas frias do fundo do oceano, ricas em nutrientes, que alimentam os fitoplanctons 

e a fauna marinha, se concentram em maiores profundidades e não afloram na superfície do 

oceano. Portanto, há uma diminuição dos cardumes de peixes na Costa Peruana e também da 
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população de aves que se alimentam dos peixes. Durante eventos de La Niña ocorre um 

processo inverso em função do fortalecimento dos ventos alísios, nessa condição ocorre o 

afloramento das águas profundas do pacífico, ricas em nutrientes, na Costa Peruana, 

contribuindo para o aumento dos cardumes de peixes e de aves que migram de volta e tornam 

a vida abundante nessa região. 

 

A palavra El Niño é derivada do espanhol, e refere-se a presença de águas quentes que 

todos os anos aparecem na costa norte de Peru na época de Natal. Os pescadores do 

Peru e Equador chamaram a esta presença de águas mais quentes de Corrente de El 

Niño em referência ao Niño Jesus ou Menino Jesus. (OLIVEIRA, 1999, 04). 
 

Baseado em Trenberth (1997), Oliveira (1999), Berlato e Fontana (2003), Cavalcanti 

et al. (2009) e o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – INPE (2019), a variação da TSM e 

a circulação atmosférica sobre o Oceano Pacífico tropical apresentam os seguintes padrões em 

condições de normalidade (neutro), de El Niño e La Niña, conforme detalhados na sequência. 

Em condições normais, sem a presença de El Niño e La Niña, as águas superficiais do 

Pacífico oeste são mais quentes que na porção junto à costa oeste da América do Sul. A 

circulação do ar que acende a oeste, percorre em altos níveis na atmosfera e desce no pacífico 

leste, juntamente com os ventos alísios, que sopram em baixos níveis na atmosfera de leste para 

oeste, forma a célula de circulação de Walker. 

Conforme Berlato e Fontana (2003) os ventos alísios empurram a água quente 

superficial do Oceano Pacífico para oeste, determinando um aumento do nível do mar em torno 

de 60 cm, na Costa Peruana.  

Para Oliveira (1999), no pacífico oeste, próximo a Indonésia, estão localizadas as 

águas superficiais oceânicas mais quentes do mundo, com temperaturas superiores a 28,0°C, 

enquanto que, próximo a América do Sul, as águas são mais frias com temperaturas em torno 

de 22,0°C. 

 

A termoclima (fronteira entre a água quente superficial e a água fria do fundo) 

apresenta inclinação para oeste, ou seja, aproxima da superfície a leste (costa da 

América do Sul) e é mais profunda a oeste (Indonésia). Sobre as águas quentes na 

Indonésia o ar é mais quente e úmido, devido à grande evaporação local, 

caracterizando-se por baixa pressão atmosférica. Essas são condições propícias para 

ascensão de ar na atmosfera, formação de nuvens e de precipitação pluvial. Na faixa 

tropical, o ar que sobe no Pacífico oeste tende a descer sobre as águas frias do Oceano 

Pacífico leste (alta pressão atmosférica), definindo a Célula de Circulação Equatorial 

de Walker. Em consequência, tem-se ausência de nuvens e de precipitação pluvial na 

região leste. (BERLATO e FONTANA, 2003, p. 22). 

           

Em condições de El Niño ocorre o aquecimento anormal das águas superficiais do 



47 

 

Oceano Pacífico e como consequência há o enfraquecimento dos ventos alísios. Segundo 

Trenberth (1997) ocorre também o enfraquecimento do sistema de baixa pressão na porção 

oeste do Pacífico (pressões anormalmente baixas).  

De acordo com Berlato e Fontana (2003), os ventos alísios diminuem sua intensidade 

em razão da diminuição das diferenças de pressão atmosférica entre o leste e oeste do Pacífico. 

Também ocorre a redução do volume de água quente acumulada no Pacífico oeste, com a 

ressurgência no Pacífico leste. As mudanças na TSM, devido à grande extensão, modificam a 

circulação atmosférica tropical. A célula de Walker enfraquece e em eventos de El Niño muito 

forte pode, inclusive, desaparecer. 

  

Nota-se que os ventos em superfície, em alguns casos, chegam até a mudar de sentido, 

ou seja, ficam de oeste para leste. Há um deslocamento da região com maior formação 

de nuvens e a célula de Walker fica bipartida. No Oceano Pacífico Equatorial podem 

ser observadas águas quentes em praticamente toda a sua extensão. A termoclina fica 

mais aprofundada junto à costa oeste da América do Sul principalmente devido ao 

enfraquecimento dos ventos alísios. (OLIVEIRA, 2001, p. 01). 
 

Segundo o INPE (2019), em condições de El Niño a célula de Walker se divide e faz 

com que o ar, que antes subia no Pacífico oeste e descia no Pacífico leste, passa a subir na 

porção central do Oceano Pacífico e descer a oeste e norte da América do Sul. Este fato 

contribui para diminuir as chuvas nessas regiões. (Figura 8). 

Trenberth (1997) afirmou que em situações de La Niña há o resfriamento atípico das 

águas do Pacífico e se efetiva quando a porção leste do Pacífico fica sujeito ao aumento anormal 

da pressão atmosférica e segundo Berlato e Fontana (2003), a célula de Walker se intensifica e 

os ventos alísios sopram com mais intensidade, causando o aumento do acúmulo de água quente 

no pacífico oeste e do termoclima nas proximidades da América do Sul. (Figura 8). 
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Figura 8 - Esquema da circulação da célula de Walker sobre o Pacífico em condições de 

neutralidade, de El Niño e de La Niña 

 
Fonte: NOAA (2021) 

Org. O autor (2021) 

 

[...] tanto o El Niño quanto o seu oposto, a La Niña, são resultados de alterações no 

comportamento normal da chamada célula de Walker, circuito de circulação de ventos 

de sentido oeste/leste e que ocorre normalmente entre o Pacífico leste (costa peruana) 

e o Pacífico oeste (Indonésia/Austrália), ao sul do Equador. As causas das 

modificações nessa “gangorra barométrica” ainda não são claras, embora se saiba que 

estejam envolvidos no processo de aumento e/ou diminuição da temperatura das águas 

do Pacífico austral, modificações no comportamento dos ventos alísios de sudeste, nas 

correntes marítimas e nas ressurgências da corrente fria de Humboldt, na costa oeste 

da América do Sul (Equador e Peru). (TORRES e MACHADO, 2012, p. 2018 - 2019). 
 

Em resumo, de acordo com Berlato e Fontana (2003), o fenômeno El Niño produz um 

colapso na célula de Walker, perturba e até inverte o padrão das características climáticas 

predominantes na região. Já o La Niña intensifica as condições normais empurrando o sistema 

climático da região até o seu limite no Pacífico leste. 

Segundo Grimm (2009) a principal fonte de variabilidade climática interanual global 

é o ENOS, pois provoca reflexos em várias partes do mundo, inclusive no Brasil.  

 

Nos trópicos, anomalias positivas de TSM aumentam o fluxo de calor e umidade para 

a atmosfera, diminuindo a pressão na superfície e aumentando a convergência de 

baixos níveis e, portanto, a convecção. Com o aumento da convecção, aumenta a 

formação de nuvens e a liberação de calor latente para a atmosfera, o que produz 

expansão da coluna atmosférica e divergência em altos níveis. A diminuição da TSM 

tropical produz anomalias opostas e pode, por meio de diversos mecanismos, 

perturbar a circulação atmosférica em locais remotos, produzindo variações na 

precipitação, na temperatura e mesmo em TSM extratropicais (GRIMM, 2009, p. 

354). 
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Ainda conforme Grimm (2009) o ENOS é a principal fonte de variabilidade interanual 

do clima no Brasil, pois identificou anomalias positivas (negativas) de precipitação 

pluviométrica durante La Niña (El Niño) nas regiões Norte/Nordeste e anomalias negativas 

(positivas) durante La Niña (El Niño) na região sul do Brasil. 

Para Molion (2017) os impactos geofísicos gerados pelo ENOS são conhecidos, porém 

sua origem ainda não. O autor ressaltou que a hipótese mais aceita é que o Pacífico Tropical, 

dada sua extensão, tenha uma frequência natural de oscilação resultante da interação entre os 

campos de Pressão ao Nível do Mar (PNM), e ventos associados, e as águas do oceano. 

 

Devido às PNM altas na costa oeste da América do Sul, os ventos Alísios sopram forte 

de Leste para Oeste, arrastam as águas que se aquecem nesse trajeto e se acumulam 

na região Austrália/Indonésia, formando a chamada “piscina de água quente do 

Pacífico Ocidental”, associada a Pressão ao Nível do Mar (PNM) mais baixas. Na 

costa oeste da América do Sul, essa retirada das águas superficiais provoca 

ressurgência de águas frias, ou seja, águas profundas sobem à superfície para repor as 

que estão sendo arrastadas, fazendo com que essa região apresente TSM cerca de 10°C 

mais frias que as do Pacífico Ocidental e apresente PNM mais altas. A diferença de 

PNM entre o Leste e o Oeste é responsável pela persistência dos ventos Alísios. As 

águas, ao se acumularem no Oeste, pressionam as camadas inferiores do oceano local 

para baixo, um efeito semelhante a comprimir uma mola. Como água é um fluido 

incompressível, eventualmente as camadas inferiores do oceano (termoclina) reagem 

com um movimento brusco para cima e expulsam as águas superficiais mais quentes. 

Isso dá origem a uma onda interna sub-superficial no oceano, numa camada de cerca 

de 100 metros de espessura, denominada Onda de Kelvin, que se propaga da 

Austrália/Indonésia em direção à costa do Equador/Peru, levando cerca de três meses 

para cruzar o Oceano Pacífico. O calor transportado pela Onda de Kelvin aquece as 

águas da costa do Equador/Peru. As águas superficiais aquecidas abaixam as PNM, 

reduzem, ou até invertem, a diferença de PNM entre o Leste e o Oeste, enfraquecendo 

ou invertendo os Alísios, o que faz cessar a ressurgência e aumentar ainda mais as 

TSM. Tem-se, então, um El Niño instalado, que poderá persistir por 6 a 18 meses. Na 

retaguarda da Onda de Kelvin, encontram-se águas mais frias e esse déficit de calor 

também é transportado para Leste e, quando chega, dissipa o El Niño, dando origem 

a sua fase fria, o La Niña. As águas frias, agora presentes, fazem a PNM aumentar no 

Leste do Pacífico e novamente a diferença de PNM entre o Leste e o Oeste do Pacífico 

aumenta e intensifica os Alísios, restabelecendo a ressurgência e fazendo com que as 

águas fiquem mais frias na costa oeste da América do Sul e sejam empurradas para 

Oeste. O processo geofísico como um todo se repete, semelhante a uma imensa 

“gangorra oceânica/atmosférica”, com oscilação Leste-Oeste de 4 a 5 anos até que a 

viscosidade restabeleça a neutralidade das TSM. (MOLION 2017 p. 1-2). 
 

Com relação a origem do fenômeno ENOS, Mendonça e Danni-Oliveira (2007) e 

Torres e Machado (2012) afirmaram que há quatro possíveis origens do fenômeno, sendo: a) a 

tese dos oceanógrafos, onde a origem do ENOS é interna ao próprio Oceano Pacífico; b) a tese 

dos meteorologistas, em que a origem do fenômeno é externa ao Oceano Pacífico; c) a tese dos 

geólogos, onde pela qual o fenômeno é derivado de erupções vulcânicas submarinas e /ou 

continentais e; d) a tese dos astrônomos, que afirmam que o fenômeno está ligado aos ciclos 
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solares de 11 anos. 

Molion (2017) propôs outra tese para explicar a origem do ENOS e afirmou ser a órbita 

lunar à responsável pela origem do ENOS. O autor ainda fez menção a curiosa coincidência 

dos El Niño intensos, como o de 1941/1942, 1957/1958, 1977/1979, 1997/1998 e 2015/2016, 

terem ocorrido quando a declinação da orbita lunar estava dentro dos trópicos.  

O fato é que o fenômeno existe e provoca repercussões em diversas partes do mundo, 

pois influencia diretamente a circulação atmosférica sobre o pacífico tropical, que por sua vez 

altera os padrões dos elementos climáticos, principalmente no que refere a distribuição das 

chuvas e nos valores de temperatura do ar. 

 

2.3.1 Intensidade e os principais impactos do ENOS no clima global 

 

Para definir a intensidade dos El Niños e La Niñas, a NOAA utiliza o Índice Oceânico 

Niño – ION, que é gerado a partir das TSM no Oceano Pacífico. Segundo a Golden Gate 

Weather Service (2019), o ION é a anomalia média de três meses da TSM na região Niño 3.4.  

A Golden Gate Weather Service (2019) também aponta a classificação da intensidade 

dos eventos de ENOS baseando-se no ION. Neste sentido, um evento de El Niño pode ser 

considerado de intensidade Fraca, quando as anomalias variam de 0,5°C a 0,9°C; Moderada 

(1,0°C e 1,4°C), Forte (1,5°C e 1,9°C) e; Muito Forte (maior ou igual a 2,0°C). Os eventos de 

La Niña são considerados de intensidade Fraca quando as anomalias variam de -0,5°C a -0,9°C; 

Moderados (-1,0°C a -1,4°C) e; Forte (menor ou igual a -1,5°C). 

Segundo as informações disponibilizadas pela Golden Gate Weather Service (2019), 

os eventos mais intensos de El Niño (de intensidade Muito Forte), registrados até hoje no 

mundo, ocorreram nos anos hidrológicos de 1982/1983, 1997/1998 e 2015/2016. Já os eventos 

mais intensos de La Niña (Forte) ocorreram nos anos hidrológicos de 1973/1974; 1975/1976; 

1988/1989; 1998/1999; 1999/2000; 2007/2008 e 2010/2011.  No Quadro 2 são destacados os 

demais anos classificados como El Niño forte, moderado e fraco, assim como os eventos La 

Niña classificados como moderado e fraco.  

 

Quadro 2 - Períodos de ocorrência do ENOS classificados conforme sua intensidade 

El Niño 
 

La Niña 

Fraco Moderado Forte Muito Forte Fraco Moderado Forte 

1952/53 1951/52 1957/58 1982/83 1954/55 1955/56 1973/74 
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1953/54 1963/64 1965/66 1997/98 1964/65 1970/71 1975/76 

1958/59 1968/69 1972/73 2015/16 1971/72 1995/96 1988/89 

1969/70 1986/87 1987/88   1974/75 2011/12 1998/99 

1976/77 1994/95 1991/92   1983/84   1999/00 

1977/78 2002/03     1984/85   2007/08 

1979/80 2009/10     2000/01   2010/11 

2004/05       2005/06     

2006/07       2008/09     

2014/15       2016/17     

2018/19       2017/18     

Fonte: Golden Gate Weather Service (2021) 

 

É importante mencionar que o ENOS provoca repercussões nos climas da terra, 

principalmente na variabilidade dos elementos climáticos temperatura, umidade e precipitação 

pluviométrica. Quanto maior a intensidade do ENOS, seja na sua fase quente, considerada El 

Niño, ou na sua fase fria, La Niña, maior o seu poder de influência na variabilidade dos 

elementos climáticos citados.  

Conforme Molion (2017), o fenômeno ENOS afeta a dinâmica climática em escala 

global e produz impactos generalizados sobre as atividades humanas, gerados por inúmeras 

catástrofes ligadas a severas secas, inundações, ondas de calor e de frio. 

 Essas repercussões, também chamadas por Silva e Carpenedo (2021) de teleconexões 

do fenômeno ENOS, não se manifesta, em diversas partes do planeta, de maneira homogênea. 

Conforme as informações do CPTEC/INPE (2019) e da NOAA (2019), durante um evento de 

El Niño, ocorre redução das precipitações em grande extensão da Indonésia e da Australia, e de 

algumas porções da Índia, Brasil e do continente africano. Com ocorrência de registros de 

chuvas acima da média em algumas porções do sul do Brasil e do Chile, numa região entre o 

sul dos Estados Unidos e norte do México, sudoeste asiático e leste do continente africano. 

(Figura 9). 

Durante eventos de La Niña, há uma inversão da anomalia de precipitação nos mesmos 

locais impactados pelo ENOS, ou seja, onde se verificam precipitações abaixo da média durante 

o El Niño, passam a registrar chuvas acima da média devido a ocorrência do La Niña. (Figura 

9).  
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Figura 9 - Influências do El Niño e da La Niña na distribuição de chuvas em diferentes 

regiões do mundo 

 
Fonte: NOAA (2021) 

 

Segundo Oliveira (2001), Berlato e Fontana (2003), Grimm (2009), Cavalcante et al. 

(2009), Borsato (2016) e Silva e Carpenedo (2021) o ENOS influencia na variabilidade 

climática no território brasileiro de diferentes formas. 

Durante os eventos de El Niño há tendência de: a) secas no norte e leste da Região 

Norte; b) secas no norte da Região Nordeste entre os meses de fevereiro a maio; c) não há 

mudanças no regime da precipitação pluvial na maior parte da Região Sudeste, com exceção ao 

extremo sul do estado de São Paulo; d) na Região Sul ocorre o aumento da precipitação 

pluviométrica na primavera (do ano de início do El Niño) e no final do outono e início do 

inverno do ano seguinte, em detrimento do movimento das frentes frias que atuam sobre a 

região por vários dias; e) na Região Centro-Oeste os eventos de El Niño cooperam para 
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excessos de chuva durante o verão e o outono, principalmente no oeste e sul. (Quadro 3). 

Durante episódios de La Niña notam-se efeitos inversos aos identificados durante os 

episódios de El Niño, sendo que: a) Na Região Norte do país há tendência de precipitações 

pluviométricas acima da média; b) no nordeste do Brasil há possibilidades de chuvas acima da 

média na parte semiárida, porém para que a tendência se confirme, segundo Berlato e Fontana 

(2003), as condições atmosféricas e oceânicas, sobre o Oceano Atlântico, deve ser favoráveis, 

com TSM acima da média no Atlântico tropical sul e abaixo da média no Atlântico tropical 

norte (Dipolo do Atlântico); c) no sudeste do Brasil há influências nos valores de temperatura 

do ar, que podem permanecer abaixo da média climatológica, durante o inverno e verão; d) no 

sul do país as frentes frias se deslocam com maior velocidade e permanecem por menos tempo 

sobre a região que provoca a tendência de diminuição da precipitação pluvial, principalmente 

durante a primavera e início do verão; e) no centro-oeste do Brasil há elevação do volume de 

chuva durante a primavera e reduções no verão e outono. (Quadro 3). 

 

Quadro 3 - Síntese das influencias do ENOS na precipitação pluviométrica nas regiões 

geográficas do Brasil 

Regiões Influências do El Niño Influências da La Niña 

Norte 
Secas de moderada a intensa no 

norte e leste. 

Tendência de precipitações pluviais 

abundantes no norte e leste. 

Nordeste 

Secas de diversas intensidades no 

norte durante a estação chuvosa 

de fevereiro a maio. 

Possibilidade de precipitações 

pluviométricas acima da média na 

região semiárida, mediante a 

associação do La Niña e do Dipolo do 

Atlântico. 

Sudeste 
Não há padrão característico de 

mudanças da precipitação pluvial. 

Não há padrão característico de 

mudanças da precipitação pluvial. 

Sul 

Chuvas acima da média, 

principalmente na primavera do 

ano de início do fenômeno e no 

final do outono e início do 

inverno do ano seguinte. 

Tendência de diminuição das chuvas, 

principalmente na primavera e verão. 

Centro-Oeste 

Chuvas acima da média nas 
porções oeste e sul da região, 

principalmente durante o verão e 

outono. 

Elevação do volume de chuva durante 

a primavera e redução no verão e 

outono.  

Fonte: Berlato e Fontana (2003); Cavalcanti et al. (2009); Grimm (2009); Borsato (2016); Silva e Carpenedo 

(2021) 

 

As informações demonstraram as anomalias provocadas pelo ENOS na precipitação 

pluviométrica das cindo regiões geográficas do Brasil. Neste sentido, também é importante 

ressaltar que:  
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Outros casos de precipitação extrema ocorrem em anos neutros com relação ao ENOS, 

e podem ser associados a outras forçantes, como variabilidade intrasazonal, 

teleconexões, intensificação de sistemas sinóticos, situações de bloqueio, ou sistemas 

de mesoescala (JORGE, 2015, p. 46-47).  

 

Grimm (2009) afirmou que é importante mostrar a variabilidade interanual da 

precipitação não apenas para os totais anuais de chuva, mas para as diferentes estações do ano, 

pois desse modo proporciona a condição para verificar sua importância para os períodos 

chuvosos em cada região, bem como para analisar as influências do ENOS. 

No próximo item foram apresentadas as definições do fenômeno Oscilação Decadal 

do Pacífico (ODP) e suas associações com o ENOS, tendo em vista que suas duas fases 

promovem alterações nos impactos provocados pelo El Niño e a La Niña.  

 

2.4 Oscilação Decadal do Pacífico (ODP) 

 

Conforme Mantua et. al (1997) a ODP é caracterizada por ser uma variabilidade de 

baixa frequência, parecida com ENOS, porém varia em uma escala de tempo interdecadal, onde 

as TSM do Pacífico norte e Pacífico tropical ficam mais quentes ou mais frias em intervalos de 

20 a 30 anos.  

Os eventos ODP persistem por 20 a 30 anos, enquanto os El Niños por 6 a 18 meses. 

Da mesma forma que o El Niño, a ODP apresenta duas fases. A fase fria é 

caracterizada por anomalias negativas de TSM no Pacífico Tropical e, 

simultaneamente, anomalias de TSM positivas no Pacífico Extratropical em ambos 

hemisférios. A última fase fria ocorreu no período 1947-1976. Já a fase quente 

apresenta configuração contrária, com anomalias de TSM positivas no Pacífico 

Tropical e negativas no Pacífico Extratropical. A fase quente se estendeu de 1977 a 

1998. (Molion, 2005 p. 01). 
 

Conforme a NOAA (2020) paralelamente ao fenômeno ENOS, as fases extremas da 

ODP foram classificadas como quentes ou frias, conforme definido pelas anomalias da 

temperatura do nordeste do Oceano Pacífico e no Pacífico tropical. (Figura 10). 

Mantua et. al (1997) definiram um índice para mensurar as anomalias da ODP e 

segundo Barreto (2009, p.20) o Índice da ODP (IODP) é definido da seguinte forma: 

 

[...] baseia-se na componente principal do primeiro modo da análise de Funções 

Ortogonais Empíricas das anomalias de TSM ao norte de 20ºN no Pacífico. Quando 

o IODP é positivo prevalecem águas superficiais mais quentes que o normal no 

Pacífico tropical e leste, e águas mais frias que o normal no Pacífico norte; para o 

IODP negativo, o padrão de TSM apresenta configuração inversa. 
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Figura 10 - Condições da TSM no Pacífico norte que caracteriza as fases da ODP 

 
Fonte: NOAA (2019) 

Org. O autor (2019) 

 

Para Kyano e Andreoli (2009) a intensidade e a frequência de El Niño e La Niña 

variam com o regime da ODP, pois durante a fase fria da ODP, os eventos possuem frequência 

equivalente, já na fase quente, os eventos de El Niño são mais frequentes e mais intensos. Os 

autores também sugeriram que a ODP cria um background que atua construtivamente ou 

destrutivamente, quando o ENOS e a ODP estão na mesma fase ou em fase distinta.  

Molion (2005) afirmou que baseado no índice multivariado do ENOS é possível 

perceber que houve mais registros de eventos de La Niña durante a fase fria (1947-1976) da 

ODP e mais eventos de El Niño, durante a fase quente (1977-1998). (Figura 11). Nota-se que 

de 1999 em diante há uma tendência de que a ODP esteja diante de uma nova fase fria, porém 

não há informações oficiais sobre essa condição, mas é perceptível nesse intervalo temporal a 

maior frequência e intensidade das La Niñas. 

 

Figura 11 - Distribuição temporal do índice multivariado do ENOS e as fases da ODP 

 
Fonte NOAA (2021) 
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A Figura 12, construída com os dados do IODP e do ION, disponibilizados pela 

NOAA, para a série temporal de 1975 a 2018, ratificou que durante a fase quente da ODP 

ocorreram mais eventos de El Niño e a partir de 1999 até 2018 ocorreu mais registros de La 

Niña com maior intensidade. 

 

Figura 12 - Relação entre Índice Oceânico Niño e Índice ODP 

 
Fonte: NOAA (2021) 

Org. O autor (2021) 

 

Andreoli e Kayano (2005) investigaram as relações do ENOS e ODP com os padrões 

de chuva, em escala mensal, na América do Sul, entre os anos de 1948 a 1999. Os resultados 

demonstraram que os sinais de El Niño nos padrões de chuva, mensal e sazonal, foram mais 

evidentes durante a fase quente da ODP.  

Prado (2010) verificou as influências da ODP no regime das chuvas em São Paulo, 

entre os anos de 1901 a 2007, e identificou uma relação construtiva entre o ENOS e a ODP, 

principalmente durante o verão austral, e que os sinais da ODP se tornam mais evidentes na 

primavera e verão austrais.  

Da Silva, Galvíncio e Nóbrega (2011) investigaram os efeitos do ENOS em ocorrência 

simultâneas as fases da ODP, na variabilidade interanual das chuvas em sub-bacias do rio São 

Francisco, entre 1941 e 1993, e identificaram que a associação das mesmas fases do ENOS e 

da ODP, promoveram alterações no padrão das chuvas, sendo que durante a fase quente dos 

dois fenômenos houve redução da precipitação e durante a fase fria elevação dos volumes de 

chuva. 

Nascimento Junior e Sant’Ana Neto (2015) analisaram as influências da ODP no 

número de dias com chuva no estado do Paraná, entre os anos 1976 a 2011, e identificaram que 

a participação da ODP foi de fraca a moderada, sendo mais intensa no outono e inverno. Os 
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autores recomendaram a elaboração de novos estudos que levasse em conta a associação entre 

ODP e ENOS. 

Da Silva (2013) e Costa e Silva (2017) analisaram as influências do ENOS e ODP nas 

anomalias de chuva no estado do Ceará. Utilizaram o Índice de Anomalia de Chuva (IAC) para 

identificar as anomalias nos totais anuais de chuva e identificaram que em anos de El Niño e 

ODP positiva houve maiores anomalias negativas de precipitação, enquanto nos anos de La 

Niña e ODP negativa o número de anomalias positivas foram maiores. Os autores também 

identificaram que nos anos em que os fenômenos citados estiveram em fases opostas, as 

anomalias de chuva foram menos significativas. 

Os efeitos da associação entre o ENOS e ODP no sul do Brasil difere dos efeitos 

encontrados na região Nordeste, pois Streck et. al (2009) verificaram a associação entre o ENOS 

e a ODP em Santa Maria-RS, durante o período de 1912 a 2008 e demonstraram que os 

extremos de chuva ocorreram durante a associação das fases quente dos dois fenômenos.  

Spinelli e Mendonça  (2015) analisaram a variabilidade da precipitação sazonal na 

bacia do Rio do Peixe, localizada no estado de Santa Catarina, entre os anos de 1947 e 2009, e 

demonstraram que a influência do ENOS ocorreu somente durante a primavera e a ODP 

influenciou significativamente a variabilidade das chuvas durante a primavera, verão e outono.  

Conforme a pesquisa de síntese bibliográfica realizada não foram encontrados 

resultados de pesquisas que levaram em conta a influência da associação do ENOS e da ODP 

na variabilidade das chuvas no estado de Goiás e Distrito Federal, por tanto este um dos fatos 

que demonstra o ineditismo desta pesquisa.  

Na próxima sessão foram apresentados resultados de pesquisas que tiveram como 

objetivo analisar as influências do ENOS na variabilidade das chuvas em Goiás, no Brasil e em 

diversos países do mundo. 

 

2.5 Estudos que avaliaram as influências do ENOS na variabilidade das chuvas 

 

Vários estudos têm sido desenvolvidos, em diversas partes do mundo, com o intuito de 

investigar as influências do ENOS na variabilidade das chuvas, tendo em vista que a 

pluviosidade é um elemento que atua na regulação de várias atividades desenvolvidas pela 

sociedade, com repercussões diversas nas esferas econômicas, sociais e ambientais. No entanto, 

conforme mencionado anteriormente, alterações no padrão da pluviosidade de uma região 

provocam impactos significativos para toda a comunidade.  
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2.5.1 Estudos sobre a variabilidade da precipitação pluviométrica e as influências do ENOS 

em outras partes do mundo 

 

Rocha (1999) estudou os efeitos do ENOS na variabilidade das chuvas sazonais na 

Península Ibérica, durante a série histórica de 1900 a 1996. Os resultados indicaram uma 

associação do ENOS com as chuvas abaixo da média durante a primavera e inverno, no sudeste 

da Península Ibérica, e acima da média em toda a Península.  

Indeje et al. (2000) identificaram os sinais da influência do ENOS na precipitação 

pluviométrica no leste da África, entre os anos de 1961-1990. Os resultados confirmaram que 

nos anos de El Niño foram identificados volumes de chuva acima da média histórica para a 

estação chuvosa de março a maio e de outubro a dezembro. Resultados semelhantes foram 

obtidos, para os meses de junho a setembro, nos anos após os eventos de El Niño. As condições 

de seca predominaram nos meses de junho a setembro, nos anos que antecedem o evento de El 

Niño, e nos meses de março a maio e de outubro a dezembro, dos anos posteriores ao evento.  

Philippon et al. (2012) investigaram as influências do ENOS nas chuvas de inverno na 

África do Sul. O estudo levou em consideração dados diários de precipitação durante o período 

de 1950 a 1999. Os resultados demonstraram que a elevação e a diminuição dos totais de 

precipitação obtidos durante os meses de maio, junho e julho são resultados de “feitiços 

úmidos”1, que são mais longos durante os anos de El Niño, devido a maior disponibilidade de 

umidade, e mais curtos durante os anos de La Niña, devido à baixa umidade. 

Ao verificar as influências do ENOS nas chuvas de outono no Irã, entre os anos de 1951 

e 1990, Nazemosadat e Cordery (2000) identificaram que o volume de chuva é maior em várias 

regiões do país durante eventos de El Niño, em comparação com os eventos de La Niña. 

Pereyra-Dias et al. (2004) estudaram os efeitos do ENOS no volume de chuva nas 

cidades de Villahermosa e Tabasco, no México, entre o período de 1950 e 2000. Os resultados 

demonstraram que em anos de La Niña a precipitação no período seco diminuiu 36% e no 

período úmido e de transição aumentou 9% e 57%, respectivamente. Durante eventos de El 

Niño o volume de precipitação diminuiu 27%, enquanto que no período chuvoso e de transição 

aumentou 0,5% e 12%, respectivamente. 

Cabrera et al. (2018) analisaram a relação entre o ENOS e as chuvas na Cidade do 

 
1 “Feitiços Úmidos:” Conforme os autores corresponde a penetração de vapor de água na região, por meio dos 

mecanismos atmosféricos ali atuantes, que promovem chuva. 
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México entre os anos de 1950 e 2010, em escala anual. Os resultados demonstraram que durante 

a fase fria (La Niña) houve uma diminuição do volume de chuva. Durante a fase de neutralidade 

do fenômeno o volume de precipitação aumentou e a probabilidade de que os volumes de chuva 

sejam abaixo da média histórica diminui. Durante a fase quente (El Niño) fiou demonstrado 

que não há influencias no padrão da precipitação pluviométrica. 

Feng et al. (2011) analisaram os diferentes impactos do El Niño na China, entre os anos 

de 1951 e 2008. Os resultados demonstraram que em anos de El Niño o anticiclone anômalo do 

pacífico norte muda de posição, se deslocando para oeste da China e contribuindo para elevar 

a umidade do ar e provocar anomalias positivas de chuva no sul do país, durante a primavera e 

o verão. Durante o outono e inverno, quando ocorre a decadência do El Niño, o anticiclone 

anômalo do pacífico se enfraquece e a partir daí não há registro de anomalias de chuva. 

Wei et al. (2017) utilizaram índices de precipitação extrema para identificar relações 

entre a precipitação pluviométrica na região de Beijing-Tianjin, na China, com teleconexões 

atmosféricas. Os autores utilizaram uma série histórica com dados de chuva de 1960 a 2014 e 

identificaram que espacialmente todos os índices de precipitação extrema apresentaram 

tendência decrescente na maioria das estações analisadas. Os autores concluíram que o ENOS 

é um fator que tem influenciado a ocorrência dos eventos extremos.  

Dimri (2013) estudou as relações entre o ENOS e o aumento da precipitação na estação 

de inverno no nordeste da Índia, durante a série histórica de 1965 a 1999. Os resultados 

demonstraram que na estação de inverno, durante os eventos de El Niño, os volumes de chuva 

são maiores em comparação aos anos de La Niña. 

Tangang et al. (2017) analisaram as associações entre o ENOS e os extremos de chuva 

na Malásia por meio de dados diários de precipitação de 23 estações meteorológicas, no período 

de 1966 a 2011. Os resultados revelaram que a influência do El Niño e da La Niña nos totais 

anuais de precipitação e nos eventos extremos de chuva, dependem de sua intensidade, ou seja, 

quanto maior a intensidade do fenômeno, maior sua influência. O estudo demonstrou que nos 

anos de La Niña moderada e forte os meses de dezembro, janeiro e fevereiro registraram maior 

número de eventos extremos de precipitação pluviométrica.  

Torres-Valcárcel (2018) avaliou a influência, o papel e os impactos do ENOS nos 

padrões de precipitação em Porto Rico durante a série histórica de 1900 a 2014. Os resultados 

revelaram que o ENOS exerce pouca influência e não é um dos principais causadores de seca 

em Porto Rico. Neste sentido, os autores recomendaram que o ENOS não deve ser considerado 

na previsão do potencial de períodos secos na região.  

Grimm e Tedeschi (2009) estudaram a relação entre o ENOS e os eventos extremos de 
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precipitação pluviométrica na América do Sul, entre os anos de 1956 a 2002. Foram 

comparados o número de eventos extremos de chuvas ocorridos em anos de El Niño e La Niña 

com os anos neutros. Os resultados revelaram que o ENOS contribuiu para o aumento do 

número de dias com eventos extremos de chuva. Porém, os extremos de chuva mensal não 

apresentaram uma correlação linear com o ENOS.  

Casemiro e Espinoza (2014) utilizaram dados pluviométricos entre os anos de 1965 e 

2007 de 155 estações para avaliar os impactos do ENOS no padrão das chuvas no Perú. Os 

autores organizaram os dados em anos hidrológicos e classificaram a intensidade dos eventos 

de El Niño e La Niña com base no Índice de Oscilação Sul (IOS). Os resultados demonstraram 

que apenas em anos de El Niño forte foram registrados desvios positivos de chuva mais 

acentuados. Já nos anos de La Niña forte foram registrados os desvios negativos mais 

acentuados.  

Trejo et al. (2016) estudaram a influência do ENOS durante períodos de secas extremas 

ocorridas na Venezuela, entre os anos de 1950 a 2000. Os resultados demonstraram que os 

momentos de secas ocorridos durante o período chuvoso (junho a setembro) foram 

influenciados pela La Niña. Os momentos de seca extremas, fora do período chuvoso, 

coincidiram com os anos de El Niño forte.  

Enriquéz, Guzmán e Narváez (2014) estudaram as influências do El Niño e da La Niña 

nos padrões de chuva no município de Buenaventura (Valle del Cauca, Colômbia) entre os anos 

1981 a 2001. Os resultados revelaram que durante os eventos de El Niño ocorre uma diminuição 

do volume de chuva sobre a área estudada. No entanto, durante eventos de La Niña os volumes 

de precipitação são mais variáveis e mais frequente o registro de desvios positivos.  

Na busca em aproximar o leitor da realidade da área elencada para este estudo, o 

capítulo seguinte foi dedicado à sua caracterização. Nele foram abordadas, tanto características 

físicas, quanto econômicas e demográficas.   

 

2.5.2 Resultado de estudos realizados no Brasil 

 

Jorge (2015) analisou a distribuição espaço-temporal das chuvas na região sul do 

Brasil, buscando evidenciar padrões de distribuição e tendências a partir da gênese e dinâmica 

do clima. O autor utilizou dados de pluviosidade do período de 1977 a 2011 e parte dos 

resultados demonstrou que o fenômeno ENOS contribuiu para geração de desvios positivos e 

negativos de chuva na região estudada, principalmente na escala interanual, sazonal e no 
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número de dias com chuva.  

Chechi e Sanches (2013) analisaram as influências do ENOS na variabilidade das 

chuvas em três municípios (Erechim, Quatro Irmãos e Embargo) no Alto Uruguai Gaúcho. Os 

autores utilizaram do Índice de Anomalia de Chuva – IAC para realizar a análise e, em seus 

resultados, demonstraram maior correspondência dos desvios positivos de chuva com a fase 

positiva do ENOS.  

Sanches, Verdum e Fisch (2014) analisaram a variabilidade das precipitações anuais 

em Alegrete-RS, entre os anos de 1928 e 2009, utilizando o IAC. Os autores relacionaram os 

resultados do IAC com os eventos de ENOS e da ODP e identificaram que houve maior 

correspondência dos desvios positivos de precipitação com os anos de El Niño. Ao comparar o 

resultado do IAC com a ODP ficou evidenciado que, durante a fase quente, os desvios positivos 

de chuva foram mais frequentes e intensos e durante a fase fria os desvios negativos foram mais 

frequentes e de maior intensidade.  

Andrade e Nery (2003) estudaram a variabilidade das chuvas na bacia hidrográfica do 

rio Ivaí, no Paraná, entre os anos de 1974 e 2001. Os resultados demonstraram uma significativa 

variabilidade interanual nos anos considerados anômalos devido a ocorrência de El Niño e La 

Niña. O que ficou evidente foram maiores volumes de precipitação nos anos de 1982, 1983, 

1992 e 1998 (anos de El Niño) e menores valores nos anos de 1978, 1985 e 1988 (anos de La 

Niña).  

Azevedo et al. (2005) avaliaram as influências do ENOS na variabilidade das chuvas 

na bacia hidrográfica do rio Iguaçu, estado do Paraná. Os autores utilizaram dados de chuva do 

período de 1965 a 2002 e identificaram que os desvios positivos de precipitação são mais 

significativos em anos de El Niño, onde se destacaram os períodos de junho/1982 a 

outubro/1983 e de março de 1997 a outubro/1998. Nos anos de La Niña, principalmente os 

períodos de janeiro a dezembro/1985 e abril a dezembro /1988 foram marcados por desvios 

negativos de chuva. 

Minuzzi (2003) analisou as influências do El Niño e La Niña nos veranicos no estado 

de Minas Gerais, entre os anos de 1950 a 2000 e os resultados revelaram que a La Niña provoca 

chuvas abaixo do normal, em grande parte do estado, porém em parte do nordeste de Minas 

Gerais, os desvios negativos são mais acentuados no mês de janeiro. Por sua vez, o El Niño 

provoca desvios negativos de chuva, em parte do nordeste e desvios positivos na metade sudeste 

de Minas Gerais.  

Foli e Costa (2016) estudaram a associação entre o ENOS e a variabilidade das chuvas 

em Ituiutaba-MG entre os anos de 1990 a 2016. Os resultados demonstraram grande 



62 

 

variabilidade das chuvas nos anos que ocorreram o fenômeno, sendo que durante os eventos de 

El Niño foram registrados desvios positivos de chuva e em anos de La Niña desvios negativos.   

Moraes e Nery (2014) verificaram a influência do ENOS na variabilidade das chuvas 

na Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos do Paraíba do Sul (UGHRI-2), no período 

de 1960 a 2010. Ficou constatado que em anos de El Niño os volumes de chuva tendem a 

aumentar e em anos de La Niña tendem a ser mais bem distribuídos e em menor volume.  

Oliveira e Marcuzzo (2016) realizaram um estudo sobre a influência do ENOS no 

NDC no estado de Mato Grosso do Sul. Para isso correlacionaram a variação do NDC de 37 

estações pluviométrica com a intensidade do ION, entre os anos de 1977 a 2006. Conforme os 

autores, o NDC de cada ano do período analisado não teve uma relação direta com o ENOS. 

Oliveira, Marcuzzo e Barros (2015) correlacionaram a variação do NDC no estado de 

Mato Grosso com a intensidade do Índice Oceânico Niño – ION. Os autores utilizaram dados 

de 76 estações pluviométricas com 30 anos de dados e 44 estações com dados variando de 20 a 

29 anos. Os resultados revelaram que a maior parte do NDC extremo de cada mês da série 

histórica não estiveram associado ao ION, portanto concluíram que o ENOS não causa efeitos 

significativos no NDC no estado de Mato Grosso.  

Marcuzzo, Romero e Cardoso (2014) estudaram a tendência do número de dias com 

chuva no estado do Tocantins e a relação de seus extremos com o ENOS. Foram utilizados 

dados de chuva de 58 estações pluviométricas entre os anos de 1977 a 2006. Os autores 

identificaram que o fenômeno ENOS exerceu pouca influência nos valores máximos e mínimos 

do número de dias com chuva.  

Nobrega e Santiago (2014) analisaram as influências do ENOS e do Dipolo do 

Atlântico nas anomalias de chuva no estado de Pernambuco entre os anos de 1950 e 2009. Os 

autores calcularam o Índice de Anomalia de Chuva – IAC, em escala mensal. Os resultados 

obtidos por meio do IAC foram comparados com os valores da TSM registrados no Oceano 

Pacífico e no Atlântico e os resultados demonstraram que ambos eventos, quando ocorrem de 

modo isolado, influenciam nas anomalias de chuva no estado, porém quando agem em conjunto 

influenciam de modo mais acentuado.  

Almeida e Medeiros (2017) avaliaram a existência de associação entre o ENOS e a 

variabilidade do total anual de chuvas nas mesorregiões paraibanas. Os autores utilizaram série 

mensais de chuva, do período de 1961 a 2015, e identificaram que nos anos de El Niño e La 

Niña forte há maior tendência de chover abaixo e acima da média. Nos de intensidade fraca, há 

tendência de chover mais nos anos de El Niño e não há redução de chuvas nos anos de La Niña.  

Costa e Silva (2017) estudaram as anomalias de chuvas no estado do Ceará, por meio 
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do IAC, entre os anos de 1979 a 1993. Identificaram que nos anos que houve interação entre El 

Niño e Oscilação Decadal do Pacífico – ODP na fase quente, favoreceu incidência de seca em 

praticamente todo estado. Já nos anos de La Niña e ODP fase fria o IAC foi positivo em toda 

extensão do estado do Ceará. Desse modo ficou evidenciado o potencial de interação entre o 

ENOS e ODP sobre a pluviosidade no estado do Ceará.  

 

2.5.3 Estudos sobre variabilidade da precipitação pluviométrica e as influências do ENOS em 

Goiás 

 

 Com relação a influência dos fenômenos ENOS na variabilidade das chuvas em Goiás, 

poucos estudos se aprofundaram nesta questão, possivelmente por conta do que os demais 

autores apontam, acerca da pouca previsibilidade para a região. Alguns estudos analisaram 

episódios pontuais dos fenômenos em questão e outros realizaram uma análise baseada em 

médias de um conjunto de estações pluviométricas, localizadas em diferentes regiões do estado, 

para relacioná-las com o ENOS.  

Com relação aos estudos pontuais, Sousa et al. (2010), que analisaram a influência da 

Oscilação Decadal do Pacífico – ODP nas chuvas em Goiânia-GO, revelaram que a 

variabilidade das chuvas em Goiânia é influenciada pela ODP, tendo em vista que ficou 

evidente a relação entre a redução dos totais de precipitação e a frequência de dias com 

precipitação com a fase fria da ODP. 

Nascimento (2011) analisou o episódio de 1997-1998 para verificar as influências do El 

Niño na temperatura, umidade relativa do ar e nas chuvas em Goiânia. Os resultados 

demonstraram desvios no elemento temperatura do ar, o qual constatou-se desvios positivos 

(aumento) na máxima e mínima em 1997, continuando no ano seguinte (1998) e maior 

intensidade de desvios nas mínimas (desvios variando entre 2,5°C, em julho, e 4,3°C, em 

agosto). Os elementos umidade do ar e precipitação não apresentaram considerável 

modificação. 

Alves e Mariano (2017) analisaram as anomalias de chuva interanuais de sete 

municípios da região de planejamento do estado de Goiás – Oeste Goiano, durante o período 

de 1980 a 2014, por meio do IAC. Os resultados revelaram que ocorreram mais anos com 

desvios negativos em todas as localidades, e que no ano de 1983 (durante a atuação de El Niño 

muito forte) foram registrados desvios positivos de precipitação em todos os municípios 

analisados. Já no ano de 1990 (Posterior a um evento de La Niña forte) e 2007 (sob atuação de 
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uma La Niña forte), foram registrados desvios negativos de maior intensidade em todas as 

localidades. 

Já os estudos realizados por Romero et al. (2013); Marcuzzo e Romero (2013); Romero, 

Marcuzzo e Cardoso (2014) analisaram séries históricas de precipitações em 88 estações 

pluviométricas no estado de Goiás, entre os anos de 1977 e 2006, com o intuito de identificar 

influências do ENOS nos valores máximos de precipitação e no número de dias com chuva. Os 

resultados demonstraram pouco influência desses fenômenos. 

Porém, vale destacar que, para fazer a correlação dos valores máximos de precipitação 

e do número de dias com chuva com as fases positivas e negativas do ENOS, os autores 

utilizaram a média dos valores obtidos em vários postos pluviométricos, distribuídos em 

diferentes regiões do estado.  

Outro estudo realizado em Goiás, por Nascimento, Lima e Cruz (2019) identificou 

episódios de eventos extremos em Goiânia, ocorridos entre os anos de 1961 e 2018. Os autores 

identificaram que os mais intensos eventos extremos de precipitação pluviométrica estiveram 

associados a ocorrência do fenômeno ENOS. Foram os eventos de 1969, 1972 e 2014, que 

condizem com atuação do El Niño, e 2005 com La Niña. 
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3 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

 

Neste capítulo foi apresentado a localização e as principais características 

demográficas, econômicas e fisiográficas da área definida para o estudo desta tese. 

 

3.1 Localização, aspectos demográficos e econômicos 

 

A área de estudo desta tese é o estado de Goiás e o Distrito Federal que são áreas 

contíguas, localizadas na região Centro-Oeste do Brasil (Figura 13). Segundo Nascimento 

(2016) Goiás e o Distrito Federal somam uma área territorial com extensão de 345.890 km² que 

corresponde a quase 4% do território do Brasil. Desse total, 340.111km² refere à Goiás e 

5.779km² ao Distrito Federal. 

 

Figura 13 - Localização da área de estudo 

 
Fonte: IBGE (2019) 

Org. O autor (2019) 

 

As estimativas realizadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, 

para o ano de 2019 apontam que Goiás possui uma população estimada em 7.018.354 habitantes 
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e uma densidade demográfica de 17,65 hab/km². O Distrito Federal possui uma população 

estimada em 3.015.368 habitantes e uma densidade demográfica de 444,66 hab/km². 

Em Goiás, entre as décadas de 1940 e 1960, residiam menos de 2 milhões de pessoas, 

porém a partir de 1960 com a construção de Brasília ocorreu o desenvolvimento de fluxos 

migratórios do nordeste e do sudeste do Brasil para Goiás e o Distrito Federal. Além desse fato 

há também que destacar o avanço da fronteira agrícola brasileira (motivada pela revolução 

verde), que estimulou a ocupação de Goiás e dos outros estados do Centro-Oeste do Brasil, 

principalmente por pessoas vindas do sul e sudeste do Brasil. Desse modo a partir de 1970 

houve um crescimento acentuado da população em Goiás e no Centro-Oeste. (Figura 14). 

 

Figura 14 - Panorama demográfico do estado de Goiás e Distrito Federal 

 
Fonte: IBGE – Censo Demográfico e Estimativas da População 

Fonte: IBGE (2021) 

 

Segundo o Instituo Mauro Borges – IMB (2021), apesar do estado de Goiás passar por 

um processo crescente de industrialização, a agricultura e a pecuária continuam sendo sua 

principal atividade econômica, pois, os grãos e a carne produzida em Goiás impulsionam a 

exportação. Cabe destacar que os dois setores citados que impulsionam a economia no estado 

são vulneráveis a variabilidade climática, ou seja, um extremo de chuva ou de seca pode 

acarretar em percas na agricultura e consequentemente nos insumos para criação de bovinos, 

suínos e aves.  

Conforme dados do IBGE (2019) o estado ocupa a 4ª posição no país em produção de 

grãos, sendo que a produção de grãos no estado correspondeu a 9,22% da produção nacional 

em 2015, 9% em 2016 e 9,32% no ano de 2017. (Tabela 1). A produção agrícola no estado é 
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bem diversificada e tem com maior expressividade a produção de milho, soja, sorgo, cana-de -

açúcar, tomate, feijão e algodão herbáceo. (Tabela 2).  

 

Tabela 1 - Produção de grãos em Goiás entre os anos de 2015 e 2017 

Ano Goiás 
Centro-

Oeste 
Brasil 

Posição 

Goiás/Brasil 

Participação 

Goiás/Brasil (%) 

2015 19.569.247 89.734.985 212.349.875 4º 9,22 

2016 16.976.994 75.161.472 188.780.410 4º 9,00 

2017 22.688.968 105.953.802 243.381.367 4º 9,32 

Fonte: IMB e IBGE (2019) 

 

Tabela 2 - Principais produtos agrícolas em 2018 

Estado de Goiás: Principais Produtos Agrícolas - 2018* 

Produto Quantidade (Toneladas) Participação Goiás/Brasil (%) 

Cana-de-açúcar 76.082.607 11,08 

Soja 11.369.134 9,74 

Milho 8.691.532 10,73 

Tomate 1.368.567 31,37 

Sorgo 978.870 46,5 

Feijão 325.100 10 

Algodão herbáceo 100.802 2,11 

Fonte: IBGE (2019) 

Organização: IMB (2019) 

 

Com relação a produção de carnes, os dados do IBGE (2019) demonstram que no ano 

de 2018 Goiás foi responsável por 6,5% da produção nacional de aves, 4,1% de suínos e 10,3% 

da produção de bovinos. Esses dados apresentados demonstram a importância que a 

agropecuária possui na economia do estado de Goiás.  

Toda essa realidade demonstrada pelos dados do IBGE e do IMB só foi possível após 

a implantação de projetos de ocupação e modernização da agricultura, projetos esses que 

nascem em Goiás na década de 1960 e 1970 com o Programa de Desenvolvimento do Centro-

Oeste (POLOCENTRO) e o Programa de Cooperação Nipo-Brasileiro para o Desenvolvimento 

dos Cerrados (PRODECER). Este período ficou marcado como “Revolução Verde” que se 

caracterizou pela revolução nos meios de produção, onde aliou-se tecnologias, técnicas, e 

biotecnologias para o desenvolvimento da agricultura.  

Para a implantação desse novo modelo produtivos em Goiás os aspectos fisiográficos 

foram de extrema importância, principalmente para uma agricultura mecanizada que 

necessitava de áreas mais planas para ser implantada. Neste sentido, os itens a seguir 
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demonstrarão as características fisiográficas da área de estudo e que foi marcante para a 

distribuição espacial da produção agrícola em Goiás.  

 

3.2 Características fisiográficas 

3.2.1 Aspectos Geomorfológicos 

 

A classificação das unidades de relevo do Estado de Goiás e Distrito Federal 

apresentadas a seguir foram produzidas a partir dos dados fornecidos pelo Macrozoneamento 

Agroecológico e Econômico do Estado de Goiás – MAEEG, realizado em 2014 e 

disponibilizados no site do Sistema Estadual de Geoinformação – SIEG.  

Na área de estudo há presença de planícies, planaltos e depressões. No oeste e noroeste 

de Goiás estão localizadas as depressões (Depressão do médio Araguaia; Depressão 

Intermontana de Ceres (Também conhecida como região do Vale do São Patrício); Depressão 

do alto Tocantins; Pediplano do médio Araguaia). Também a oeste está localizada a Planície 

do rio Araguaia/Ilha do Bananal. No nordeste de Goiás há presença de outra área de depressão 

que é o Vão do Paranã, que ocorre entre a Chapada do Rio São Francisco, o Planalto Central 

Brasileiro e o Planalto de Brasília.  

Cabe destacar que as áreas de Depressão e a Planície do Araguaia, citadas 

anteriormente, são as áreas de menor altitude, com cotas que variam entre 183 m e 420 m acima 

do nível do mar. 

Nas porções sul e sudoeste da área de estudos estão localizados os Planaltos dos 

Alcantilados, Planalto do Rio Verde e Planalto do Rio Paraná. Esta é uma área pertencente a 

Bacia Sedimentar do Paraná e é composta predominantemente por rochas areníticas. Nesta 

porção existem áreas com cotas altimétricas que variam de 700,1 m à 1672 m acima do nível 

do mar. (Figura 15). 
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Figura 15 - Principais unidades geomorfológicas de Goiás e Distrito Federal 

 
Fonte: Macrozoneamento Agroecológico do Estado de Goiás (2014) 

Org. autor 

 

O Planalto de Goiânia, o Planalto Central Brasileiro e o Planalto de Brasília estão 

localizados no centro-leste da área de estudo. No entanto, é importante ressaltar que a 

distribuição espacial dessas formações geomorfológicas difere das formações anteriormente 

mencionadas, principalmente o Planalto Central Brasileiro, caracterizado por uma faixa 

distribuída no sentido norte/sul passando por Cavalcante, Alto Paraíso, Niquelândia, no oeste 

do Distrito Federal, Luziânia, Orizona e Corumbaíba.  

O Planalto de Brasília também se apresenta distribuído espacialmente como uma faixa 

que parte de Formosa, passando pelo centro-leste do Distrito Federal e prosseguindo em direção 

ao sudeste de Goiás, passando por Cristalina até chegar em Catalão. 

 

3.2.2 Altimetria 

 

Com relação a altimetria, as menores cotas altimétricas ocorrem na porção oeste e 

noroeste da área de estudo onde predominam as áreas de depressões do relevo. Nesta porção as 

cotas de altitude do relevo variam de 183 m à 420 m. 
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Nas áreas onde se localizam o Vão do Paranã (a nordeste), no Vale do São Patrício (na 

porção central) e na porção sul de Goiás, nas proximidades do centro da bacia do Rio Paranaíba 

predominam cotas altimétricas que variam de 420,1 m à 700 m.  

Nas porções sudoeste, sudeste e nas proximidades do Planalto Central Brasileiro 

predominam cotas altimétricas que variam de 700,1 m à 960 m acima do nível do mar. Também 

no sudoeste, mais precisamente no noroeste de Rio Verde, norte de Jataí, sul de Caiapônia, 

oeste de Perolândia e nas faixas que se estendem entre Anápolis/Brasília, Brasília/Alto Paraíso 

e de Catalão passando por Cristalina até Brasília são as áreas de maior altitude do relevo da área 

de estudo, onde as cotas altimétricas variam de 960,1 m à 1672 m acima do nível do mar. 

(Figura 16). 

 

Figura 16 - Altimetria de Goiás e do Distrito Federal 

 
Fonte: Superintendência de Geologia e Mineração (2005) 

Org. autor 

 

3.2.3 Compartimentação Topográfica 

 

Nascimento (1992) definiu, de forma genérica, uma classificação das unidades de 

relevo existentes em Goiás. Para isso a autora utilizou informações sobre a compartimentação 



71 

 

geomorfológica do relevo de Goiás e do Distrito Federal produzidas pelo projeto 

RADAMBRASIL e definiu cinco grandes unidades geomorfológicas e onze subunidades 

associadas a elas. (Quadro 04). 

 

Quadro 4 - Unidades do relevo de Goiás e do Distrito Federal conforme Nascimento (1992) 

Unidades Subunidades 

Planalto Central Goiano 

Planalto do Distrito Federal 

Planalto do Alto Tocantins-Paranaíba 

Planalto Rebaixado de Goiânia 

Depressões Intermontanas 

Planalto Setentrional da Bacia Sedimentar 

do Paraná 

Planalto de Caiapônia 

Planalto de Rio Verde 

Planalto do Divisor São Francisco/Tocantins Patamares do Chapadão 

Depressão do Tocantins 
Vão do Paranã 

Depressão dos rios Maranhão/Santa Tereza 

Depressão do Araguaia 
Depressão do Rio Araguaia 

Planície do Bananal 
Fonte: Nascimento (1992) 

 

Outro autor, Nascimento (2016) se baseou na compartimentação morfoestrutural do 

relevo de Goiás e do Distrito Federal, realizada por Nascimento (1992), e a correlacionou com 

a classificação das compartimentações morfoesculturais apresentada por Ross (1996) e 

desenvolveu uma compartimentação do relevo da área de estudo, apresentada na Figura 17.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 

 

Figura 17 - Compartimentos topográficos de Goiás e do Distrito Federal 

 
Fonte: Nascimento (2016) 

Org. autor 

 

De caráter predominantemente topográfico, tal tentativa aparenta ser capaz de 

representar a relação da similitude das altitudes e das formas do relevo com os 

caminhos preferenciais e/ou barreiras encontrados para os sistemas atmosféricos 

atuantes na região. Foram compartimentadas sete unidades topográficas, compostas 

por chapadões, planaltos e depressões. (NASCIMENTO, 2016). 

  

As sete unidades topográficas apresentadas por Nascimento (2016) são: a) Chapadões 

de Goiás e Distrito Federal: Ocorre de forma concentrada numa faixa que se estende no sentido 

Anápolis – Brasília – Alto Paraíso. Também se apresenta em algumas manchas no sudoeste e 

leste de Goiás. Conforme Nascimento (1992) nesta unidade são encontrados os pontos de maior 

altitude do relevo da área de estudo que variam entre 960m a 1672 m;  

b) Depressão do Rio Araguaia: Está localizada no noroeste e oeste do estado de Goiás 

e é marcada por uma região que sofreu processo de pediplanação, conforme o MAEG (2014). 

Essa área é marcada por apresentar as menores cotas altimétricas da área de estudo, chegando 

a 183 m acima do nível do mar.  

c) Depressão do Alto Tocantins: Se localiza ao norte de Goiás, na região de Porangatu, 

e é um compartimento topográfico também marcado por apresentar as menores cotas 

altimétricas da área de estudo, que variam entre 183 m e 420 m acima do nível do mar;  
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d) Depressão do Vão do Paranã: Esse compartimento topográfico está localizada no 

nordeste de Goiás com altitudes que variam de 420 m a 700 m acima do nível do mar. Segundo 

Nascimento (1992) o termo “Vão” foi adotado para designar a depressão que está posicionada 

entre relevos mais elevados que são representados pelas escarpas do Chapadão Central da 

Bahia, a leste, que constitui a Formação Serra Geral de Goiás, e pelo Planalto do Alto Tocantins-

Paranaíba. 

 e) Relevos Residuais e Depressões Intermontanas: Esta unidade apresenta altitudes 

que variam de 420 m a 700 m e segundo Nascimento (1992) é caracterizada por formas amplas 

e tabulares localizadas em meio a relevos residuais elevados do Planalto do Alto 

Tocantins/Paranaíba, o que confere a unidade um caráter intermontana;  

f) Planalto Central Goiano: Apresenta altitudes que variam de 700 a 960 m acima do 

nível do mar e corresponde ao Planalto do Alto Tocantins-Paranaíba, conforme a proposta de 

Nascimento (1992) que a considera uma área de relevos rebaixados por ação de processos 

erosivos.  

 g) Planalto de Rio Verde: Está localizado no sudoeste de Goiás e possui altitudes que 

variam entre 700 e 960 m acima do nível do mar.  Corresponde a unidade Planalto Setentrional 

da Bacia do Paraná definida por Nascimento (1992) e se divide em duas categorias, o Planalto 

de Caiapônia área de menor altitude (400 – 700 metros) que se localiza entre as escarpas da 

cuesta do Caiapó e a Depressão do Araguaia. A outra categoria é o Planalto do Rio Verde se 

constitui o reverso da cuesta do Caiapó e se divide em dois compartimentos, um mais elevado 

e outro mais rebaixado. 

 

O compartimento elevado distribui-se de forma irregular em meio ao mais baixo. Sua 

área mais expressiva e de distribuição mais continua abrange a borda norte do 

planalto, delimitada pela Cuesta do Caiapó e conhecida regionalmente como 

“chapadões de Goiás”. Também abrange a parte do extremo sudeste, representada pela 

área do Parque Nacional das Emas. Nessas áreas predominam modelados suaves, do 

tipo tabular, com formas muito amplas e relevos conservados, do tipo pediplano. As 

áreas mais dissecadas são mais restritas. (NASCIMENTO, 1992, p.12). 

 

Nascimento (2016) relacionou a compartimentação topográfica organizada por ele 

com as classificações, já consagradas, realizada por Nascimento (1992) e Ross (1996). Além 

da comparação com os autores citados, também foi realizada uma comparação com as unidades 

geomorfológicas definidas pelo Macrozoneamento Agroecológico do Estado de Goiás 

realizado em 2014. (Quadro 05). 
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Quadro 5 - Relação entre a compartimentação topográfica realizada por Nascimento (2016) 

com as compartimentações consagradas de Nascimento (1992), Ross (1996) e do MAEG 

(2014) 

Unidades Altitude 
Unidades Segundo 

Nascimento (1992) 

Unidades Conforme 

Ross (1996) 

Unidades segundo 

MAEG (2014) 

Chapadão de Goiás e 

Distrito Federal 
960 - 1672 

Planalto do Distrito 

Federal 

Planalto Central 

Brasileiro 

Planalto Central 

Brasileiro 

Planalto Central 

Goiano 
700 – 960 

Planalto do Alto 

Tocantins/Paranaíba 

Planalto Central 

Brasileiro 

Planalto de 

Goiânia/Planalto do 

Distrito Federal 

Planalto do Rio Verde 700 – 960 
Planalto Setentrional 

da Bacia do Paraná 
Planalto do Rio Verde 

Planalto do Rio 

Verde/Planalto dos 

Alcantilados 

Relevos Residuais e 

Depressões 

Intermontanas 

420 – 700 
Depressões 

Intermontanas 
Sem correspondente 

Depressão 

Intermontana de 

Ceres/Planalto do 

Rio Paraná 

Depressão do Vão do 

Paranã 
420 – 700 Vão do Paranã 

Depressão do 

Tocantins/Araguaia 
Vão do Paranã 

Depressão do Alto 

Tocantins 
183 – 420 

Depressão dos rios 

Maranhão e Santa 

Tereza 

Depressão do 

Tocantins/Araguaia 

Depressão do Alto 

Rio Tocantins 

Depressão do Rio 

Araguaia 
183 – 420 

Depressão do Rio 

Araguaia 

Depressão do 

Tocantins/Araguaia 

Pediplano do 

Médio 

Araguaia/Depressão 

do Médio Araguaia 

Fonte: MAEG (2014) e Nascimento (2016) 

Org. O autor (2021) 

 

Observa-se que há similaridades e correspondências entre as compartimentações já 

consagradas do relevo de Goiás e do Distrito Federal com a compartimentação apresentada por 

Nascimento (2016). Portanto, é importante obter um discernimento sobre a compartimentação 

do relevo da área de estudo, pois este é um fator atuante no deslocamento das massas de ar e 

consequentemente na distribuição espacial e temporal das chuvas na área de estudo, conforme 

foi demonstrado por Nascimento (2016) e Neves (2018).  

 

3.2.4 Cobertura e uso da terra 

 

O domínio fitogeográfico predominante na área de estudo é o Cerrado, porém 

conforme Nascimento (2016) há uma pequena área (2,9% da área de estudo) localizada ao sul 

e sudeste de Goiás com a presença de Mata Atlântica.  

Segunda Ab’Saber (2003) o domínio fitogeográfico do Cerrado é marcado por 

domínios dos cerrados, cerrados e cerradões que estão presentes em toda a sua área core. Para 

Ribeiro e Valter (2008) o Cerrado apresenta uma diversidade florística que foi dividida em três 

tipos de formações: a) Campestres: onde predomina uma vegetação rala e arbustiva marcada 
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pelos campos limpo, sujo, rupestre e os campos com murunduns; b) Savânicas: marcada pela 

presença de uma vegetação arbustiva e arbórea com troncos retorcidos presente nas fisionomias 

cerrado denso, cerrado típico, cerrado ralo, cerrado rupestre, palmeirais e veredas; c) Florestais: 

formação onde predomina vegetação arbórea com maior densidade marcada pelas fisionomias 

mata galeria, mata ciliar mata seca e cerradão.  

Segundo foi apontado por Nascimento (2016) o Cerrado é considerado a savana com 

maior biodiversidade no mundo, no entanto vem sofrendo um processo de degradação de seus 

recursos naturais e neste sentido Ab’Saber (2003) ressaltou que as características naturais do 

cerrado, presentes na área em estudo, foram sendo modificadas em razão de três fatores centrais: 

a) A implantação de Brasília, na década e 1960; b) A implantação de uma agricultura extensiva 

e mecanizada, principalmente em Goiás e Mato Grosso, na década de 1970; c) A mudança ou 

reorganização da rede urbana.  

Com base nos dados de uso da terra realizado pelo Macrozoneamento Agroecológico 

do Estado de Goiás, realizado em 2014 e disponibilizado pelo SIEG, a maior parte da área de 

estudo é destinada ao uso de pastagens para atender a criação de gado. As áreas com a presença 

de pastagens estão concentradas no oeste de Goiás (na Depressão do Araguaia), no nordeste (na 

Depressão do Vão do Paranã) e no extremo sudoeste. Também há área com pastagens 

intercaladas com outros usos na porção central e sudeste de Goiás. (Figura 18). 

A agricultura é outro uso marcante na área de estudo e se concentra nas porções sul e 

sudoeste onde estão localizados os municípios de Rio Verde, Jataí, Perolândia, Montividiu. Há 

também uma faixa que se estende no sentido norte/sul, no eixo da BR-153. Também há algumas 

manchas na porção leste, principalmente nos municípios de Catalão, Campo Alegre, Cristalina 

e Cabeceiras. As áreas de agricultura se desenvolveram sobre compartimentações topográficas 

com baixa declividade (Planalto de Rio Verde, Planalto Central Goiano e nas Depressões 

Intermontanas, no sudoeste e sul de Goiás) que favorece o desenvolvimento da agricultura 

mecanizada.  

A cobertura nativa de Cerrado é representada por diversos fragmentos em toda a área 

de estudo, porém há maior concentração numa faixa ao norte da área de estudo, entre os 

municípios de Brasília, Alto Paraíso de Goiás e Cavalcante. Nesta área está a o parque nacional 

da Chapada dos Veadeiros. Também, há manchas de Cerrado na porção sudoeste, 

principalmente na área do parque nacional das Emas, município de Mineiros-GO.  
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Figura 18 - Uso da terra em Goiás e no Distrito Federal 

 
Fonte: Macrozoneamento Agroecológico do Estado de Goiás (2014) 

Org. autor 

 

Nascimento (2016) utilizou as informações do arquivo Shapefile, do uso da terra em 

Goiás, disponibilizado pelo SIEG, e calculou os percentuais da área ocupada por cada classe de 

uso definida pelo Macrozoneamento Agroecológico do Estado de Goiás. Neste sentido, a área 

coberta por pastagem corresponde a 40,1% da área de estudo. A agricultura 22,3%, área urbana 

0,9%, mineração e reflorestamento não chegam a ocupar 0,2%. A cobertura vegetal de Cerrado 

35,4% e os corpos hídricos 1,4%.  

 

3.2.5 Aspectos climáticos da área de estudo 

 

Alvares et al. (2013) ao utilizar a classificação climática de Köppen definiu que na 

área onde está o estado de Goiás e o Distrito Federal é enquadrado possui um clima de zona 

tropical tipo Aw (com inverno seco) na maior parte da área; do tipo Am (de regime de monção) 

na extremo sudoeste de Goiás e do tipo Cw (Clima de altitude com invernos secos) na maior 

parte do Distrito Federal e em área localizadas a leste de Goiás. (Figura 19). 
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Figura 19 - Unidades climáticas do Brasil conforme Alvares et al. (2013) 

 
Fonte: Alvares et al. (2013) 

 

O que o diferencia o tipo anterior é a condição de temperatura, que devido a altitudes 

mais elevadas dessa área proporciona uma condição de temperatura média que difere das outras 

regiões da área de estudo.  

Segundo Nimer (1979) no sul e em parte do sudoeste de Goiás, onde se encontra os 

Planaltos da Bacia Sedimentar do Paraná, predomina o subtipo subquente úmido com a 

presença de 3 meses secos e na porção sudoeste, mais especificamente sobre o Planalto de Rio 

Verde, também predomina o subtipo subquente úmido, porém com a presença de 1 a 2 meses 

secos em razão da altitude. 

Com relação a temperatura do ar o autor descreveu que na área de estudo a média 

térmica anual é entre 20°C e 22°C, descendo abaixo de 20°C nas mediações de Brasília, com 
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altitude acima de 1200 m. O autor ressaltou que a altitude do relevo é o fator principal que atua 

na variação da temperatura média na área de estudo.  

De acordo com Nimer (1979, p. 399) “[...] durante o semestre primavera-verão, as 

temperaturas se mantêm quase que constantemente elevadas, principalmente na primavera, 

ocasião em que o sol passa pelos paralelos da região, dirigindo-se para o Sul, e a estação 

chuvosa ainda não se iniciou.” Neste sentido, ainda conforme o autor, as médias desse semestre 

variam em torno de 24°C a 26°C nas superfícies mais baixas e inferior a 24°C nas superfícies 

mais elevadas, como é o caso do Planalto do Rio Verde, do Planalto Central Goiano e dos 

Chapadões de Goiás e Distrito Federal. No entanto, durante a estação de inverno no sul de Goiás 

a média de temperatura é inferior a 18°C, nas demais regiões da área de estudo a temperatura 

média gira entorno de 20°C. 

Esse fato ocorre em decorrência da atuação do anticiclone polar, que durante o inverno 

penetra na região com maior intensidade e ocasiona decréscimos acentuados na temperatura do 

ar, podendo até provocar chuvas, dependendo da intensidade de sua atuação.  

Com relação a precipitação pluviométrica, a região em estudo apresenta uma 

sazonalidade, ou seja, há uma concentração das chuvas em um determinado período do ano e 

redução em outro. 

Nimer (1979) também ressaltou que os sistemas de circulação atmosférica são, quase 

que exclusivamente, os responsáveis pelas características da precipitação pluviométrica na área 

de estudo. Afirmaram que a média pluviométrica da área em estudo é em torno de 1500 

mm/ano, sendo que em torno de 70% desse total acumulado precipita entre os meses de 

novembro a março, sendo o trimestre dezembro-janeiro-fevereiro o mais chuvoso. Nos demais 

meses do ano, entre abril e setembro, ocorre período seco na região que se intensifica 

principalmente durante o trimestre do inverno junho-julho-agosto. 

 

[...] o inverno é excessivamente seco. Nesta época do ano as chuvas são muito raras, 

havendo, em média, geralmente, 4 a 5 dias desse fenômeno por mês, sendo mais raras 

no setor oriental de Goiás, onde, pelo menos um mês, não registra sequer 1 dia de 

chuva. A carência de chuva nesta estação decorre do seguinte: durante o inveno são 

raríssimas as passagens de correntes perturbadas de W, e apenas o extremo norte da 

região está sujeito às raras chegadas de chuvas do sistema de correntes perturbadas 

de N, ficando a Região na dependência quase exclusiva das chuvas frontais, 

proporcionadas pela passagem de frentes polares trazidas do sul pelo anticiclone 

polar. [...] Para a maior parte de Goiás, no inverno, não chega a se acumular em cada 

mês, em média, mais de 20 mm de chuva [..]. (NIMER, 1979, p. 409-410). 

 

Segundo a normal climatológica (1981-2010), gerada pelo Instituto Nacional de 

Meteorologia – INMET, a porção central, oeste e parte do sudoeste da área de estudo 
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apresentam médias 1.650 mm/ano. No nordeste da área de estudo, onde se encontra a Depressão 

do Vão do Paranã, é registrado a menor média anual de chuva acumulada 1.250 mm/ano. As 

demais imediações da área de estudo apresentam uma média pluviométrica de 1.450 mm/ano. 

(Figura 20). 

 

Figura 20 - Normal climatológica do INMET (1981-2010) para a precipitação pluviométrica 

no Brasil 

 
Fonte: INMET (2021) 

 

Para Monteiro (1951) a distribuição geográfica das chuvas, na área em que se encontra 

o estado de Goiás e o Distrito Federal, é influenciada, em linhas gerais, pela orografia. Também 

considerou que além da média e da distribuição anual das chuvas, é importante para a Geografia 

computar o número de dias com chuva, devido a influência que este fato exerce nas atividades 

agrícolas da área em estudo. Neste sentido, chegou à conclusão que no noroeste goiano, na 

Depressão do Vão do Paranã, há menos dias com chuva enquanto que nos chapadões do alto 

Araguaia (onde se encontra o Planalto de Rio Verde) há maior ocorrência de dias com chuva.  

Em conformidade com os resultados apresentados por Monteiro, a pesquisa 

desenvolvida por Nascimento (2016) também identificou que os menores volumes de chuva, 

na área de estudo, são registrados no Vão do Paranã (noroeste de Goiás) e os maiores volumes 
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na Depressão do Araguaia e nos relevos residuais e Depressões Intermontanas, que se distribui 

numa faixa no sentido NO/SE e no sudoeste de Goiás.  

Cabe ressaltar que, a área onde estão os chapadões do alto Araguaia, possui cotas 

altimétricas que variam de 700 m à 960 m acima do nível do mar, enquanto que o noroeste 

goiano (Depressão do Vão do Paranã) apresenta altitudes que variam de 400 m à 700 m. Este 

fato deixa provado, de modo genérico, a influência da orografia na distribuição das chuvas na 

área de estudo. 

 

4.2.5.1 – Os principais sistemas atmosféricos produtores de tempo na área de estudo 

 

De acordo com Nimer (1979) os principais sistemas que influenciam nas condições de 

tempo no Centro-Oeste brasileiro, e consequentemente em Goiás e no Distrito Federal são: a) 

O sistema de correntes perturbadas de oeste representadas pelas linhas de Instabilidades 

Tropicais – IT; b) Sistema de correntes perturbadas de norte, representada pela Convergência 

Intertropical – CIT; c) Sistema de correntes perturbadas de sul, representada pelo anticiclone 

polar e Frente Polar – FP. (Figura 21). 

 

Figura 21 - Sistemas de circulação atmosférica atuantes no Centro-Oeste do Brasil 

 
Fonte: Nimer (1979) 

Org. O autor (2021) 
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O sistema de correntes perturbadas de oeste atua, em Goiás e no Distrito Federal, entre 

o final da primavera e o início do outono. Segundo Mariano (2005, p. 51) atua principalmente 

“[...] no verão, quando a região é frequentemente afetada por ventos de Oeste e Nordeste com 

depressões barométricas, induzidas pala massa equatorial e massa tropical, acarretando chuvas 

e trovoadas”. 

O sistema de correntes perturbadas de norte passa a atuar no norte de Goiás e de Mato 

Grosso no verão, no outono e no inverno e provoca chuvas e trovoadas. Já o sistema de correntes 

perturbadas de sul apresenta um padrão distinto dos demais citados.  

Conforme Nimer (1979) é durante o inverno que o anticiclone polar invade a área de 

estudo, pois consegue ter força para transpor a Cordilheira dos Andes e penetra no continente 

sul-americano e chega ao Centro-Oeste do Brasil pela região do Chaco (Depressão do Pantanal) 

atingindo o estado de Mato Grosso do Sul e Mato Grosso.  

A partir daí se desloca para nordeste e leste do Centro-Oeste, atuando sobre Goiás e o 

Distrito Federal. Em sua passagem provoca chuvas frontais e pós-frontais, que podem durar de 

1 a 3 dias.  

Durante o verão o anticiclone polar perde seu poder de atuação na região devido a 

expansão e fortalecimento do centro de baixa pressão situado no interior do continente sul-

americano, mais precisamente sobre a Depressão do Chaco. 

Nascimento (2016) chamou a atenção para o fato de que as condições topográficas, da 

área em estudo, exercem influência na variabilidade espacial das chuvas, pois condicionam a 

entrada, o deslocamento ou atuam como barreira ao avanço dos sistemas atmosféricos 

produtores de chuva na região. Também identificou que há uma mudança no padrão de atuação 

dos sistemas produtores de chuva entre os anos classificados como habituais e os anos 

excepcionais.  

 

No regime habitual, percebe-se uma atuação equilibrada entre os principais sistemas 

atmosféricos atuantes na região (mEc, mTa, mP e ZCAS), ao passo que no regime 

seco apresenta aumento da atuação da mTa, enquanto que o regime chuvoso reflete a 

elevação da mEc. (NASCIMENTO, 2016, p. 185). 

 

As Zonas de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) é outro mecanismo atmosférico 

que atua sobre Goiás e o Distrito Federal e provoca intensificação do volume de chuva, 

principalmente no final da primavera, verão e início do outono.  

Conforme Quadros (1994) as ZCAS ocorrem principalmente durante o verão, quando 

é possível observar a formação de uma faixa de nebulosidade convectiva sobre o Brasil, que se 
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estende desde o sul da Amazônia em direção ao sudeste até o oceano Atlântico Subtropical, 

responsável pela maior frequência de eventos chuvas que podem durar em média de 04 a 07 

dias.  

Segundo Abreu (1998) as ZCAS são resultantes principalmente da interação entre as 

frentes frias e as instabilidades tropicais provenientes da região amazônica, que proporcionam 

a formação do corredor de umidade e chuvas mais intensas sobre o norte, centro e sudeste do 

Brasil.  

 

As IT são centros de baixa pressão, semi-estacionários observados durante a 

primavera e o verão que, como mencionado por Nimer, estão associadas ao intenso 

aquecimento do continente brasileiro nestas estações. Nesta mesma época, a 

disponibilidade de umidade, principalmente na região amazônica, é muito grande. 

Esta umidade, em função do giro anticiclônico dos ventos sobre o território brasileiro 

e, da presença dos Andes, é transportada para leste e sudeste. Assim a combinação 

destes dois fatores, IT e umidade, favorecem a formação de forte convecção, que 

contribuem para os altos índices pluviométricos observados nas regiões norte, centro 

e sudeste, incluindo o estado mineiro. Nos últimos 20 anos, o advento da imagem de 

satélite meteorológico, permitiu observar que, quando as frentes frias atingem a região 

Sudeste do Brasil, pode ocorrer uma associação entre elas e as IT. Quando esta 

associação se dá, dizemos que acontece uma interação entre os sistemas de latitudes 

médias (frentes) e os de latitudes tropicais (IT, depressões ou calhas induzidas). Esta 

interação é conhecida como Zona de Convergência do Atlântico Sul – ZCAS, sendo 

responsável pelas chuvas intensas, prolongadas. (ABREU, 1198, p. 18 – 19). 

 

Nota-se que uma alteração no padrão de atuação dos sistemas produtores de chuva, 

atuantes na área em estudo, pode ocasionar mudanças na sua distribuição espacial e temporal, 

fazendo com que saia do seu padrão habitual. Neste sentido, cabe ressaltar que os fenômenos 

ENOS e ODP, analisados nessa tese, podem provocar tal alteração. 

No próximo capítulo foram abordados os materiais utilizados para a realização desta 

pesquisa, bem como os procedimentos adotados para chegar aos resultados.  
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4 MATERIAIS E PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Neste capítulo foram esboçados os materiais utilizados para o desenvolvimento desta 

tese e também os procedimentos metodológicos adotados para o cumprimento dos objetivos 

proposto neste estudo, que tem por finalidade analisar as influências do ENOS e da ODP na 

variabilidade das chuvas em Goiás e no Distrito Federal.  

Para a construção da revisão bibliográfica, utilizada na tese, primeiramente foram 

selecionados livros, teses, dissertações e artigos, publicados em periódicos e anais de eventos 

científicos, que abordaram temáticas que trataram sobre as teleconexões ENOS e ODP e seus 

efeitos na variabilidade das chuvas. Os livros utilizados foram obtidos em bibliotecas digitais e 

físicas, públicas e privadas. 

As teses e dissertações foram obtidas por meio das bibliotecas digitais de teses e 

dissertações de universidades brasileiras, como a USP, UNESP, UFPR, UEM, UFG, UFPE, 

dentre outras. Para obtenção dos artigos, foram acessados os bancos de dados de sites de busca 

como o Google Acadêmico, Portal de Periódicos da Capes e o Scientific Electronic Library 

Online – SCIELO. Foram realizados download de periódicos científicos como a Revista 

Brasileira de Geografia Física, a Revista Brasileira de Climatologia, a Revista Brasileira de 

Meteorologia, a International Journal of Climatology e outros.  

Após encontrados, as teses, dissertações e artigos, foram separados em pastas 

conforme o assunto. Em seguida foi realizada a leitura desses materiais e construída a revisão 

bibliográfica. 

 

4.1 Materiais e procedimentos para obtenção, seleção e preenchimento de falhas dos dados 

pluviométricos 

 

Para o desenvolvimento desta pesquisa foram utilizados dados de chuva de estações 

pluviométricas da ANA e do INMET, distribuídas pela área de estudo. Segundo a ANA (2019) 

há, em Goiás e no Distrito Federal, 1.448 estações pluviométrica registrada em sua rede de 

monitoramento. Muitas dessas estações possuem uma série com menos de 15 anos de dados, 

pois pertencem a usinas hidrelétricas e usinas canavieiras, recentemente instaladas na área de 

estudo, aos órgãos estaduais e municipais responsáveis por realizar o saneamento e o 

abastecimento de água a população, dentre outros.  
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No INMET, estão registradas 34 estações meteorológicas instaladas na área de estudo, 

porém apenas 12 (Jataí, Rio Verde, Itumbiara, Catalão, Ipameri, Aragarças, Goiás, Goiânia, 

Pirenópolis, Brasília, Formosa e Posse) possuem série histórica que ultrapassa 30 anos de dados. 

No entanto, as estações de Rio Verde e Ipameri possuem períodos que ultrapassam 10 anos sem 

registros de dados climáticos, portanto fica inviável adotar apenas as estações da rede oficial 

do INMET. Outro fator que impede é a distribuição das estações na área de estudo, pois há uma 

concentração no centro-sul, área voltada para a produção agrícola, e uma vazio no norte e 

noroeste.  

Neste sentido, para contornar a dificuldade de sintetizar a quantidade de dados 

pluviométricos, fornecidos pela ANA e contemplar a falta de estações do INMET, no norte e 

noroeste da área de estudo, foi realizado um filtro entre as estações do INMET e da ANA, para 

definir as estações utilizadas para análise. Este filtro das estações foi baseado em quatro 

parâmetros: a) prioridade para as estações com as séries de dados mais antigos; b) menor 

quantidade de falhas nos registros dos dados; c) ter amostras em todos os compartimentos 

topográficos da área de estudo; d) a distância de um raio de no máximo 100 km entre as 

estações, conforme a OMM (2010, p.17): 

 

[...] a frequência e espaçamento das observações devem ser adequadas para obter 

dados que descrevem as mudanças temporais e espaciais dos fenômenos 

meteorológicos com resolução suficiente para atender aos requisitos do usuário. Se o 

espaçamento das observações for superior a 100 km, fenômenos meteorológicos com 

uma escala horizontal inferior a 100 km não são geralmente detectáveis. A 

classificação de escalas horizontais dos fenômenos meteorológicos, presente no 

Volume I do Manual de Observação do Sistema Global (WMO-No. 544) é o seguinte: 

a) Microescala (menos de 100 m), por exemplo o estudo da evaporação em uma 

lavoura; b) Escala local (100 m – 3 km), o estudo da poluição do ar, tornados; (c) 

Mesoescala (3 km a 100 km), o estudo de tempestades, brisa marítima e montanhosa; 

(d) Macroescala (100 km a 3000 km), o estudo das frentes, ciclones, aglomerados de 

nuvens; e) Escala planetária (mais de 3000 km), o estudo das ondas troposféricas 

superiores longas. (Tradução Nossa). 

 

Dessa forma, deve ser levado em consideração que os fenômenos estudados nessa tese, 

ENOS e ODP, são fenômenos que atuam na escala macroclimática, portanto, a escolha de 

estações pluviométricas com um raio de distância de 100 km, ou um pouco mais, não 

compromete a análise das influências dos fenômenos citados, na variabilidade das chuvas em 

Goiás e no Distrito Federal, pois atende ao que foi definido pela OMM, quanto a escala espacial 

dos fenômenos climáticos, pois na macroescala corresponde a distâncias que variam entre 100 

km e 3.000 km. 
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Após definidos os parâmetros, deu-se início a obtenção dos dados climáticos no portal 

Hidroweb, da ANA e do Banco de Dados Meteorológicos para Ensino e Pesquisa – BDMEP, 

do INMET. Cabe ressaltar que os dados climáticos são disponibilizados gratuitamente e que 

estes portais de acesso estão alocados nos sites oficiais da ANA e do INMET. 

Após ter sido feito o download, os dados foram organizados em planilhas de cálculo 

do software Excel. Posteriormente, foi dado início a identificação do início e fim da série 

histórica de cada estação, bem como das falhas dos dados climáticos e em seguida a definição 

das estações que foram utilizadas na tese.  

Foram selecionadas 40 estações pluviométrica distribuídas na área de estudo e 

adjacências, com série histórica de 41 anos (1975 – 2016). No Quadro 06, estão discriminadas 

o nome das estações, o município e a unidade da federação a qual pertence, sua longitude e 

latitude, a altitude, o órgão responsável e o código da estação. Com relação a distribuição 

espacial das estações na área de estudo, observa-se que estão bem distribuídas e contemplam 

tanto o norte e o noroeste quanto o centro-sul da área de estudo. (Figura 22).  

 

Quadro 6 - Estações pluviométrica selecionadas 

Ponto Estação Município UF Long. Lat. Alt. 
Org. 

Respon. 
Código 

P1 Fazenda Pontal 
São Miguel do 

Araguaia 
GO -50,19 -13,53 233 ANA/CPRM 1350001 

P2 
Entroncamento 

São Miguel 
Porangatu GO -49,20 -13,10 363 ANA/CPRM 1349002 

P3 Campos Belos Campos Belos GO -46,78 -13,04 638 ANA/CPRM 1346004 

P4 Alto Paraíso Alto Paraíso GO -47,51 -14,13 1197 ANA/CPRM 1447000 

P5 Posse Posse GO -46,37 -14,08 825 INMET 1346002 

P6 Gatos 
Santa Maria da 

Vitória 
BA -44,63 -13,71 610 ANA/CPRM 1344030 

P7 Flores de Goiás Flores de Goiás GO -47,05 -14,45 200 ANA/CPRM 1447001 

P8 
São João da 

Aliança 

São João da 

Aliança 
GO -47,52 -14,71 1.009 ANA/CPRM 1447002 

P9 
Governador 

Leônino 
Nova Crixas GO -50,33 -14,10 309 ANA/CPRM 1450002 

P10 Porto Uruaçu Uruaçu GO -49,14 -14,56 572 ANA/CPRM 1449001 

P11 Niquelândia Niquelândia GO -48,46 -14,48 568 ANA/CPRM 1448001 

P12 
Usina Serra da 

Mesa 
Ceres GO -49,60 -15,31 617 ANA/CPRM 1549000 

P13 Mimoso de Goiás 
Mimozo de 

Goiás 
GO -48,17 -15,06 687 ANA/CPRM 1548001 

P14 Formosa Formosa GO -47,34 -15,55 935 INMET 83379 

P15 Brasília Brasília DF -47,93 -15,78 1159 INMET 1547004 

P16 Descoberto Descoberto DF -48,23 -15,78 1.098 ANA/CPRM 1548007 
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P17 Alexânia Alexânia GO -48,50 -16,09 1.073 ANA/CPRM 1648029 

P18 Jaraguá Jaraguá GO -49,34 -15,76 607 ANA/CPRM 1549003 

P19 Itaberaí Itaberaí GO -49,80 -16,03 726 ANA/CPRM 1649007 

P20 Itapirapuã Itapirapuã GO -50,61 -15,82 512 ANA/CPRM 1550000 

P21 Britânia Britânia GO -51,16 -15,25 275 ANA/CPRM 1551000 

P22 Aragarças Aragarças GO -52,24 -15,90 345 INMET 1551002 

P23 Piranhas Piranhas GO -51,82 -16,42 356 ANA/CPRM 1651002 

P24 Iporá Iporá GO -51,09 -16,42 616 ANA/CPRM 1651001 

P25 Turvânia Turvânia GO -50,13 -16,61 700 ANA/CPRM 1650003 

P26 Goiânia Goiânia GO -49,26 -16,67 741 INMET 1649013 

P27 Ouro Verde  
Ouro Verde de 

Goiás 
GO -49,20 -16,22 1.078 ANA/CPRM 1649009 

P28 Alto Araguaia Alto Araguaia MT -53,22 -17,30 656 ANA/CPRM 1753002 

P29 Montividiu Montividiu GO -51,08 -17,36 744 ANA/CPRM 1751004 

P30 Jataí Jataí GO -51,72 -17,92 662 INMET 83464 

P31 Cachoeira Alta Cachoeira Alta GO -50,85 -18,91 440 ANA/CPRM 1851000 

P32 
Fazenda São 

Bernardo 
Mineiros GO -52,98 -17,69 750 ANA/CPRM 1752002 

P33 Chapadão do Céu 
Chapadão do 

Céu 
GO -52,67 -18,40 725 ANA/CPRM 1852004 

P34 Alegrete Edéia GO -49,93 -17,34 500 ANA/CPRM 1749000 

P35 
UHE Batalha 

Cristalina 
Cristalina GO -47,60 -16,79 1.173 ANA/CPRM 1647002 

P36 Cristianópolis Cristianópolis GO -48,72 -17,20 829 ANA/CPRM 1748000 

P37 Marzagão Marzagão GO -48,68 -17,98 633 ANA/CPRM 1748004 

P38 Morrinhos Morrinhos GO -49,12 -17,53 792 ANA/CPRM 1749003 

P39 Itumbiara Itumbiara GO -49,22 -18,42 449 ANA/CPRM 1849016 

P40 Campo Alegre Aporé GO -51,93 -18,97 531 ANA/CPRM 1851001 

Fonte: ANA e INMET (2021) 

Org. O autor (2021) 

 

Outro ponto importante é que a rede de estações pluviométricas selecionadas para esta 

tese, contemplam todos os compartimentos topográficos da área de estudo. Isso é importante, 

pois conforme os resultados alcançados por Nascimento (2016), os compartimentos 

topográficos atuam como fatores determinantes na distribuição espacial das chuvas em Goiás e 

no Distrito Federal.  

Este fato ficou evidenciado pelo autor, pois demonstrou que na Depressão do 

Araguaia, os totais médios anuais de precipitação são mais elevados, enquanto que na 

Depressão do Vão do Paranã são registrados os menores valores médios anuais. 
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Figura 22 - Distribuição espacial das estações pluviométricas na área de estudo 

 
Fonte: ANA (2021) 

Org. O autor (2021) 

 

Entre as 40 estações, 10 apresentaram falhas de dados durante a série histórica 

selecionada para este estudo. Foram identificadas falhas de dados na escala mensal em Iporá 

(P19); Cristianópolis (P28); Alegrete (P27); Entroncamento São Miguel (P4); Campos Belos 

(P5); Fazenda Pontal (P3); Alto Paraíso (P7); Porto Uruaçu (P10); Itapirapuã (P17) e 

Montividiu (P25).  

Para o preenchimento das falhas foi utilizado o método da ponderação regional, 

proposto por Bertoni e Tucci (2000), que tem como procedimento a utilização de dados de três 

ou mais estações pluviométricas que estejam em um raio máximo de 150 km. A ponderação 

regional leva em consideração três fatores: a) a qualidade dos dados da estação definida para o 

preenchimento das falhas; b) a distância em relação a estação que está com dados faltantes; b) 

a altitude e a semelhança das características geográficas da área. Dessa forma, o procedimento 

descrito foi aplicado por meio da equação 1. 

 

𝑌 =
�̅�𝑦

3
 (

𝑃𝑥1

�̅�𝑥1
+

𝑃𝑥2

�̅�𝑥2
+

𝑃𝑥3

�̅�𝑥3
)           1)
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Onde 𝑌 é a estação com dados faltantes, �̅�𝑦 é a precipitação média (mensal ou anual) 

da estação 𝑌. Já o 𝑃𝑥1, 𝑃𝑥2 e 𝑃𝑥3 são as precipitações mensais ou anuais das estações vizinhas 

escolhidas para fornecer os dados para o preenchimento da estação 𝑌 e os valores 

correspondentes ao �̅�𝑥1, �̅�𝑥2 e �̅�𝑥3 são as médias mensais, ou anuais, dessas três estações 

vizinhas. 

Este procedimento foi aplicado por Bertoni e Tucci (2000), Mariano (2005), Boin e 

Zavattini (2013), Neves (2018) em seus estudos na área de climatologia e hidrologia.  

 

4.2 Procedimento para definição dos anos hidrológicos, obtenção e espacialização das médias 

sazonais e anuais 

 

Para analisar as influências do ENOS e da ODP na variabilidade das chuvas, na escala 

anual, foi adotado o ano hidrológico, pois foi levado em consideração que o período chuvoso, 

na área de estudo, não corresponde ao calendário civil. Caso a análise fosse realizada, tomando 

por base o ano civil, seria comprometida, pois fatiaria o período chuvoso entre o final de um 

ano X e início de um ano Y.  

Isso poderia levar-nos a uma situação em que teríamos, em um mesmo ano civil, a 

influência de um El Niño nos primeiros meses do ano e de uma La Niña nos quatro últimos 

meses do ano. Dessa forma, tomando por base o total anual, teria dificuldade de mensurar o 

quanto um evento de El Niño influenciou no período chuvoso da região. 

Tendo em vista que, historicamente o ENOS inicia sua atuação em meados de 

dezembro, podendo ter uma duração média de 14 meses, é necessário, para uma análise mais 

concisa, a adoção do ano hidrológico, pois dessa forma foi possível apanhar o volume de chuva 

precipitado durante todos os períodos chuvosos da série histórica 1975 e 2016, portanto, 

acredita-se ser possível identificar com maior clareza as influências dos fenômenos citados. 

Dessa forma, foi definido como ano hidrológico o período que inicia em setembro de 

um ano e vai até maio do ano seguinte. Este período corresponde a primavera, verão e outono, 

estações do ano que concentram mais de 95% da chuva precipitação na área de estudo. Neste 

sentido, por isso a estação do inverno foi excluída dessa análise, pois o volume de chuva 

precipitado em junho, julho e agosto são raros e insignificantes quando comparados ao total de 

chuva precipitado nas demais estações do ano.  
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4.2.1 Procedimento para obtenção e interpolação das médias anuais e sazonais 

 

Após ter definido as estações para análise dos dados pluviométricos, foi construído um 

banco de dados e em seguida aplicada a estatística descritiva para se obter as médias das 

estações da primavera, verão e outono e dos totais de chuva dos anos hidrológicos. 

Segundo Crespo (2002) a estatística descritiva tem por objetivo descrever e resumir os 

dados, neste sentido, se torna uma importante ferramenta para esta pesquisa, que possui um 

número considerável de dados pluviométricos da área em estudo.  

É importante ressaltar que nesta pesquisa a média foi considerada um parâmetro 

estatístico e não um resultado final. Em relação ao uso da média Zavattini e Boin (2013, p. 30-

31) recomendaram que: 

 

Como as séries temporais quase sempre contêm algumas ocorrências extremas, isto é, 

dados com valores muito altos ou muito baixos, recomendamos ao leitor cautela no 

uso da média. Recomendamos, ainda, que seu cálculo venha sempre acompanhado da 

mediana, valor que divide uma distribuição exatamente em duas metades [...] e da 

moda, valor que ocorre com mais frequência [...]. São recomendações que fazemos 

levando em conta a variabilidade do clima, que lhe é intrínseca. Afinal, sabemos que 

[...] no decorrer do ano, ou de um ano para outro, existem meses úmidos e outros 

secos, e que tais meses vão compor, sucessivamente, diferentes estações do ano, ora 

chuvosas, ora pouco ventiladas, ora ensolaradas etc. Ou seja, é exatamente essa 

variabilidade horária, diária, mensal, sazonal, interanual (ou inconstâncias, caso 

prefira), que os postos e estações meteorológicas medem, observam e registram. 

Portanto, as variações presentes nas séries temporais devem ser encaradas com 

naturalidade, pois elas fundamentam o conceito de clima. (Grifo do autor).  

 

Inicialmente foram obtidas as médias de chuva dos anos hidrológicos e das estações 

da primavera, verão e outono das 35 estações pluviométricas, por meio da equação 2: 

 

�̅� =
∑ 𝑥𝑖

𝑛
                 2)

                                                                                                                                    

Onde �̅� é a média aritmética, 𝑥𝑖 é o somatório das amostras e 𝑛 é o tamanho da 

amostra. 

Após serem obtidas foram organizadas em planilhas de cálculo do Excel 2016. Foi 

criada uma planilha para cada estação do ano e uma para os valores médios anuais de chuva. 

Em seguida, as planilhas foram inseridas no software ArcGis 10.5 (com licença de uso 

para o laboratório de Geoinformação da Universidade Federal de Jataí), por meio do menu File 

e ferramenta Add XY Data. Os dados das planilhas foram convertidos para um arquivo no 

formato Shapefile, por meio da ferramenta Export Data.  
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Posteriormente, os dados foram interpolados por meio da ferramenta Interpolation, 

disponível no menu Arc Tollbox e na caixa de ferramentas Spatial Analyst Tools. Para interpolar 

foi selecionado o método da Krigagen Ordinária.  

Neves (2018) realizou a espacialização de dados pluviométricos sobre a área que 

compreende o estado de Goiás e o Distrito Federal. O autor o fez a comparação entre dois 

métodos de interpolação, Inverso Quadrático da Distância – IQD e o da Krigagem. Para o autor, 

o método da Krigagem, se mostrou mais eficiente na interpolação dos dados, pela suavização e 

por exibir tendências gerais.  

Após ter sido interpoladas foram gerados mapas pluviométricos para representar, 

espacialmente, os valores médios de chuva dos anos hidrológicos e das estações da primavera, 

verão e outono, sobre a área de estudo.  

 

4.3 Procedimento para definição das regiões pluviométricas da área de estudo e para escolha 

das estações para análise 

 

Foram selecionadas 40 estações pluviométricas para este estudo, que foram 

importantes para gerar os mapas das médias sazonais e anuais durante a série histórica (1975 a 

2016) definida para a análise. 

 No entanto, o volume de dados pluviométricos obtidos não permitiria uma análise 

mais específica sobre as influências do ENOS e da ODP na variabilidade das chuvas em cada 

estação, pois não teria recursos humanos e nem tempo hábil para destrinchar o volume de 

informações.  

 Outro ponto importante, que deve ser levado em consideração, é que, seria muito 

enfadonho, exaustivo a análise de todas as 40 estações, pois há semelhanças, quanto a 

distribuição espacial e temporal das chuvas na área de estudo, conforme foi identificado por 

Nimer (1979) e Nascimento (2016). Neste sentido, haveria uma repetição exaustiva das mesmas 

características em duas, três, quatro ou mais estações pluviométricas.  

Desse modo, foi aplicada a técnica de análise de agrupamento de dados para definir as 

regiões pluviométricas da área de estudo. Conforme Silvestre, Sat’ Anna Neto e Flores (2013),  

 

A Análise de Agrupamento (AA) faz parte de um conjunto maior de técnicas 

estatísticas denominado Análise Multivariada, [...] A técnica AA é utilizada para 

agrupar objetos, indivíduos, anos, etc., formando grupos homogêneos internamente e 

heterogêneos entre si. [...] A técnica permite que sejam utilizadas mais de uma 

variável (p) no agrupamento ao mesmo tempo, entretanto, para a Climatologia, é mais 
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interessante a análise individual de cada uma das variáveis, como por exemplo: 

temperatura máxima média, temperatura mínima média e precipitação total anual.  

 

Desse modo, foi criada uma planilha eletrônica com os totais anuais de precipitação 

pluviométrica de cada estação para cada ano da série histórica elencada para análise. As 

estações foram organizadas nas linhas da planilha e os anos nas colunas (Figura 23). 

 

Figura 23 - Totais anuais de chuva organizados em planilhas de cálculo 

 
Fonte: O autor (2021) 

 

Em seguida os dados foram inseridos no software estatístico para aplicação da técnica 

de análise de agrupamento, disponível na ferramenta Analisar menu Classificar e no submenu 

Cluster hierárquico. Posteriormente, foi definido a técnica de hierarquização, método de Ward, 

também utilizado por Baldo (2006) para agrupar dados de chuva no estudo realizado na bacia 

hidrográfica do rio Ivaí. 

 

Este método se distingue dos demais por usar uma análise de variância para avaliar as 

distâncias entre os grupos; ou seja, ele procura minimizar a soma de quadrados de 

quaisquer dois (hipotéticos) grupos que podem ser formados em cada passo. A medida 

de similaridade entre dois grupos é a soma de quadrados entre eles, somando sobre 

todas as variáveis. (BALDO, 2006, p.46). 

 

Silvestre, Sat’ Anna Neto e Flores (2013) salientaram que antes de aplicar a técnica de 

agrupamento é necessário definir a medida de proximidade que será utilizada. No caso deste 

estudo, foi escolhida a medida de distância euclidiana, tendo em vista que foi a medida aplicada 
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por Silva, Lermen e Nery (2001), Baldo (2006) e Chieirice Junior e Landim (2014) em seus 

estudos climatológicos.  

Após ter definido os parâmetros para análise de agrupamento dos dados 

pluviométricos, foi dado o comando no software estatístico para processar os dados. Como 

resultado, foi gerado um gráfico denominado de dendrograma, ou arvore de ligação. Nesse 

gráfico foi apresentado um resumo do método aplicado, são gerados os clusters, ou grupos 

homogêneos. Esses grupos foram gerados a partir da união das duas primeiras estações 

pluviométricas, formando assim o primeiro grupo, até a união de todos as estações formando 

apenas um único grupo.  

Em seguida foi estabelecido o ponto de corte para definir a quantidade de grupos, ou 

regiões pluviométricas para o estudo. Conforme Silvestre, Sat’ Anna Neto e Flores (2013, p. 

31) “o usuário da análise deve decidir sobre o ponto de corte, que define o número de grupos 

desejados”.  Essa escolha é arbitrária, no entanto, para assegurar de que seria definida uma 

quantidade ideal de grupos/regiões pluviométricas para área de estudo, foi levado em 

consideração a disposição dos compartimentos topográficos na área de estudo. Desse modo, ao 

associar os grupos gerados pela análise de agrupamento com a compartimentação topográfica 

da área de estudo, foram estabelecidas as regiões pluviométricas e no interior de cada região foi 

elencada uma estação pluviométrica representativa e que foi destinada a análise.  

A escolha da estação representativa de cada região pluviométrica foi baseada em dois 

critérios: a) posição mais centralizada dentro da região pluviométrica; b) menor quantidade de 

falhas nos dados.  

A área de estudo foi dividida em nove regiões pluviométricas que receberam o nome 

de 01, 02, 03, 4A, 4B, 05, 06, 07 e 08. Em cada região foi elencada uma estação pluviométrica 

para ser analisada conforme o Quadro 7. Cabe ressaltar que a região 4 foi dividida em A e B 

porque o cluster de estações pluviométricas, que representa tal região, abrangeu 

compartimentos topográficos distintos (Depressão do Araguaia, no oeste de Goiás e o Domínio 

dos Chapadões na região do Distrito Federal), com altitudes bem diferentes. Por isso, baseado 

no próprio Cluster gerado, foi possível distinguir as duas áreas, que foram identificadas como 

4A e 4B. 

 

Quadro 7 - Estações pluviométricas selecionadas para análise 

Região 

Pluviométrica 

Estação 

Pluviométrica 

Município Código Órgão 

Responsável 

Região 01 
Entroncamento São 

Miguel 
Porangatu 

1349002 ANA/CPRM 
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Região 02 Alto Paraíso de Goiás Alto Paraíso de Goiás 1447000 ANA/CPRM 

Região 03 Flores de Goiás Flores de Goiás 1447001 ANA/CPRM 

Região 4A Britânia Britânia 1551000 ANA/CPRM 

Região 4B Brasília Brasília 1547004 ANA/CPRM 

Região 05 Iporá Iporá 1651001 ANA/CPRM 

Região 06 Goiânia Goiânia 1649013 ANA/CPRM 

Região 07 Jataí Jataí 82464 INMET 

Região 08 Itumbiara Itumbiara 184916 ANA/CPRM 
Fonte: O autor (2021) 

 

Maiores detalhes sobre os resultados concernentes a aplicação do procedimento de 

definição das regiões pluviométricas e das estações selecionadas para análise, se encontram no 

capítulo dos resultados, item 5.1, pois essas informações são resultantes do procedimento aqui 

citado. Desse modo, entende-se que deva vir agregada no capítulo dos resultados.   

Após a definição das estações pluviométricas, foi dado sequência aos procedimentos 

para o cumprimento dos objetivos propostos e que estão descritos a seguir. 

 

4.4 Procedimento para obtenção e definição das fases e intensidade do ENOS e das fases da 

ODP 

 

Os dados referentes ao ENOS e a ODP foram obtidos junto a NOAA. Esta agência 

disponibiliza as informações referente a esses fenômenos em sua página virtual disponível no 

endereço eletrônico https://www.ncdc.noaa.gov/teleconnections/.  

Com relação ao ENOS, as fases quente e fria, chamadas de El Niño e La Niña, bem 

como sua intensidade foi definida por meio do Índice Oceânico Niño – ION, registrado pela 

NOAA desde o ano de 1950 e disponibilizado no endereço eletrônico anteriormente 

mencionado. Este procedimento também foi adotado por Oliveira (1999) e Berlato e Fontana 

(2003), conforme citado no capítulo 1.  

O ION também define a intensidade do fenômeno que pode ser classificado conforme 

o Quadro 8 a seguir.  

 

Quadro 8 - Classificação da intensidade do ENOS 

Evento Índice Oceânico Niño Intensidade 

El Niño 

0,5 a 0,9 

1,0 a 1,4 

1,5 a 1,9 

Maior ou igual a 2,0 

Fraco 

Moderado 

Forte 

Muito Forte 
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La Niña 

-0,5 a -0,9 

-1,0 a -1,4 

Menor ou igual a -1,5 

Fraco 

Moderado 

Forte 
Fonte: NOAA (2021) 

 

Para identificar as fases quente e fria do ENOS na escala anual (anos hidrológicos), 

sazonal e mensal foi utilizado o ION. 

As fases quente e fria da ODP já são definidas e disponibilizadas pela própria NOAA. 

Segundo Molion (2005) a última fase fria da ODP ocorreu entre 1947 e 1976 e última fase 

quente entre 1977 a 1998. O autor acredita que estamos passando novamente por uma fase fria 

da ODP que se iniciou em 1999. 

 

4.5 Procedimento para análise das influências do ENOS e ODP na variabilidade anual e 

sazonal das chuvas em Goiás e Distrito Federal 

 

Para avaliar as influências do ENOS e da ODP na variabilidade anual e sazonal das 

chuvas, durante o período de 1975 a 2016, foi utilizada a técnica dos boxplot, Anos-Padrão e 

do Índice de Anomalia de Chuva (IAC). A técnica dos boxplot foi utilizada para analisar a 

variabilidade espacial e temporal das chuvas, bem como para definir os Anos-Padrão. Após 

definidos os padrões habituais e excepcionais de chuva foram construídos gráficos de 

frequência dos padrões de chuva durante as fases do ENOS e da ODP, nas escalas anuais e 

sazonais. O IAC foi utilizado para verificar a relação do ENOS e ODP com o registro das 

anomalias de chuva. 

 

4.5.1 Procedimento para construção dos boxplot e sua aplicação na análise da influência do 

ENOS 

 

Foi empregada a técnica dos boxplot para comparar e analisar a variabilidade das 

chuvas anuais e sazonais no decorrer de toda a série histórica analisada em cada estação 

elencada para o estudo e dos anos que estiveram sobre a influência do ENOS e os anos Neutros.  

 

Estudos recentes têm exposto a tendência em diversificar a apresentação dos 

resultados de uma pesquisa. Neste contexto, o boxplot é um gráfico útil para sumarizar 

e analisar dados quantitativos, especialmente contínuos. Pode ser utilizado tanto para 

a análise descritiva como inferencial de dados, independentemente do tipo de 

delineamento. Como há diferentes possibilidades de inserção dos valores de tendência 

central (mediana, média) e dispersão (quartil, desvio-padrão, intervalo de confiança), 
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faz-se necessário identificar no corpo do texto ou na legenda da figura qual é a 

grandeza que está sendo analisada graficamente1. Como os demais gráficos, o boxplot 

compõe um recurso para sumarizar tendências e substituir tabelas em casos 

específicos, especialmente quando os valores de dispersão são mais importantes que 

os de tendência central. (NETO et. al, 2017, p. 4). 

 

Por meio do boxplot foi possível obter parâmetros estatísticos como mediana, 

amplitude interquartílica, os limites inferiores e superiores e os outliers (eventos extremos) que 

permitiram analisar a variação espacial das chuvas na área de estudo, bem como o 

comportamento da precipitação pluviométrica, nos anos de ocorrência do ENOS e dos Neutros, 

em cada região pluviométrica. 

Conforme Neto et. al (2017) o boxplot também é utilizado para comparar grupos 

amostrais e permite extrair informações importantes, quanto a variabilidade e assimetria dos 

dados analisados. Quando é utilizado para comparar grupos, o gráfico é composto por duas ou 

mais caixas conforme o número de grupos a serem comparados.  

Para gerar os boxplot foi seguido o procedimento narrado por Silvestre, Sat’ Anna 

Neto e Flores (2013, p. 26) em que, 

 

O gráfico Box Plot, ou diagrama de caixa, é bastante conhecido na área de Estatística, 

e a maioria dos softwares estatísticos apresenta este gráfico. Para construí-lo, os dados 

devem ser ordenados, do menor para o maior valor, e devem ser calculadas estatísticas 

resumo conhecidas como quartis, que dividem o conjunto de dados em quatro partes, 

sendo o primeiro quartil (Q1) para o qual 25% das observações situam-se iguais ou 

abaixo de seu valor, o segundo quartil (Q2), também conhecido por mediana para a 

qual 50% das observações são iguais ou situam-se abaixo dela, e o terceiro quartil 

(Q3), que separa 75% das observações iguais ou abaixo de seu valor. 

 

Segundo Vieira (2017) para obter os quartis basta organizar a série de dados em ordem 

crescente e encontrar a mediana, que corresponde ao Q2. Em seguida selecione o conjunto de 

dados que está à esquerda da mediana; o Q1 será a mediana desse novo conjunto de dados. Para 

encontrar o Q3, basta selecionar o conjunto de dados a direita da mediana e encontrar a mediana 

desse novo conjunto de dados que será o Q3. 

Após definir os valores dos quartis foi gerada a Amplitude Interquartílica (AIQ) que 

expressa a variabilidade dos dados. Essa medida foi obtida a partir da subtração do valor do Q3 

pelo valor do Q1. Em seguida foi calculado os limites inferiores e superiores do boxplot por 

meio das equações 3 e 4.  

 

𝐿𝐼 = 𝑄1 − 1,5 ∗ (𝐴𝐼𝑄)              3)     
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𝐿𝑆 = 𝑄3 + 1,5 ∗ (𝐴𝐼𝑄)              4)

                                                                                                          

 

Onde, 𝑄1 é o primeiro quartil, o 𝑄3 é o terceiro quartil e 𝐴𝐼𝑄 a amplitude 

interquartílica. 

Para geração dos boxplot os dados anuais e sazonais foram organizados em planilhas 

de cálculo no software estatístico. Em seguida foi acionada a ferramenta Gráficos e o menu 

Construtor de Gráficos. Em seguida foi selecionada a opção do gráfico boxplot e primeiramente 

foi configurada para gerar um único boxplot, para cada estação, contendo os dados de toda a 

série histórica. Posteriormente, foram gerados três boxplot, correspondentes as precipitações 

pluviométricas dos anos de El Niño, La Niña e Neutros, para cada estação pluviométrica 

elencada para análise. Na Figura 24 foi demonstrada uma representação da estrutura do boxplot 

para o melhor entendimento dos possíveis leitores dessa tese. 

 

Figura 24 - Estrutura de um boxplot 

 
Fonte: O autor (2021) 

 

Após a construção dos boxplot os dados da Amplitude Interquartílica (AIQ) foram 

organizados em planilhas de cálculo, do software Excel 2016, e gerados gráficos para 

demonstrar a variabilidade das chuvas no decorrer dos anos de ocorrência do El Niño, da La 

Niña e dos anos Neutros. 
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4.5.2 Procedimento para definição dos Anos-Padrão e análise das frequências dos anos 

habituais e excepcionais durante as fases do ENOS e da ODP 

 

A metodologia dos Anos-Padrão foi, e ainda é bastante utilizada, nos estudos sobre 

variabilidade da precipitação pluviométrica, pois a partir dessa metodologia é possível definir 

os regimes habituais e excepcionais da precipitação pluviométrica. Este procedimento foi 

utilizado por Sant’Ana Neto (2000), Mariano (2005), Nascimento Junior (2010), Mensch e Luiz 

(2013), e Nascimento (2017). 

Conforme foi mencionado por Silvestre, Sat’ Anna Neto e Flores (2013) existem 

alguns procedimentos para definir Anos-Padrão, como: a) pela determinação do número de 

classes, por meio da fórmula de Sturges; b) pela técnica dos Quantis, que utiliza valores de 

percentis diferentes dos aplicados no boxplot; c) pela Análise de Agrupamento; d) pelo Desvio-

padrão em relação à média; e) por meio dos quartis obtidos na construção dos boxplot. 

Neste estudo, adotou-se a técnica dos quartis aplicada por Zavattini e Boin (2013) que 

consiste em definir os padrões habituais e excepcionais com base nos valores dos quartis, ou 

seja, na análise de totais anuais de chuva os anos classificados com regime habitual são aqueles 

em que os totais anuais de chuva estiverem dentro do intervalo interquartílico (entre os valores 

de Q1 e Q3). Já os anos excepcionalmente secos são aqueles em que os totais anuais de chuva 

forem inferior ao valor do Q1 e os anos excepcionalmente chuvosos aqueles em que os totais 

anuais de chuva forem superiores ao valor de Q3.  

Este procedimento foi aplicado tantos na análise dos totais anuais, quanto na análise 

dos acumulados de chuva durante as estações correspondentes ao período chuvoso na região 

(primavera, verão e outono). A estação do inverno não foi considerada na análise por ser o auge 

do período seco na área de estudo. Conforme foi salientado por Nimer (1979) é comum o 

registro de três a quatro meses sem chuva na área de estudo, exatamente durante o inverno 

(junho-julho-agosto), quando as linhas de instabilidades de norte e noroeste recuam devido o 

avanço do centro de alta pressão para o interior do Brasil, oriundo do avanço do anticiclone 

polar. Segundo Monteiro (1951) e Nimer (1979) neste período, os raros eventos chuvosos são 

provocados pela entrada de sistemas frontais mais intensos.  

Portanto, como o objetivo da tese consiste na análise da influência do ENOS e da ODP 

na variabilidade das chuvas, achou-se por bem, no recorte sazonal, não considerar a estação do 

inverno para análise.   

Desse modo, tanto os totais anuais, quanto os acumulados de chuva das estações de 

primavera, verão e outono, registrados entre os anos de 1975 e 2016, em cada estação 
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pluviométrica selecionada para análise, foram organizados em planilhas de cálculo do 

Microsoft Excel 2016 e extraído os valores dos quartis.  

Em seguida foram definidos os anos em que os valores de chuva foram habituais e 

excepcionais. Após essa classificação tanto os totais anuais, quanto os totais de chuva obtidos 

durante as estações de primavera, verão e outono foram separados em três grupos sendo, os 

anos de ocorrência do El Niño, da La Niña e dos anos Neutros.  Para cada estação pluviométrica, 

foi identificada a frequência absoluta de anos em que os valores de chuva foram habituais, 

excepcionalmente secos e excepcionalmente chuvosos em cada um dos grupos.                                                                                                                      

Posteriormente, foram gerados um gráfico para cada condição do ENOS e neles 

constaram a frequência absoluta de cada padrão de chuva, em cada fase da ODP. 

 

4.5.3 Procedimentos para aplicação do IAC e análise das anomalias de chuva 

 

O Índice de Anomalias de Chuva – IAC, foi outro procedimento utilizado para 

identificar as anomalias de chuva, na área de estudo, e relacioná-las com os fenômenos citados, 

tendo em vista que o ENOS e a ODP são fenômenos que contribuem para gerar tais anomalias.  

Segundo Gross (2015), o IAC foi proposto por Roy (1965) e incorpora um 

procedimento de classificação para ordenar magnitudes de anomalias de precipitações positivas 

e negativas, ou seja, anos excessivamente secos ou chuvosos. Portanto, possibilita identificar a 

tendência da precipitação para o município ou região analisada. Ainda conforme Gross (2015, 

p. 32), 

 

Esse índice é considerado muito simples, dada a sua facilidade de procedimento 

computacional, que consiste da determinação de anomalias extremas. O IAC é 

calculado na escala de tempo semanal, mensal ou anual. A escolha da escala de tempo 

é feita com base na distribuição da precipitação. 

 

Neste sentido, o IAC foi aplicado as nove estações escolhidas para análise em escala 

anual e sazonal. O mesmo foi calculado por meio das duas equações 5 e 6, sendo a primeira 

para obter as anomalias positivas e a segunda as anomalias negativas. 

 

𝐼𝐴𝐶 = 3 ∗
(𝑁−�̅�)

(𝑀−�̅�)
               5)
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𝐼𝐴𝐶 = −3 ∗
(𝑁−�̅�)

(𝑋−�̅�)
              6)

                                                                                                                            

Onde 𝑁 corresponde a precipitação total (mm) do ano que está sendo analisado o IAC; 

𝑁 corresponde à média anual de toda a série histórica analisada; �̅� corresponde à média das 

dez maiores precipitações anuais da estação que que está sendo analisada e; �̅� corresponde à 

média das dez menores precipitações anuais da estação que está sendo analisada. 

É importante ressaltar, conforme descrito os significados dos símbolos das equações, 

o IAC foi aplicado em escala anual. Entretanto, também foi aplicado em escala sazonal (para 

as estações de primavera, verão e outono). 

Conforme Gross (2015) este índice incorpora um procedimento de classificação para 

ordenar magnitudes de anomalias de precipitações positivas e negativas. Este índice também 

foi usado por Marcuzzo e Goularte (2012) para analisar as anomalias de chuva nos estados de 

Mato Grosso, localizado na região Centro-Oeste do Brasil e para o Tocantins, localizado na 

região norte do Brasil.  

Também foi utilizado por Chechi e Sanches (2013), Sanches, Verdum e Fisch (2014), 

Nobrega e Santiago (2014) e Costa e Silva (2017) para analisar as influências do ENOS e da 

ODP na variabilidade das chuvas nas regiões Sul e Nordeste do Brasil, conforme foi descrito 

no capítulo 1.  

 Para identificar a intensidade das anomalias positivas e negativas foi adotado quadro 

de referência utilizada por Gross et al. (2015). Neste quadro, os valores obtidos pelo IAC foram 

ordenados em faixas e cada faixa expressa uma classe de intensidade (Quadro 11). 

 

Quadro 9 - Classes de intensidade do IAC 

Índice de Anomalia de 
Chuva 

Faixa do IAC Classe de Intensidade 

≥ 4,1 Extremamente úmido 

2,1 a 4 Muito úmido 

0 a 2 Úmido 

-0,1 a -2 Seco 

-2,1 a -4 Muito seco 

≤ −4,1 Extremamente seco 
Fonte: Gross et al. (2015) 

Org. O autor (2021) 

 

Os resultados da aplicação do IAC, para cada posto pluviométrico escolhido para 

análise, foram organizados em planilhas de cálculo e representados em gráficos.  
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4.6 Procedimento para aplicação do Teste t de Student e da Análise de Variância (ANOVA) 

 

Conforme foi salientado por Normando, Tjäderhane e Quintão (2010) e também por 

Moreno e Morcillo (2019) antes de aplicar um teste de hipótese, tendo em vista a comparação 

de médias de dois grupos ou mais, é necessário verificar a distribuição das amostras, se é uma 

distribuição normal ou não, pois isso influencia diretamente na escolha do teste estatístico a ser 

implementado na análise.  

Dessa forma, após a organização dos dados de chuva em planilhas de cálculo do 

software estatístico. Em seguida foi acionada a ferramenta analisar e escolhido o menu 

Estatística Descritiva e o submenu explorar. Na caixa de configurações foi selecionado a opção 

Gráficos de Normalidade com Testes. 

O resultado fornece os parâmetros de dois testes de normalidade Kolmogorov-Smirnov 

e o teste de Shapiro-Wilk. Portanto, foi escolhido o teste de normalidade de Shapiro-Wilk tendo 

em vista tamanho do universo amostral dos dados de chuva no decorrer dos anos de El Niño 

(n=15), La Niña (n=13) e Neutros (n=13) e a afirmação de Miot (2017). 

 

Os testes de normalidade sofrem influência do tamanho amostral quanto à sua 

eficiência. Em amostras pequenas (entre 4 e 30 unidades), é preferível os testes de 

Shapiro-Wilk e Shapiro-Francia (maior especificidade). À medida que aumentam as 

amostras, especialmente acima de 500 unidades, todos os testes apresentam melhores 

desempenhos; entretanto, é prudente adotar o nível de significância de p < 0,01, em 

função do inflacionamento do erro tipo II causado pelo aumento amostral (perda de 

sensibilidade). (MIOT, 2017, p. 89).  

 

O teste nos fornece o p valor, que permitiu assim definir se as amostras dos dados de 

chuva, durante a série histórica de 1975 - 2016, obtidos em cada estação pluviométrica 

selecionada para análise, apresentaram distribuição normal ou não. Segundo Miot (2017) se o 

valor de p for maior que 0,05 indica que a distribuição das amostras é normal, o contrário 

também é verdadeiro.  

O teste de normalidade foi aplicado para os dados de chuva anuais e sazonais e o 

resultado demonstrou que há normalidade nos dados. Desse modo foi escolhido o teste t de 

Student para verificar se houve diferenças significativas entre os acumulados anuais e sazonais 

de chuva registrados nos anos de El Niño, La Niña e Neutros. Cabe ressaltar que na análise da 

escala sazonal foi considerada apenas as estações do ano correspondentes ao período chuvoso 

na área de estudo. 
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Antes da aplicação do teste t foi realizado aplicado o teste F para comparar as 

variâncias dos dois grupos analisados e adequar as configurações do teste t as condições 

apresentadas pelos conjuntos de dados.  

O teste F foi gerado a partir do software Microsoft Excel 2016, por meio da ferramenta 

Dados e o menu Análise de Dados. Em seguida foi ajustado o nível de significância do teste 

para 0,05 e utilizou-se o valor de p, gerado no cálculo do teste F, para definir se as variâncias 

dos dois grupos foram homogêneas ou heterogêneas. Conforme Moreno e Morcillo (2019) caso 

o valor de p seja maior que 0,05 não rejeita a Hipótese Nula (H0), que as variâncias são 

homogêneas. Caso o valor de p seja menor que 0,05 a Hipótese Alternativa (H1) de que há 

diferenças entre as variâncias.   

Segundo Alves (2017) o teste t de Student é um teste de hipótese utilizado para 

comparar médias de dois grupos, podendo demonstrar se a diferença existente entre elas é 

estatisticamente significativa ou não. Desse modo, o teste foi aplicado na comparação das 

médias dos valores de precipitação pluviométrica, registrados nos anos de ocorrência de El 

Niño, La Niña e Neutros, em escala mensal, sazonal e anual. O Teste t foi obtido por meio da 

equação 7. 

 

𝑡 =
�̅�𝐴−�̅�𝐵

𝐸𝑃𝑑𝑖𝑓
                         7)

                                                                                                                                           

Onde, �̅�𝐴 é a média do grupo A; �̅�𝐵 é a média do grupo B; 𝐸𝑃𝑑𝑖𝑓 é o erro padrão da 

diferença entre as duas médias. 

Conforme Moreno e Morcillo (2019) quando as variâncias dos dois grupos são iguais 

o erro padrão da diferença das duas médias é calculado por meio da média ponderada das 

variâncias dos grupos conforme a equação 8. 

 

𝑆𝑝
2 = (𝑠1

2 ∗ (𝑛1 − 1)) + (𝑠2
2 ∗ (𝑛2 − 1))/(𝑛1 + 𝑛2) − 2         8)

                                                            

Onde 𝑆𝑝
2 é a média das variâncias ponderada; 𝑠1

2 e 𝑛1 representam a variância e o 

número de amostras do grupo 1; 𝑠2
2 e 𝑛2 representam a variância e número de amostras do grupo 

2. Em seguida calcula-se o erro padrão das diferenças (𝐸𝑃𝑑𝑖𝑓), por meio da equação 9, usando 

a variância ponderada.  

 



102 

 

𝐸𝑃𝑑𝑖𝑓 = √
𝑠𝑝

2

𝑛1
+

𝑠𝑝
2

𝑛2
                      9)

                                                                                                                       

No entanto, quando as variâncias são diferentes, o erro padrão das diferenças entre as 

médias dos dois grupos é denominado a partir das variâncias dos grupos, de acordo com a 

equação 10. 

 

𝐸𝑃𝑑𝑖𝑓 = √
𝑠1

2

𝑛1
+

𝑠2
2

𝑛2
           10)

                                                                                                                          

Onde, 𝑠1
2 e 𝑛1 é a variância e o número de amostras do grupo 1e 𝑠2

2 e 𝑛2 é a variância 

e o número de amostras do grupo 2. 

O teste t também foi aplicado para verificar se houve diferenças significativas nos 

acumulados de chuva anual e sazonal obtidos durante a fase quente (1975 – 1998) e a fase 

considerada fria (1999 – 2016) da ODP.   

Para analisar a variabilidade espacial das chuvas foi aplicado o teste da ANOVA. Para 

isso, os valores dos acumulados anuais, sazonais e mensais de chuva, das estações elencadas 

para análise, foram organizados em planilhas de cálculo separados por grupos (anos com 

ocorrência de El Niño, La Niña e os anos Neutros) e em seguida aplicado o teste da ANOVA 

para verificar se houve variação espacial dos volumes de chuva mediante as fases de atuação 

do ENOS e na sua ausência, considerando as hipóteses ao nível se significância de 0,05.  

Desse modo, se o valor de p for maior que 0,05 considera-se a H0, onde a variabilidade 

espacial dos acumulados de chuva é semelhante. No entanto, se o valor de p for menor que 0,05 

considera-se a H1, em que a variabilidade espacial dos acumulados de chuva é diferente.  

 

4.7 Procedimento para escolha dos episódios de anos hidrológicos de El Niño, La Niña e 

Neutro que estiveram nas fases quente e fria da ODP e análise dos totais mensais 

 

Para escolher os episódios de El Niño, La Niña e Neutros, que ocorreram nas fases 

quente e fria da ODP, foi levado em consideração o resultado do IAC dos totais anuais, ou seja, 

foram selecionados anos classificados com anomalias extremas de chuva na maior parte das 

regiões pluviométricas. No Quadro 15 estão descritos os episódios selecionados para análise 

dos totais mensais de chuva.  
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Quadro 10 - Episódios de ENOS selecionados para análise dos totais mensais de chuva 

Fase do ENOS Episódios 

El Niño 
1982/1983 (ODP +) 

2015/2016 (ODP -) 

La Niña 
1988/1989 (ODP +) 

2011/2012 (ODP -) 

Neutro 
1981/1982 (ODP +) 

2013/2014 (ODP -) 
Fonte: O autor (2021) 

 

Antes de selecionar os episódios de ENOS, foi construído um banco de dados com os 

totais mensais de chuva de cada ano da série histórica, para cada uma das regiões 

pluviométricas. Em seguida foram gerados os limites superiores e inferiores para cada mês, 

tendo em vista que esses limites definem a oscilação considerada estatisticamente normal dos 

totais mensais de chuva, pois há de considerar que a média, conforme foi salientado por 

Zavattini e Boin (2013) e Vieira (2017) é uma medida de tendência central que resume a 

informação contida num conjunto de dados.   

No entanto, por meio somente da média não é possível identificar se a 

variação/oscilação dos totais mensais de chuva esteve dentro da normalidade ou esteve acima 

ou abaixo. Dessa forma foram estabelecidos limites para identificar a faixa de variação, 

considerada normal, dos totais mensais de chuva.  

Para estabelecer os limites, inicialmente, foi gerado a média e o desvio padrão dos 

totais de chuva em cada mês do ano hidrológico durante toda a série histórica. Em seguida foi 

definido o número de amostras (que correspondeu a 41) e estabelecido o nível de confiança 

estatística de 97%. Posteriormente, foi gerado intervalo de confiança por meio da equação 11, 

conforme Vieira (2017). 

 

�̅� ± 𝑍
𝑠

√𝑛
                              11) 

 

Onde �̅� é a média do conjunto de dados, 𝑍 é o valor correspondente ao nível de 

confiança descrito na tabela Z, que nesse caso foi de 2,17; 𝑆 é o desvio padrão do conjunto de 

dados e 𝑛 o número de amostras. 

Após ter sido determinado os limites foram gerados gráficos compostos pelos limites 

(superiores e inferiores) e os totais mensais de chuva de cada mês dos anos hidrológicos 

episódicos de El Niño, La Niña e Neutros, para cada região pluviométrica de Goiás e Distrito 

Federal.  



104 

 

Desse modo foi possível comparar a distribuição das chuvas entre os meses dos anos 

hidrológicos que estiveram na mesma condição do ENOS, porém em fases opostas da ODP.  

Também foi utilizado dados do SPI2 mensal, produzido e disponibilizado pelo CPTEC, 

que revelaram a intensidade das anomalias dos totais mensais de chuva sobre a área de estudo.  

Na próxima seção foram descritos os resultados concernentes aos procedimentos aqui 

citados.  

 

 

 

 
2 Standardized Precipitaion Index. Traduzindo para o português do Brasil significa: “Índice de Precipitação 

Padronizada. 
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5 RESULTADOS  

 

5.1 Regionalização da precipitação pluviométrica no estado de Goiás 

 

A partir da análise de agrupamento das 40 estações pluviométricas localizadas no 

interior da área de estudo, selecionadas para esta pesquisa, foram definidos 08 grupos 

homogêneos, aqui chamados de regiões pluviométricas, conforme está demonstrado no 

dendrograma (Figura 25). 

 

Figura 25 - Dendrograma usando ligação de Ward com as regiões pluviométricas 

 
Fonte: O autor (2020) 

 

É importante ressaltar que o dendrograma foi gerado a partir do software R e o ponto 

de corte que define os clusters (regiões pluviométricas) foi realizado de forma subjetiva, 

levando em consideração as características da compartimentação topográfica da área de estudo. 

Neste sentido, Baldo (2006, p. 56) considerou que: 

 

a interpretação de um dendrograma é subjetiva, considerando-se que, não existe 

nenhum, método para determinar o número de agrupamentos a ser escolhido. 

Portanto, é necessário o conhecimento dos aspectos físicos da área de estudo, 

principalmente da topografia, pois este possibilita uma escolha mais adequada da 

distância de ligação para a realização do corte do dendrograma, sendo possível a 

obtenção de um resultado mais representativo e condizente com a realidade da área 

estudada. 
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Silvestre, Sat’ Anna Neto e Flores (2017) também salientaram que na análise de 

agrupamento de dados a definição dos grupos homogêneos é subjetiva, pois depende do que 

está sendo analisado e do objetivo proposto. No caso da análise de elementos climáticos deve 

ser levado em consideração fatores como o relevo, latitude, altitude dentre outros, que 

interferem diretamente na variabilidade desses elementos dentro de um determinado espaço 

geográfico.  

Essa consideração também foi utilizada por Baratto et. al (2019) no estudo que realizou 

a classificação de regiões pluviométricas homogêneas na bacia hidrográfica do rio Jacuí, no Rio 

Grande do Sul.  

Também Silva, Lermen e Nery (2001) afirmaram que este método se mostrou eficiente 

nos estudos climatológicos, pois os resultados, obtidos após a sua aplicação, tendem a confirmar 

o número de clusters pré-estabelecidos na análise de agrupamento, tendo como base outras 

informações climatológicas, como a distribuição dos compartimentos topográficos das áreas de 

estudo. Baldo (2006) também justificou a aplicação deste método afirmando ser o mais indicado 

e aplicado em estudos climatológicos.  O mesmo método também foi utilizado por Chierici 

Junior e Landim (2014), na análise da chuva e vazão da bacia hidrográfica do rio Pardo. 

Conforme a autora, ao classificar um conjunto de dados em grupos com características 

semelhantes facilita sua análise e a interpretação dos resultados.  

Cabe aqui nos resultados destacar que, levando em conta as considerações 

anteriormente salientadas por Baldo (2006),  Silvestre, Sat’ Anna Neto e Flores (2017) e os 

resultados obtidos na análise de agrupamento, foram elencadas duas estações para análise na 

região pluviométrica 04. A mesma foi dividida em duas, levando em consideração as 

disparidades dos compartimentos topográficos existentes dentro dela, sendo que a maior porção 

da parte A está sobre a Depressão do Araguaia, onde foram registradas as menores cotas 

altimétricas (entre 183 e 420 m). A parte B está sobre os Chapadões que possui as maiores cotas 

altimétricas da área de estudo e variam entre 960 a 1.672 m. As regiões pluviométricas definidas 

para este estudo apresentam as seguintes características: 

 

a) Região 01 – Possui uma área de 30.034,1 km², ocupa 8,6% da área de estudo. Está 

localizada ao norte e abrange a Depressão do Rio Maranhão (onde está localizada 

a estação pluviométrica de Porangatu) e as Depressões Intermontanas (onde estão 

as estações de Uruaçu e Niquelândia).  

b) Região 02 – Ocupa 6,6% da área de estudo e possui 23.017,7 km². Está localizada 

ao norte sobre o compartimento topográfico do Chapadão e nessa área estão as 
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estações pluviométricas de Mimoso de Goiás, São João da Aliança, Alto Paraíso e 

Campos Belos.  

c) Região 03 – Está localizada no nordeste e ocupa 7,1% da área de estudo (24.870,8 

km²). Se estende sobre a Depressão do Vão do Paranã, onde estão localizadas as 

estações de Flores de Goiás e Posse. 

d) Região 04 – Possui uma área de 81.176,3 km² (23,4% da área de estudo) sendo 

que a parte A ocupa 15,7% da área de estudo e a parte B 7,7 %, onde se encontra 

o Distrito Federal. Nela está inserido a compartimentação topográfica dos 

Chapadões que ocupa o Distrito Federal, seu entorno e segue em direção a chapada 

dos veadeiros até o município de Cavalcante. Outra parte dessa região 

pluviométrica passa pelo centro da área de estudo onde está a estação 

pluviométrica de Ceres, nas Depressões Intermontanas, e se estende pela 

Depressão do Araguaia onde estão as estações de Britânia, Nova Crixás e São 

Miguel do Araguaia. 

e) Região 05 – Está localizada no oeste da área de estudo e abrange parte da 

Depressão do Araguaia (onde estão as estações de Aragarças, Piranhas e 

Itapirapuã), das Depressões Intermontanas (onde estão localizadas as estações de 

Iporá e Turvânia) e de parte das áreas de transição entre as Depressões 

Intermontanas e o Planalto Setentrional do Paraná. Nesta área está localizado o 

divisor das bacias hidrográficas do Paraná e Araguaia-Tocantins, conhecido como 

Serra do Caiapó. Possui uma área de 46.403,4 km² que corresponde a 13,3% da 

área de estudo. 

f) Região 06 – Está localizada no centro-leste da área de estudo, basicamente sobre 

o Planalto Central Goiano. Ocupa 9% da área de estudo onde estão localizadas as 

estações pluviométricas de Goiânia, Jaraguá, Itaberaí e Cristalina, etc. Ocupa uma 

área de 30.483,6 km² que representa 8,7% da área de estudo. 

g) Região 07 – Situa-se no sudoeste, sobre o Planalto Setentrional do Paraná e em 

algumas área das Depressões Intermontanas. Ocupa 12,8% da área de estudo 

(44.459,1 km²). Nela estão localizadas as estações pluviométricas de Alto 

Araguaia, Mineiros, Jataí, Chapadão do Céu, e Aporé.  

h) Região 08 – Abrange o sul e sudeste da área de estudo, sobre as Depressões 

Intermontanas e o Planalto central Goiano, e ocupa 19,1% da área de estudo que 

corresponde a 66.016,1 km². Nessa região estão as estações de Cachoeira Alta, 

Itumbiara, Maurilândia, Edéia, Cristianópolis, Marzagão. Catalão, etc.  
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No Quadro 10 está representada uma síntese das informações referente a cada região 

pluviométrica e na Figura 26 a distribuição espacial dessas regiões sobre a área de estudo. 

 

Quadro 11 – Síntese das características das regiões pluviométricas de Goiás e Distrito Federal 

Reg. 

Pluviométricas 
Área (km²) 

(%) da área de 

estudo 

Média Pluviométrica 

Anual (mm) 

Região 01 30.034,1 8,6 1.581,2 

Região 02 23.017,7 6,6 1.377,8 

Região 03 24.870,8 7,1 1.136,0 

Região 4ª 54.489,5 15,7 1.451,8 

Região 4B 26.686,8 7,7 1.452,5 

Região 05 46.403,4 13,3 1.549,8 

Região 06 30.483,6 8,7 1.644,5 

Região 07 44.459,1 12,8 1.619,2 

Região 08 66.016,1 19,1 1.431,1 
Fonte: O autor (2021) 

 

Figura 26 - Regiões pluviométricas do estado de Goiás e Distrito Federal 

 
Fonte: O autor (2021) 

 

Conforme foi apontado por Gebert, Kist e Virgens Filho (2018) a análise de 

agrupamento tem sido amplamente utilizada nas análises de séries climáticas, tendo em vista a 
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redução do número de estações meteorológicas, pois facilita a interpretação da variabilidade 

dos elementos climáticos sobre uma determinada área de estudo.  

Neste sentido, foram definidas estações representativas de cada região pluviométrica 

para analisar, de modo pontual, a participação do ENOS na variabilidade das chuvas de cada 

região. As estações escolhidas estão descritas no Quadro 12.  

 

Quadro 12 - Estações representativas de cada região pluviométrica de Goiás e Distrito Federal 

Região 

Pluviométr

ica 

Estação 

Pluviométrica 
Município Código 

Órgão 

Responsável 
Altitude (m) 

Região 01 
Entroncamento 

São Miguel 
Porangatu 1349002 ANA/CPRM 363,0 

Região 02 
Alto Paraíso de 

Goiás 

Alto Paraíso 

de Goiás 
1447000 ANA/CPRM 1.197,0 

Região 03 
Flores de 

Goiás 

Flores de 

Goiás 
1447001 ANA/CPRM 200,0 

Região 4A Britânia Britânia 1551000 ANA/CPRM 297,0 

Região 4B Brasília Brasília 1547004 ANA/CPRM 1.159,0 

Região 05 Iporá Iporá 1651001 ANA/CPRM 602,0 

Região 06 Goiânia Goiânia 1649013 ANA/CPRM 741,0 

Região 07 Jataí Jataí 82464 INMET 669,0 

Região 08 Itumbiara Itumbiara 1849016 ANA/CPRM 500,0 
Fonte: O autor (2020) 

 

Na seção seguinte foram apresentados os resultados concernentes a participação do 

ENOS na variabilidade interanual das chuvas em Goiás. No primeiro momento foi apresentada 

uma análise da distribuição espacial das médias dos totais de chuva obtidos entre os anos 

hidrológicos de 1975/1976 a 2015/2016 sobre os compartimentos topográficos da área de 

estudo, bem como dos valores máximos e mínimos absolutos registrados nas estações 

pluviométricas representativas de cada região.  

É importante lembrar que, conforme descrito nos procedimentos metodológicos, foi 

considerado como ano hidrológico o período correspondente a primavera, verão e outono (de 

setembro a maio), tendo em vista que mais de 95% do volume de chuva precipitado na área de 

estudo ocorre durante essas três estações do ano. 

Posteriormente, foi realizada uma análise da variabilidade dos totais de chuvas em 

cada estação, levando em consideração toda a série histórica, por meio da técnica do boxplot e 

depois dos totais obtidos nos anos que estiveram em cada fase do ENOS.  Também foram 

apresentados os resultados sobre as frequências relativas dos padrões de chuva dos anos que 

estiveram sobre cada fase do ENOS.  
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5.2 Distribuição das médias e das máximas e mínimas absolutas de chuva em Goiás e no 

Distrito Federal durante os anos hidrológicos de 1975/1976 e 2015/2016 

 

Os dados obtidos junto a ANA demonstraram que, durante o período de 1975/1976 a 

2015/2016, as médias anuais de chuva variaram entre 1.098,0 mm e 1.601,0 mm. Nota-se que 

os maiores volumes médios anuais de chuva ocorreram em partes do centro, no oeste, nos 

extremos do noroeste e do sudoeste da área de estudo. 

Na maior parte do sudoeste e no norte os volumes médios anuais de chuva variaram 

entre 1.520,0 mm e 1.560 mm, enquanto que no sul e sudeste variam entre 1.400 mm e 1.480 

mm.  

Na porção nordeste da área de estudo, onde se encontra o compartimento topográfico 

do Vão do Paranã, foram registradas as menores médias anuais da série histórica, que variaram 

entre valores inferiores a 1.320,0 mm e 1.400 mm. (Figura 27). 

Este fato demonstrou as influências que os compartimentos topográficos exercem 

sobre a distribuição da precipitação na área de estudo. Este fato foi apresentado por Nascimento 

(2016), que concluiu afirmando que a Depressão do Araguaia atua como uma calha que canaliza 

a Massa Equatorial Continental – MEC, durante o final da primavera, verão e início do outono, 

e por isso proporciona maiores volumes anuais de chuva nessa área. 

O autor também mencionou que nos Relevos Residuais e Depressões Intermontanas, 

no sudoeste da área de estudo, favorecem as entradas, com maior frequência, da Massa Polar 

Atlântica, devido ao relevo aplainado que predomina na região. Dessa forma, a entrada desse 

sistema atmosférico permite a formação de áreas de instabilidade, que provocam chuvas na 

região, principalmente durante a primavera, final do outono e de forma bem reduzida durante o 

inverno. 
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Figura 27 - Médias anuais de chuva sobre a área de estudo 

 
Fonte: ANA (2021) 

Org. O autor (2021) 

 

Os resultados encontrados por Specian e Vecchia (2014) demonstraram disparidades 

da distribuição de chuva entre duas estações pluviométricas, Iporá e Montividiu. A estação de 

Iporá está sobre o compartimento topográfico dos Relevos Residuais e Depressões 

Intermontanas, no oeste de Goiás, próximo a transição para a Depressão do Araguaia. Já a 

estação de Montividiu está sobre o Planalto do Rio Verde. Os autores observaram que, em 

Montividiu, o período seco inicia mais tarde e o período chuvoso mais cedo do que em Iporá, e 

que esse resultado está associado a penetração das frentes frias condicionadas pelo Planalto de 

Rio Verde.  

Baseado no mapa de distribuição das médias de chuva da Figura 28 e no boxplot dos 

totais de chuva dos anos hidrológicos (Figura 28), ficou evidenciado que o volume de chuva 

precipitado no Vão do Paranã, onde está a região pluviométrica de Flores de Goiás (03), é menor 

que nas demais regiões pluviométricas. Este fato ocorre devido a ação do relevo, pois conforme 

foi demonstrado por Nimer (1979), Nascimento (2016) e Neves (2019) é um fator que 

influencia na distribuição espacial das chuvas em Goiás e no Distrito Federal. 
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Figura 28 - Boxplot dos totais de chuva nas estações representativas de cada região 

pluviométrica entre os anos hidrológicos de 1975/1976 e 2015/2016 

 
Fonte: O autor (2021) 

 

No oeste do Vão do Paranã está o compartimento topográfico dos Chapadões, com 

cotas altimétricas acima de 1.000 m, e a leste o Planalto Central Goiano e as escarpas do 

Chapadão do Rio São Francisco na Bahia, com cotas altimétricas acima de 700 m. Desse modo, 

os sistemas atmosféricos atuantes de leste e a Massa Equatorial Continental a oeste, sofrem 

ação da orografia, são enfraquecidos ao penetrar no Vão do Paranã e por isso promovem 

menores volumes de chuva.  

Nessa região foi registrada a menor mediana de 1.067,2 mm. Assim como na região 

de Flores de Goiás, os valores de mediana registrados em Alto Paraíso de Goiás, Britânia, 

Brasília e Itumbiara estiveram abaixo de 1.500 mm. Já nas estações de Porangatu, Iporá, 

Goiânia e Jataí a mediana foi acima de 1.500 mm. Esse resultado indica que ao longo do período 

analisado ocorreram maiores volumes de chuva nas regiões 01, 05, 06 e 07, localizadas no 

extremo norte, oeste, centro e sudoeste da área de estudo. 

A amplitude interquartílica revelou que há maior variabilidade pluviométrica na região 

de Porangatu. Nela foi registrado o valor de 460,5 mm e ocorre menor variabilidade na região 

de Flores de Goiás, que apresentou uma amplitude interquartílica de 288,1 mm.  

Foram registrados valores extremos, conhecidos estatisticamente como outliers3, nas 

estações de Alto Paraíso de Goiás (2.420,3 mm) e de Flores sde Goiás (1.641,0 mm) durante o 

 
3 Valores extremos que ultrapassam o limite superior e inferior, estabelecidos estatisticamente, de um conjunto de 

dados. 
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El Niño de 1977/78. Em Britânia (2.188,7 mm) no ano de 1979/80, que esteve sob atuação do 

El Niño e em Iporá (2.361,7 mm) no ano de 1996/97, considerado neutro, porém que antecedeu 

o El Niño Muito Forte de 1997/1998.  

Na climatologia os outliers nos permite identificar um valor de precipitação extrema, 

ou seja, os anos citados foram considerados anômalos, pois apresentaram totais anuais acima 

do limite superior estabelecido pelo boxplot. No entanto, é importante ressaltar que essas 

anomalias ocorreram mediante atuação do El Niño, portanto é um indicativo de que o ENOS 

exerceu influência nos totais de chuva precipitados sobre a área de estudo no decorrer dos anos 

hidrológicos. 

A distribuição temporal das chuvas sobre a área de estudo não ocorreu de forma 

homogênea. O maior volume de chuva é concentrado entre outubro a março e em contrapartida 

há uma redução desse volume durante o período seco. Em termos de distribuição pluviométrica 

70% do volume de chuva é precipitado no período chuvoso e 30% durante o período seco. 

A Região Centro-Oeste do Brasil, onde está localizada a área de estudo, se estende 

pelo centro do país entre as latitudes de 5° e 25° sul, distante em torno de 1.500 a 2.000 km do 

Oceano Atlântico. Conforme Sette (2005) essas características confere a região uma 

sazonalidade marcada por um período seco e outro chuvoso. De modo geral, durante a estação 

chuvosa predomina sobre a região uma circulação atmosférica regida por centros de baixa 

pressão do Continente Sul Americano, que segundo Nimer (1979) é proporcionada pela Massa 

Equatorial Continental (MEC).  

No período seco ocorre, com maior frequência, a atuação do anticiclone polar, da mTa 

e da mTc, conforme foi citado por Nimer (1979), Sette (2005), Nascimento (2016) e Neves 

(2019). No entanto, o relevo aplainado dos compartimentos topográficos, Planalto do Rio Verde 

e dos Relevos Residuais e Depressões Intermontanas, presentes no sudoeste da área de estudo, 

favorecem o deslocamento dos sistemas frontais, que por sua vez consegue promover chuva 

nessa área, principalmente durante o final do outono e início de inverno/final do inverno e início 

da primavera. Neste período citado, os poucos volumes de chuva se restringem basicamente a 

região sudoeste.  

Desse modo, este sistema atmosférico contribui para a distribuição heterogênea das 

chuvas durante o período seco na área de estudo.  

A distribuição da pluviosidade média, durante o período chuvoso, evidencia a 

conclusão de Nimer (1979) e Nascimento (2016). Os autores citaram que as correntes 

perturbadas de norte encontram, na Depressão do Araguaia, facilidade para se deslocar em 

direção ao interior da área de estudo, até entrar em contato com relevos mais elevados. Esta 
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ação faz com que os maiores volumes de chuva sejam precipitados sobre a Depressão do 

Araguaia, durante este período.  Fato que foi registrado anteriormente na Figura 27. 

Ao analisar os valores máximos e mínimos absolutos de chuva, notou-se que em Alto 

Paraíso de Goiás foi encontrada a maior amplitude pluviométrica de toda série histórica, 1.552,8 

mm, e em Brasília a menor, 934,0 mm. O maior valor de precipitação dos anos hidrológicos 

também foi encontrado em Alto Paraíso 2.420,8 mm (no ano hidrológico de 1977/1978, sob 

atuação de El Niño) e o menor em Flores de Goiás 605,9 mm (no ano hidrológico de 2007/2008, 

sob atuação da La Niña). 

Os valores mínimos registrados nas regiões de Porangatu, Alto Paraíso de Goiás e 

Flores de Goiás foram menores, quando comparados com as demais regiões localizadas no 

centro, sul e sudoeste da área de estudo.  

Também foi possível identificar que nas regiões pluviométricas de Alto Paraíso de 

Goiás e Brasília os valores mínimos dos totais anuais de chuva foram registrados durante o El 

Niño de 2015/2016 e Itumbiara no El Niño (2014/2015). Na região de Britânia ocorreu durante 

o ano Neutro de 2013/2014 e nas demais regiões pluviométricas os valores mínimos foram 

registrados em anos de ocorrência de La Niña ou em anos Neutros posteriores a ocorrência de 

La Niña. (Tabela 3). 

 

Tabela 3 - Valores mínimos absolutos de chuva e a fase do ENOS entre os anos hidrológicos 

de 1975/1976 a 2015/2016 

Estação 

Pluviométrica 

Região 

Pluviométrica 

Valor Mínimo 

(mm) 

Ano 

Hidrológico 
Fase do ENOS 

Porangatu 01 959,0 212/2013 Neutro (posterior a 

dois eventos de La 

Niña) 

Alto Paraíso 02 868,0 2015/2016 El Niño 

Flores de Goiás 03 605,9 2007/2008 La Niña 

Britânia 4A 1.102,6 2013/2014 Neutro 

Brasília 4B 1.044,9 2015/2016 El Niño 

Iporá 05 1.115,1 2011/2012 La Niña 
Goiânia 06 1.131,5 1988/1989 La Niña 

Jataí 07 1.057,5 1985/1986 Neutro (posterior a um 

evento de La Niña) 

Itumbiara 08 1.085,3 2014/2015 Neutro  
Fonte: O autor (2021) 

 

Em relação aos valores máximos dos totais anuais de chuva apenas na região de Flores 

de Goiás o total acumulado foi menor que 1.641,0 mm. Nas demais regiões os valores foram 

superiores, chegando a 2.420,8 mm em Alto Paraíso de Goiás.  
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Os valores máximos dos totais anuais de chuva, registrados nas regiões de Porangatu, 

Alto Paraíso de Goiás, Flores de Goiás, Britânia e Itumbiara ocorreram em anos de atuação do 

El Niño. Nas regiões de Brasília, Iporá, Goiânia e Jataí foram registrados em anos neutros. 

(Tabela 4). 

 

Tabela 4 - Valores máximos absolutos de chuva e a fase do ENOS entre os anos hidrológicos 

de 1975/1976 e 2015/2016 

Estação 

Pluviométrica 

Região 

Pluviométrica 

Valor Máximo 

(mm) 

Ano 

Hidrológico 
Fase do ENOS 

Porangatu 01 2.004,4 1979/1980 El Niño 

Alto Paraíso 02 2.507,7 1979/1980 El Niño 

Flores de Goiás 03 1.648,4 1979/1980 El Niño 

Britânia 4A 2.194,0 1979/1980 El Niño 

Brasília 4B 2.013,2 1981/1982 
Neutro 

Neutro 

Iporá 05 2.371,4 1996/1997 Neutro 

Goiânia 06 2.258,6 1981/1982 Neutro 

Jataí 07 2.071,6 2001/2002 Neutro 

Itumbiara 08 2.134,0 1982/1983 El Niño 
Fonte: O autor (2021) 

 

 

5.3 Participação do ENOS e da ODP na variabilidade interanual das chuvas em Goiás e 

Distrito Federal 

 

Neste item estão descritos resultados concernentes a participação do ENOS e da ODP 

na variabilidade interanual das chuvas em Goiás e no Distrito Federal. Inicialmente foram 

apresentados os resultados do comparativo da variabilidade dos totais de chuva dos anos 

hidrológicos, que estiveram sobre as diferentes fases do ENOS, por meio da técnica do boxplot. 

Em seguida foram descritos os resultados das frequências dos padrões de chuva e da 

participação da ODP na distribuição temporal das anomalias dos totais de chuva dos anos 

hidrológicos que estiveram sobre as condições de Neutralidade, de El Niño e de La Niña. 

Também foram demonstrados os resultados dos testes estatísticos Teste f, Teste t de 

Student e ANOVA. 

 

5.3.1 Análise da variabilidade dos totais de chuva dos anos hidrológicos nas diferentes fases 

do ENOS por meio dos boxplot 
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O boxplot é uma técnica interessante que permite por meio de um diagrama de caixa 

fazer um resumo estatístico para análise de um conjunto de dados, além disso é aplicada na 

climatologia geográfica para identificar os padrões de chuva em determinada localidade, 

conforme foi salientado e utilizada por Galvani e Luchiari (2004), Zavattini e Boin (2013), 

dentre outros.  

Ao comparar os valores máximo, mínimo, a mediana, os quartis e amplitude 

interquartílica dos anos que estiveram sob atuação do El Niño, da La Niña e dos Neutros, em 

cada região pluviométrica, é possível perceber que em Alto Paraíso de Goiás, Flores de Goiás, 

Iporá, Goiânia e Jataí as medianas registradas nos anos de ocorrência de El Niño e La Niña 

foram próximas. Apenas em Goiânia a mediana de chuva nos anos de La Niña (1.606,4 mm) 

foi superior à dos anos de El Niño (1.556,2 mm). Nas regiões de Porangatu, Britânia, Brasília 

e Itumbiara os valores foram discrepantes e permaneceram maiores nos anos de El Niño. 

(Figura 29). 

Em todas as regiões analisadas os limites superiores dos anos de El Niño foram 

maiores que os registrados nos anos de La Niña e superou 2.000 mm nas regiões pluviométricas 

de Iporá e Itumbiara. Os limites inferiores foram menores nos anos de La Niña nas regiões de 

Flores de Goiás, Iporá e Goiânia. Enquanto que em Alto Paraíso de Goiás, Brasília e Itumbiara 

os valores foram menores nos anos de El Niño. Nas demais regiões pluviométricas os valores 

são próximos. Isso indica que durante os eventos de El Niño houve maior variação dos totais 

anuais de chuva. Apenas em Flores de Goiás os limites superiores e inferiores, dos anos de 

atuação do ENOS e dos anos Neutros, foram registrados entre os valores de 500 mm e 1.500 

mm, devido as características do regime pluviométrico da região, conforme foi destacado 

anteriormente. 

Somente nas regiões de Jataí e Itumbiara as medianas registradas, nos anos 

considerados neutros (1.555,2 mm e 1.440,9 mm), permaneceram abaixo das medianas dos anos 

de El Niño (1.611,9 mm e 1.517,0 mm), e apenas em Jataí a mediana de chuva dos anos neutros 

permaneceu abaixo daquela registrada nos anos de atuação da La Niña (1.586,7 mm). (Figura 

29). 

 

 

 

 

 

 



117 

 

Figura 29 - Boxplot dos totais anuais nos anos neutros e de atuação dos ENOS 

 
Fonte: O autor (2021) 

 

Foram registrados outliers durante os anos de atuação do ENOS e dos anos neutros, 

no entanto, cabe ressaltar que durante os anos de El Niño foram registrados valores extremos 

que ultrapassaram os limites superiores nas regiões de Alto Paraíso de Goiás, Flores de Goiás 

e Britânia. Também é importante ressaltar que nessas regiões os outliers, registrados durante os 

anos de El Niño, extrapolaram os limites superiores estabelecidos para os anos neutros e de La 

Niña.  

Não foram registrados valores extremos abaixo do limite inferior, no decorrer dos anos 

de El Niño, em nenhuma das regiões pluviométricas. Durante os anos de La Niña foram 

registrados valores extremos abaixo do limite inferior nas regiões de Brasília e Jataí. Também 

foram registrados valores extremos acima do limite superior nas regiões de Alto Paraíso de 

Goiás, Britânia, Brasília, Goiânia, Jataí e Itumbiara. No entanto, esses outliers estiveram dentro 

dos intervalos definidos para os anos de El Niño e Neutros, ou seja, ao levar em consideração 

toda a série histórica, os outliers registrados nos anos de La Niña apresentaram valores dentro 

da normalidade, pois se enquadraram dentro dos limites estabelecidos pelo boxplot para os anos 

Neutros e de El Niño.  

De acordo com a análise dos dados da amplitude interquartílica (Figura 30) verifica-

se que durante os anos de La Niña houve menor variabilidade dos totais anuais de chuva em 

relação aos anos de atuação do El Niño e dos anos considerados Neutros. Somente em Flores 

de Goiás foi encontrado uma situação inversa, onde nos anos de La Niña houve maior 
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variabilidade quando comparados com os anos de El Niño e Neutros, e em Porangatu em relação 

aos anos Neutros. 

 

Figura 30 - Amplitude interquartílica dos totais anuais de chuva ocorridos durante os anos de 

El Niño, La Niña e Neutros 

 
Fonte: O autor (2021) 

 

Outro fato demonstrado pela amplitude interquartílica é a variabilidade espacial dos 

totais anuais de chuva. Nesse sentido, durante os anos de La Niña foi registrada menor 

variabilidade na região de Brasília (70,9 mm) e maior em Porangatu (488,9 mm). Durante os 

anos de El Niño a menor variabilidade foi registrada em Flores de Goiás (247,2 mm) e a maior 

em Porangatu (578,7 mm). Nos anos considerados Neutros a menor amplitude foi encontrada 

em Flores de Goiás (215,3 mm) e a maior de 443,7 mm em Goiânia, conforme demonstrado na 

Figura 30. 

 

Teste t 

Ao utilizar o teste t os resultados revelaram que há diferenças significativas entre as 

médias dos totais de chuvas obtidos nos anos de La Niña em relação aos anos Neutros. Esse 

fato foi registrado em Porangatu, Alto Paraíso de Goiás, Britânia e Brasília.  

Nessas regiões o valor de p foi menor que 0,05 portanto, indicou que a hipótese nula 

(H0) (de que não havia diferenças entre as médias do total de chuva obtidos entre os anos de 

La Niña e Neutros) deve ser rejeitada. Esse resultado também demonstrou que os valores de 

chuva obtidos nos anos de La Niña foram menores que os valores registrados nos anos Neutros.  
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A H0 também foi rejeitada quando comparadas as médias dos totais de chuva dos anos 

de El Niño (1525,5 mm) com as dos anos de La Niña (1362,9 mm) na estação de Itumbiara. 

Nas demais estações, quando comparados os dois grupos citados, o valor de p foi maior que 

0,05 e a H0 foi aceita. (Tabela 5). 

 

Tabela 5 - Valor de p do teste t resultante da comparação das medias de precipitação total 

anual entre os grupos dos anos de El Niño, La Niña e Neutros (grifados em vermelho valores 

de p < 0,05) 

Estações 

Pluviométricas 
El Niño / Neutro La Niña / Neutro El Niño / La Niña 

Porangatu 0,204 0,030 0,156 

Alto Paraíso de Goiás 0,236 0,009 0,134 

Flores de Goiás 0,451 0,138 0,197 

Britânia 0,247 0,027 0,087 

Brasília 0,157 0,015 0,128 

Iporá 0,429 0,099 0,077 

Goiânia 0,176 0,250 0,425 

Jataí 0,328 0,426 0,252 

Itumbiara 0,226 0,168 0,031 
Fonte: O autor (2021) 

 

No caso de Itumbiara ficou demonstrado que o El Niño contribuiu para maiores 

volumes de chuva que o La Niña durante a série histórica analisada.  

Ao comparar as médias dos totais de chuva dos anos de El Niño com os anos Neutros 

a H0 foi aceita, ou seja, não houveram diferenças significativas entre as médias, pois os valores 

de p foram maiores que 0,05. Esse resultado apontou que não houve diferenças significativas 

entre os volumes de chuva registrados nos anos de El Niño e Neutro.  

Baseado nos resultados do teste t é possível identificar que em Flores de Goiás, Iporá, 

Goiânia e Jataí não foram identificadas diferenças significativas das médias dos totais de chuva 

em nenhum dos três cenários apresentados. Isso indicou que independente da ação do ENOS os 

totais de chuva nessas localidades não sofreram alterações estatisticamente significativas. 

Entretanto, tem que ser ressaltado que essa análise remete aos totais de chuva dos anos 

hidrológicos, por isso a necessidade de depurar as informações nas escalas sazonais e mensais, 

tendo em vista o objetivo de identificar se há diferenças significativas nessas escalas temporais 

de análise.  

A análise da variabilidade da precipitação pluviométrica nas escalas inferiores (sazonal 

e mensal) é importante, pois permite identificar variações na distribuição das chuvas ao longo 

do ano, mediante a atuação das diferentes fases do ENOS.  
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ANOVA 

 

Os resultados da Análise de Variância (ANOVA) permitiu identificar a variabilidade 

espacial dos acumulados de chuvas durante os anos de ocorrência de El Niño, La Niña e 

Neutros. Ficou demonstrado que, tanto durante a atuação do ENOS, quanto nos anos neutros, à 

distribuição espacial das chuvas na área de estudo não ocorreu de forma homogênea, há 

diferenças quanto a distribuição dos totais anuais, pois os valores de p obtidos nos testes foram 

menores que 0,05.  

Este resultado endossa os apontamentos feitos por Monteiro (1951) em que, a 

disposição latitudinal da área de estudo e as características da sua compartimentação 

topográfica, são fatores que interagem com os sistemas atmosféricos atuantes na área de estudo 

e promovem a variabilidade espacial da precipitação pluviométrica.  

Conforme foi identificado por Monteiro (1951) e posteriormente ratificado por Nimer 

(1979) e Nascimento e Oliveira (2020), os totais anuais de chuva são maiores nas regiões da 

Depressão do Rio Araguaia e nos relevos residuais e Depressões Intermontanas, que se distribui 

numa faixa no sentido NO/SE e no sudoeste de Goiás. Já no nordeste de Goiás, onde está a 

Depressão do Vão do Paranã, são registrados os menores volumes anuais de chuva.  

Esse fato nos leva a concluir que, independentemente da ação do ENOS, há uma 

variabilidade espacial das chuvas, oriunda do modo como os sistemas atmosféricos atuam, 

regido pela disposição latitudinal da área de estudo e da interação com os compartimentos 

topográficos que condicionam a entrada, o deslocamento ou atuam como barreira ao avanço 

dos sistemas atmosféricos produtores de chuva na região. 

Para sintetizar as informações resultantes do boxplot, do teste t e da ANOVA pode-se 

afirmar que: 

a)  Somente em Itumbiara, localizada ao sul/sudeste da área de estudo, foi registrada 

uma alteração estatisticamente significativa entre os totais anuais de chuva dos 

anos de El Niño com aqueles registrados durante os anos de La Niña; 

b) Os anos de ocorrência de El Niño apresentaram uma distribuição temporal dos 

volumes de chuva, próxima da condição registrada nos anos Neutros, pois não foi 

registrada nenhuma diferença significativa entre esses dois grupos em nenhuma 

das regiões pluviométricas da área de estudo; 

c) Os totais anuais de chuva registrados nos anos de ocorrência de La Niña nas regiões 

de Porangatu, Alto Paraíso de Goiás, Britânia e Brasília, localizadas ao centro-
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norte da área de estudo, apresentaram uma diferença significativa, quando 

comparados aos totais anuais obtidos nos anos Neutros; 

d) A ANOVA demonstrou que independente da ação do ENOS há uma variabilidade 

espacial das chuvas que é condicionada pela compartimentação topográfica que 

interfere no deslocamento dos mecanismos atmosféricos produtores de chuva 

sobre a área de estudo.  

 

5.3.2 Influencias do ENOS/ODP na variabilidade anual das chuvas por meio da técnica dos 

“Anos Padrões”  

 

Entre os anos de 1975 e 2016 foram registrados, conforme a NOAA, 15 anos com 

episódios de El Niño, 13 de La Niña e 13 anos sob a condição de neutralidade, quando não há 

atuação do ENOS. 

A distribuição das frequências (Figura 31) demonstrou que o número de anos Neutros 

classificados como chuvosos e habituais foram maiores, durante a fase quente da ODP, na 

maioria das regiões pluviométricas. A maior quantidade de anos neutros chuvosos ocorreu em 

Alto Paraíso de Goiás (5 registros) e em Porangatu e Britânia (4 registros), e dos anos Neutros 

habituais foram em Flores de Goiás e Brasília, com 6 registros em cada. Somente em Brasília 

os anos Neutros chuvosos foram mais frequentes durante a fase fria da ODP.  

Em Goiânia foram registrados 2 anos Neutros chuvosos nas duas fases da ODP e em 

Alto Paraíso de Goiás e em Itumbiara foram registrados o mesmo número de anos habituais (3) 

em cada fase da ODP.  

Em relação aos anos Neutros classificados como secos notou-se que houve maior 

frequência durante a fase quente da ODP em Alto Paraíso de Goiás (1 registro, Britânia e 

Brasília (2 registros) e Iporá, Goiânia, Jataí e Itumbiara (3 registros em cada). 
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Figura 31 - Frequência relativa dos padrões de chuva durante os anos neutros 

 
Fonte: O autor (2021) 

 

Também foi possível diagnosticar que há uma variabilidade espacial dos totais anuais 

de chuva entre os padrões excepcionais de chuva. Nas regiões pluviométricas situadas mais ao 

norte, incluindo Britânia, houve maior número de anos chuvosos e menor número de anos secos 

durante a fase quente da ODP, enquanto que em Goiânia e Jataí o número de anos secos foram 

maiores que o de anos chuvosos. Em Brasília foi registrado o inverso, ou seja, houve maior 

número de anos chuvosos durante a fase fria da ODP. 

Os anos de El Niño classificados como chuvosos foram mais frequentes durante a fase 

positiva da ODP e a maior frequência foi encontrada em Brasília, cinco registros, nos anos de 

1977/1978, 1979/1980, 1982,1983, 1987/1988 e 1991/1992. Na fase positiva da ODP houve 

registros de anos de El Niño chuvosos somente em Porangatu, um registro no ano de 2014/2015, 

em Iporá dois registros nos anos de 2009/2010 e 2014/2015, em Jataí um registro no ano de 

2009/2010 e em Itumbiara dois registros, nos anos de 2006/2007 e 2009/2010.  

Nos anos de El Niño em que os totais anuais foram classificados como habituais houve 

maior frequência durante a fase quente da ODP apenas em Alto Paraíso de Goiás (4 registros), 

Britânia e Itumbiara com 5 registros em cada. Nas demais regiões as maiores frequências de 

anos habituais, durante a fase fria da ODP, ocorreram em Flores de Goiás e em Goiânia com 5 

registros em cada. Em Porangatu e em Itumbiara as frequências apresentaram os mesmos 

valores em ambas as fases da ODP.  

A frequência dos anos de El Niño classificados como secos foi maior durante a fase 

quente da ODP nas regiões de Flores de Goiás com três registros nos anos de 1986/1987, 
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1994/1995 e 1997/1998, em Brasília também com três registros (1976/1977, 1986/1987 e 

1997/1998), em Iporá e Goiânia dois registros (1986/1987 e 1997/1998) e em Jataí também dois 

nos anos de 1976/1977 e 1994/1995.  

Na fase fria da ODP os anos de El Niño seco tiveram maior frequência em Alto Paraíso 

de Goiás com três registros (2006/2007, 2014/2015 e 2015/2016), em Britânia com dois 

registros (2009/2010 e 2015/2016) e em Itumbiara também com dois nos anos de 2014/2015 e 

2015/2016. (Figura 32). 

 

Figura 32 - Frequência relativa dos padrões de chuva durante os episódios de El Niño 

 
Fonte: O autor (2021) 

 

Em relação a variabilidade espacial dos padrões excepcionais de chuva, foi observado 

que, durante os anos de El Niño/fase fria da ODP, os anos chuvosos ocorreram apenas quatro 

regiões pluviométricas, no norte em Porangatu, no oeste em Iporá e no sudoeste e sul onde estão 

Jataí e Itumbiara. Os anos secos foram registrados em todas as regiões pluviométricas em ambas 

as fases da ODP. 

Assim como nos anos Neutros ficou perceptível que as frequências (Figura 33) dos 

anos chuvosos foram maiores que a dos anos secos, principalmente durante a fase quente da 

ODP.  

Nos anos de La Niña as maiores frequências de anos chuvosos foram no total de dois 

registros em Flores de Goiás (2005/2006 e 2011/2012), Goiânia (2010/2011 e 2011/2012) e 

Itumbiara (2007/2008 e 2010/2011), durante a fase fria da ODP, e em Jataí no anos 1983/1984 

e 1988/1989, durante a fase quente da ODP.  
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Figura 33 - Frequência relativa dos padrões de chuva durante os episódios de La Niña 

 
Fonte: O autor (2020) 

 

As maiores frequências de La Niñas habituais ocorreram em Britânia, Brasília e Iporá 

(7 registros) durante a fase fria da ODP. As maiores frequências dos anos de La Niña, 

considerados secos, ocorreram na fase fria da ODP e foram no total de 3 registros em Porangatu, 

nos anos (1975/1976, 2005/2006 e 2011/2012), em Alto Paraíso de Goiás (1975/1976, 

1998/1999, 2000/2001), em Flores de Goiás (1998/1999, 2007/2008 e 2010/2011) e em Jataí 

nos anos de 1975/1976, 1998/1999 e 2008/2009. É importante frisar que em Jataí não foram 

registrados La Niñas secos durante a fase quente da ODP. 

Em relação a variabilidade espacial dos anos excepcionais notou-se que o padrão 

chuvoso foi registrado de forma pontual entre as regiões pluviométricas, durante a fase quente 

da ODP, e durante a fase fria não houve registros de La Niñas chuvosos apenas em Britânia e 

Iporá. As frequências de anos secos se distribuíram de maneira uniforme na maioria das regiões 

pluviométricas, somente em Brasília e Itumbiara as frequências foram menores durante a fase 

fria da ODP.  

Na fase quente da ODP as maiores frequências foram registradas nas regiões mais ao 

norte, incluindo Britânia e Itumbiara.  

Em relação aos anos Neutros e de El Niño, foi identificado, nos anos de La Niña, 

reduções das frequências do padrão chuvoso, em ambas das fases da ODP, e uma elevação do 

padrão habitual e seco durante a fase fria, principalmente nas regiões localizadas mais ao norte 

de Goiás e em Jataí.  

Desse modo pode-se afirmar que durante os episódios de La Niña há maior 

possibilidade de prevalecer sobre a área de estudo padrões pluviométricos habituais ou secos. 
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A variação da frequência dos padrões habituais e excepcionais de chuva no decorrer 

dos anos que estiveram sobre a ação do ENOS e dos anos Neutros pode estar associada a 

possíveis alterações no ritmo de atuação dos sistemas atmosféricos sobre a região. Borsato 

(2011), estudou as influências do ENOS na dinâmica da atmosfera do centro-sul do Brasil. 

Neste estudo o autor elencou a estação de Brasília, que também é objeto de análise dessa tese.  

O autor identificou que, durante o verão, sob situação de neutralidade, ocorreu maior 

formação e atuação de ZCAS em comparação com o verão sob domínio do ENOS, seja na sua 

fase positiva (El Niño) ou na fase negativa (La Niña). Borsato (2011) também identificou que 

durante o verão sob domínio do El Niño (2009/2010) houve maior número de eventos de chuva 

ocasionados pela atuação de sistemas frontais.  

A pesquisa de Borsato (2011) avaliou apenas a estação do verão, momento em que se 

concentra o maior volume de precipitação na área de estudo. No entanto, é um indicativo de 

que a atuação do ENOS influenciou nos padrões e consequentemente no volume de chuva 

precipitado sobre Goiás e o Distrito Federal.  

Portanto, baseada na exposição sobre a frequências dos anos secos, habituais e 

chuvosos, durante as fases do ENOS e da ODP pode-se afirmar que há participação do ENOS 

e da ODP na variabilidade das chuvas em Goiás e no Distrito Federal, pois: 

a) As maiores frequências dos padrões chuvosos ocorreram durante os anos Neutros 

e de El Niño na fase quente da ODP; 

b) Nos anos de La Niña houve a elevação da frequência de anos com padrão habitual 

e redução dos anos chuvosos em ambas as fases da ODP. As regiões que 

apresentaram maior frequência de anos chuvosos foi Flores de Goiás e Jataí, porém 

dos 13 anos de La Niña houve apenas 3 registros de anos chuvosos. 

c) Os valores de frequência dos anos secos foram próximos entre as fases do ENOS. 

Não houve uma distribuição espacial uniforme dessas frequências, pois nos anos 

Neutro/ODP quente houve maior frequência nas regiões localizadas no centro-sul 

da área de estudo, já nos anos de La Niña/ODP fria os maiores valores de 

frequência foram obtidos nas regiões localizadas mais ao norte e em Jataí. 

É importante relembrar que o padrão excepcional é aquele que expressa os anos que 

possuem volumes pluviométricos acima ou abaixo do padrão normal. Geralmente os anos com 

padrão de chuva excepcional trazem problemas para sociedade. Conforme Baldo (2006) esses 

problemas não são só do ponto de vista climático, mas principalmente em detrimento dos 
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impactos na produção agrícola e sua repercussão na economia, na geração de energia 

hidrelétrica e nos processos físicos naturais.  

Neste sentido, a variação da frequência dos padrões de chuva sobre o estado de Goiás 

e o Distrito Federal, em condições de atuação do ENOS e ODP, podem impactar os setores 

citados.  

 

5.3.3 IAC dos anos hidrológicos da série histórica de 1975/1976 a 2015/2016 

 

O índice de anomalia de chuva também demonstrou que as associações entre as fases 

do ENOS e da ODP provocaram alterações no volume de chuva precipitado na área de estudo. 

Conforme foi ressaltado por Kayano e Andreoli (2009) durante sua fase quente os eventos de 

El Niño são mais frequentes e intensos. Essa constatação feita Kayano e Andreoli (2009) se 

aplica aos resultados obtidos por meio da análise do IAC em Goiás e no Distrito Federal. 

No decorrer da série histórica de precipitação pluviométrica analisada neste estudo 

(1975/1976 – 2015/2016) foi constatado que, dos 41 anos da série histórica, em Alto Paraíso de 

Goiás foi registrado o maior número de anomalias negativas (25 anos), mais da metade dos 

anos da série histórica analisada, e em Goiânia o maior número de anomalias positivas (22 

anos). (Tabela 6). 

 

Tabela 6 - Número de anomalias positivas e negativas dos totais anuais de chuva 

Região Pluviométrica 
Nº de anos com anomalias 

positivas 

Nº de anos com anomalias 

negativas 

Porangatu 21 20 

Alto Paraíso de Goiás 16 25 

Flores de Goiás 17 24 

Britânia 19 22 

Brasília 19 22 

Iporá 20 21 

Goiânia 22 19 

Jataí 20 21 
Itumbiara 19 22 

Fonte: O autor (2021) 

 

Em relação as fases da ODP, houve maior equilíbrio entre o número de registros de 

anomalias positivas e negativas durante a fase quente. Apenas Alto Paraíso de Goiás e Brasília 

apresentaram maior quantidade de anomalias negativas durante esta fase.  
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Entre os anos que estiveram sobre o domínio da fase fria da ODP apena Goiânia 

registrou números de anomalias positivas superiores aos de anomalias negativas (8 anos 

negativos e 10 positivos) e a região de Brasília apresentou a mesma quantidade de anos com 

anomalias negativas e positivas (9 anos).  

Cabe ressaltar que, na fase fria da ODP, as diferenças entre a quantidade de anos com 

anomalias negativas e positivas foram mais que o dobro em Alto Paraíso de Goiás, Flores de 

Goiás e Britânia, conforme está demonstrado na Tabela 7. 

 

Tabela 7 - Número de anos com anomalias positivas e negativas durante as fases da ODP 

Reg. Pluviométrica 
ODP Quente ODP Fria 

Anom. Posit. Anom. Neg. Anom. Posit. Anom. Neg. 

Porangatu 13 10 8 10 

Alto Paraíso de Goiás 11 12 5 13 

Flores de Goiás 13 10 4 14 

Britânia 13 10 6 12 

Brasília 10 13 9 9 

Iporá 12 11 8 10 

Goiânia 12 11 10 8 

Jataí 12 11 8 10 

Itumbiara 12 11 7 11 
Fonte: O autor (2021) 

 

Esse resultado encontrado para a área de estudo confirma a afirmação de Mollion 

(2008) que, ao estudar os efeitos das fases fria e quente da ODP na América do Sul, concluiu 

que a ODP explica, em parte, a variabilidade das chuvas na América do Sul, pois foi identificado 

que as precipitações aumentaram durante a fase quente (ODP 1977 – 1998) e diminuíram 

durante a fase fria (ODP 1947 – 1976) na Bolívia, no Paraguai, no norte, sul, sudeste e no centro 

da América do Sul, onde está situado o estado de Goiás e o Distrito Federal.  

Os resultados alcançados com a aplicação dos testes estatísticos, Teste F e Teste t de 

Student, ratificaram aqueles obtidos por Mollion (2008), pois foi constatado que as variâncias 

dos totais anuais de chuva, obtidos durante as fases quente e fria da ODP, são homogêneas, no 

entanto, as médias dos totais anuais de chuva, obtidas em ambas as fases, apresentaram 

diferenças em todas as regiões pluviométricas. Entretanto, foram consideradas estatisticamente 

significativas nas regiões de Porangatu, Alto Paraíso de Goiás, Flores de Goiás, Britânia e Iporá, 

pois apresentaram um valor de p, no Teste t, menor que 0,05 o que confirma a hipótese de que 

há diferenças significativas entre as médias dos dois grupos analisados. (Tabela 8). 
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Tabela 8 - Comparativos das variâncias e das médias dos totais anuais de chuva obtidos 

durante as fases quente e fria da ODP (*diferença estatisticamente significativa) 

Região Pluviométrica 
Média de Chuva 

ODP Quente 

Média de Chuva 

ODP Fria 
Test F Teste t 

Porangatu 1.656,7 1.486,1 0,694 0,029* 

Alto Paraíso de Goiás 1.516,8 1.337,4 0,164 0,029* 

Flores de Goiás 1.161,4 1.043,5 0,256 0,039* 

Britânia 1.517,3 1.367,8 0,096 0,030* 

Brasília 1.523,8 1.471,1 0,522 0,228 

Iporá 1.682,1 1.538,6 0,235 0,046* 

Goiânia 1.638,4 1.620,4 0,984 0,408 

Jataí 1.625,5 1575,4 0,955 0,273 

Itumbiara 1.495,5 1.396,9 0,159 0,099 
Fonte: O autor (2021) 

 

Mollion (2008) ainda afirmou que muito provavelmente a ODP altere a intensidade e 

localização das estruturas da circulação geral da atmosfera e seus respectivos campos de pressão 

atmosférica, de ventos e de convergência do fluxo de umidade que estejam diretamente 

relacionados a fenômenos atmosféricos causadores de precipitação pluviométrica sobre o 

Brasil, como o caso da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), que por sua vez pode alterar 

o padrão da Massa Equatorial Continental (mEc) e da Zona de Convergência do Atlântico Sul, 

mecanismos responsáveis por maior parte dos volumes de chuva precipitados durante a estação 

chuvosa, em Goiás e no Distrito Federal, conforme foi demonstrado por Nascimento e Oliveira 

(2020).  

A título de informação foi demonstrada a frequência absoluta das anomalias 

positivas/negativas de chuva durante as fases do ENOS. A maior frequência de anomalias 

positivas de chuva, ocorreu durante os anos Neutros em Porangatu, Alto Paraíso de Goiás, 

Flores de Goiás, Britânia e Goiânia. Em Jataí e Itumbiara ocorreu durante anos de El Niño e em 

Iporá e na região de Brasília foi registrada a mesma frequência de anomalias positivas em anos 

de El Niño e Neutros.  

As frequências das anomalias negativas foram registradas com maior intensidade nos 

anos de La Niña em Porangatu, Alto Paraíso de Goiás, Britânia, Brasília e em Itumbiara. 

Registraram o mesmo valor de frequência durante anos de El Niño e de La Niña em Flores de 

Goiás (9 registros) e Jataí (7 registros) e maiores valores nos anos de El Niño, em Iporá (8) e 

Goiânia (9). (Tabela 9).  
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Tabela 9 - Frequência absoluta de anomalias positivas e negativas de chuva durante as fases 

do ENOS 

Regiões Pluviométricas 
Anomalias Positivas Anomalias Negativas 

El Niño La Niña Neutro El Niño La Niña Neutro 

Porangatu 7 5 9 7 10 3 

Alto Paraíso de Goiás 6 3 7 9 10 6 

Flores de Goiás 6 4 7 9 9 6 

Britânia 8 2 9 7 11 4 

Brasília 8 3 8 7 10 5 

Iporá 7 6 7 8 7 6 

Goiânia 6 7 9 9 6 4 

Jataí 8 6 6 7 7 7 

Itumbiara 10 3 6 5 10 7 
Fonte: O autor (2021) 

 

É importante ressaltar que a frequência geral das anomalias positivas e negativas de 

chuva, durante os padrões do ENOS, não traz respostas em relação a sua participação na 

variabilidade das chuvas. É necessário averiguar a intensidade dessas anomalias, pois as 

situações extremas de um fenômeno climático, no caso aqui, um ano anômalo (Muito chuvoso 

ou Muito seco) traz repercussões para sociedade, porquê pode afetar diretamente a produção 

agrícola, a geração de energia hidroelétrica, o abastecimento de água as populações, etc. 

conforme foi salientado por Baldo (2006).  

Desse modo, não há importância se houve mais anomalias negativas em anos de El 

Niño ou de La Niña, o que importa é a intensidade dessas anomalias, pois indica que houve 

uma mudança, que fugiu da habitualidade e promoveu uma condição de excepcionalidade, um 

extremo climático. 

Neste sentido, a seguir estão as análises da frequência das classes do IAC e das 

intensidades das anomalias de chuva associadas aos eventos de ENOS e da ODP para cada 

região pluviométrica de Goiás e do Distrito Federal.  

Na análise da frequência das classes do IAC (Figura 34) foi levado em consideração 

apenas as classes mais extremas, ou seja, aquelas cujo os valores de anomalias foram inferiores 

a -2,0 (anos muito secos e extremamente secos) e superiores a 2,0 (anos muito chuvosos e 

extremamente chuvosos).  

Desse modo, os resultados indicaram que nos anos Neutros apenas em Goiânia e Jataí 

a soma do número de anos muito chuvosos e extremamente chuvosos não superaram a soma do 

número de anos muito secos e extremamente secos. Nas demais regiões foram superiores 

merecendo destaque para Porangatu, onde dos 13 anos neutros 7 foram muito chuvosos. 
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Também é importante relatar que houve apenas dois anos classificados como 

extremamente secos, o ano de 2012/2013 em Porangatu e o ano de 1985/1986 em Jataí. Outro 

fato que chamou atenção foi que nas regiões mais ao norte (Porangatu, Alto Paraíso de Goiás e 

Flores de Goiás) não foi registrado anos extremamente chuvosos. 

 

Figura 34 - Frequência absoluta das classes do IAC obtido dos totais de chuva dos anos 

hidrológicos nas diferentes fases do ENOS 

 
Fonte: O autor (2021) 
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Nos anos de El Niño houve maior frequência de anos muito chuvosos nas regiões 

situadas no centro-sul e leste da área de estudo, sendo que dos 15 anos de El Niño, cinco foram 

classificados como muito chuvosos em Brasília e Iporá. Nas regiões mais ao norte houve maior 

frequência de anos muito secos e também, em comparação as demais regiões, registraram maior 

número de anos extremamente chuvosos, houve 2 registros em Porangatu, 2 em Alto Paraíso 

de Goiás e 3 em Flores de Goiás.  

Em comparação aos anos Neutros, ficou demonstrado que nos anos de El Niño o 

número de anos muito chuvosos, nas regiões localizadas no centro-sul e no leste, foi maior, 

enquanto que nas regiões localizadas ao norte e oeste foi menor. Também vale ressaltar que nos 

anos de El Niño apenas em Britânia, Iporá, Goiânia e Itumbiara não foram registrados anos 

extremamente secos. Nas demais regiões houve 1 registro em cada.  

Em relação aos anos de La Niña a frequência das classes do IAC revelou que 

predominou em todas as regiões anos muito secos e extremamente secos em comparação aos 

anos muito chuvosos e extremamente chuvosos. Nota-se na Figura 35 que, dos 13 anos de La 

Niña, somente em Porangatu ocorreram 3 anos muito chuvosos, em Flores de Goiás e em 

Itumbiara 2 anos e nas demais regiões apenas 1 ano foi classificado como muito chuvoso ou 

extremamente chuvoso.  

Também, ficou evidenciado que nas regiões pluviométricas de Porangatu, Alto Paraíso 

de Goiás, Flores de Goiás e Britânia as maiores intensidades de anomalias positivas de chuva, 

ou seja, anos muito chuvosos (IAC superior a 2,0) e/ou extremamente chuvosos (IAC superior 

a 4,0) ocorreram com maior frequência durante a fase quente da ODP em condições de El Niño 

e em anos Neutros, mais precisamente nos anos iniciais da série histórica elencada para esta 

pesquisa.  

As anomalias negativas de maior intensidade, cujo os anos são classificados em muito 

seco (IAC inferior a -2,0) e/ou extremamente seco (IAC inferior a -4), apresentaram maiores 

intensidades em condições de La Niña nos anos finais da série histórica, dentro da suposta fase 

fria da ODP que teve seu início em 1998/1999. (Figura 35). 

Em Porangatu, a maior anomalia positiva de chuva (4,2) foi registrada no ano de 

1979/1980, sobre a condição de um El Niño Fraco e a anomalias negativa mais extrema (-6,1) 

no ano Neutro de 2012/2013, posterior ao La Niña Moderado de 2011/2012. Em Alto Paraíso 

de Goiás e em Flores de Goiás a maior anomalia positiva (8,1 e 6,6) foi registrada no ano de 

1977/1978 (El Niño Fraco). Já a anomalia negativa mais extrema (-5,3) foi registrada no ano 

de 2015/2016 (El Niño Muito Forte), em Alto Paraíso de Goiás, e em Flores de Goiás durante 

o La Niña Forte de 2007/2008 (-6,4).  
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A linha de tendência estabelecida para as anomalias obtidas durante os anos de El 

Niño, La Niña e Neutros, revelaram que houve uma elevação das anomalias negativas de chuva 

nos eventos de El Niño e uma redução de anomalias negativas nos eventos de La Niña, ao longo 

da série histórica, nessas três regiões pluviométrica. 

Em Britânia a maior anomalia positiva de chuva (7,3) foi encontrada no ano de 

1979/1980 (El Niño Fraco), classificado como extremamente chuvosos. A anomalia negativa 

mais extrema (-3,3) foi registrada no ano Neutro de 2013/2014, classificado como muito seco. 

As linhas de tendência demonstraram que houve uma redução das anomalias positivas de chuva 

nos anos de El Niño, La Niña e Neutros durante a série histórica analisada. (Figura 35). 

 

Figura 35 - Distribuição das anomalias dos totais de chuva dos anos hidrológicos em 

Porangatu, Alto Paraíso de Goiás, Flores de Goiás e em Britânia 

 
Fonte: O autor (2021) 

 

Nas regiões pluviométricas de Brasília, Iporá, Goiânia e Jataí a distribuição dos anos 

classificados como muito chuvoso e extremamente chuvoso seguiu a mesma configuração das 

últimas regiões analisadas, ou seja, com maior frequência durante os anos da fase quente da 

ODP sobre a condição de El Niño e Neutros. Já os anos classificados como muito seco e 

extremamente secos seguiram um padrão diferente. No caso de Brasília, houve maior 

frequência no meio da série histórica, entre os anos finais da fase quente da ODP e o início da 

suposta fase fria em condições de La Niña.  
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Em Iporá, Goiânia e Jataí as anomalias negativas mais intensas apareceram tanto na 

fase quente, quanto na fase fria da ODP em condições de La Niña, entretanto, também foram 

registradas em anos de El Niño e Neutros. 

Em Brasília a maior anomalia positiva ocorreu no ano Neutro de 1981/1982 (5,9) e a 

anomalias negativa mais extrema no El Niño de 2015/2016 (-5,2). A linha de tendência apontou 

para reduções das anomalias positivas somente nos anos de El Niño. Para os anos de La Niña e 

Neutros apontou uma tendência de elevação das anomalias positivas no decorrer da série 

histórica. (Figura 36). 

 

Figura 36 - Distribuição das anomalias dos totais de chuva dos anos hidrológicos em Brasília, 

Iporá, Goiânia, Jataí e Itumbiara 

 
Fonte: O autor (2021) 

 

Na região de Iporá a maior anomalia positiva (6,5) foi registrada no ano Neutro de 

1996/1997 e a anomalias negativa mais extrema (-4,1) no ano de La Niña 2011/2012. As linhas 

de tendências apontaram para uma redução do volume de chuva e consequentemente aumento 
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das anomalias negativas no decorrer dos anos Neutros e de El Niño e elevação nas anomalias 

positivas nos anos de La Niña. 

Em Goiânia a maior anomalia positiva (6,2) ocorreu no ano Neutro de 1981/1982, 

classificado como extremamente chuvoso, e a anomalia negativa mais extrema (-4,4) foi 

registrada no ano de 1988/1989, classificado como extremamente seco e que esteve sobre o 

domínio de uma La Niña Forte.  

Na região de Jataí a maior anomalia positiva de chuva (4,4) foi encontrada no ano de 

1982/1983 (El Niño Muito Forte) e o ano mais seco foi no ano Neutro de 1985/1986, que 

registrou uma anomalia negativa de -4,9 seguido pelo ano de 1975/1976 (La Niña Forte) que 

registrou -4,7. Assim como em Jataí, na região de Itumbiara a maior anomalia positiva de chuva 

(6,8) foi registrada no ano de 1982/1983 e o ano mais seco também foi 1985/1986, que registrou 

uma anomalia de -3,2. 

As linhas de tendência demonstraram que no decorrer dos anos de El Niño da série 

histórica analisada houve aumento no número de anomalias negativas em Goiânia e Itumbiara 

e uma estabilidade em Jataí; entre os anos de La Niña houve uma elevação do número de 

anomalias positivas nas três regiões e entre os anos Neutros houve aumento de anomalias 

positivas em Goiânia e de anomalias negativas em Itumbiara. Em Jataí se manteve estabilizado 

a variação do número de anomalias ao longo do tempo.  

Em síntese pode-se afirmar que no decorrer da fase quente da ODP (1977 – 1998) 

houve maior frequência de anomalias positivas registradas em anos de El Niño e Neutros, 

classificadas como anos muito chuvosos e extremamente chuvosos, como o caso do El Niño 

Fraco de 1979/1980 classificado como ano extremamente chuvoso (em Porangatu, Alto Paraíso 

de Goiás, Flores de Goiás e Britânia) e muito chuvoso em Brasília e Iporá.  

No entanto, durante a fase fria da ODP anos de El Niño passaram a apresentar 

anomalias negativas mais extremas e foram classificados como muito seco e extremamente 

seco, como por exemplo o El Niño Muito Forte de 2015/2016 classificado como um ano muito 

seco (em Porangatu, Flores de Goiás, Britânia e Iporá) e extremamente seco em Alto Paraíso e 

Brasília.  

A maior parte dos eventos de La Niña contribuíram para anomalias negativas de chuva, 

onde os anos de 1983/1984, 1988/1989 e 1995/1996 apareceram nas regiões pluviométricas 

variando entre muito seco e extremamente secos. Apenas nas regiões de Porangatu, Flores de 

Goiás e Britânia foi registrado um ano de La Niña classificado como muito chuvoso, o ano de 

1983/1984.  
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Na fase fria, observa-se que os anos de 1999/2000 e 2005/2006 foram classificados 

como muito chuvoso e extremamente chuvoso. Entretanto, também houve registros de anos de 

La Niña extremamente seco como 1998/1999, 2000/2001, 2007/2008 e 2011/2012.  

Os anos Neutros foram mais frequentes durante a fase quente da ODP e em sua maioria 

registraram anomalias positivas de chuva e foram classificados como anos muito chuvosos e 

extremamente chuvosos. Durante a fase fria da ODP houve uma redução no número de anos 

Neutros e apenas o ano de 2012/2013 foi classificado como extremamente seco na região de 

Porangatu e muito seco nas regiões de Alto Paraíso de Goiás, Flores de Goiás, Britânia e Iporá. 

Baseado nos resultados apresentados, por meio da análise do IAC dos totais de chuva 

dos anos hidrológicos, foi demonstrado que há participação do ENOS, da ODP e suas 

associações na variabilidade anual das chuvas em Goiás e Distrito Federal, pois durante a fase 

quente da ODP a maior parte dos anos muito chuvosos e extremamente chuvosos estiveram sob 

atuação do El Niño ou em anos Neutros como é o caso dos anos de El Niño (1978/1979 e 

1982/1983) e dos anos Neutros (1981/1982, 1985/1986, 1996/1997). 

Entretanto, durante a fase fria houve a redução da quantidade de anos muito chuvosos 

e extremamente chuvosos em todas as regiões pluviométricas das áreas de estudo.  

Esse resultado corrobora com os resultados apresentados por Mollion (2008), pois ao 

estudar as influências da ODP na precipitação pluviométrica na América do Sul identificou que, 

durante a fase fria da ODP, houve uma redução do volume de chuva em sua região central.  

Neste estudo Mollion (2008) apontou que estaríamos entrando numa nova fase fria da 

ODP a partir de 1999 e, portanto, poderíamos ter reduções no volume de chuva e nas vazões 

dos rios durante essa condição. Neste sentido, os resultados do IAC para a série temporal de 

dados pluviométricos de 1998/1999 a 2015/2016, para o estado de Goiás e Distrito Federal, 

confirmaram a perspectiva apresentada por Mollion (2008).  

Sousa et al. (2010) ao estudar a variabilidade das chuvas anuais em Goiânia-GO e sua 

relação com as fases ODP no período de 1939 a 1998, que abordou a fase fria da ODP (1946 – 

1976) e a fase quente (1977 – 1998 também elencada neste estudo) detectou que houve redução 

nos totais anuais de chuva durante a fase fria da ODP e elevação durante a fase quente. Este 

resultado também corrobora com o que foi encontrado para Goiânia, entre os anos de 1998/1999 

a 2015/2016 (período de uma nova fase fria da ODP) e que também revelou redução nos totais 

anuais de chuva, expressa pela maior frequência de anomalias negativas do IAC abaixo de -2,0.  

Essas condições também foram verificadas para outras regiões do Brasil por outros 

pesquisadores, como Moraes e Nery (2014) para Unidade de Gerenciamento de Recursos 

Hídricos do Paraíba do Sul; Sanches, Verdum e Fisch (2014) para Alegrete-RS; Jorge (2015) 
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para a região sul do Brasil; Foli e Costa (2016) para Ituiutaba-MG e para outras regiões do 

mundo verificadas nos estudos realizados por Casemiro e Espinoza (2014) para o Perú; Trejo 

et al. (2016) para a Venezuela; Wei et al. (2017) na região de Beijing-Tianjin, na China; 

Tangang et al. (2017) para a Malásia;  

O fato dos resultados do IAC terem demonstrado que eventos de El Niño, durante a 

fase quente da ODP, foram classificados como muito chuvosos e extremamente chuvosos na 

área de estudo, confirmaram a afirmação de Kayano e Andreoli (2009) em que os eventos de 

El Niño são potencializados durante a fase quente da ODP e podem corroborar para volumes 

de chuva acima da normalidade. No entanto, cabe ressaltar que anos Neutros também se 

apresentaram como muito chuvosos e extremamente chuvosos durante essa fase da ODP. Em 

contrapartida durante a fase fria houve maior frequência de anos de El Niño classificados como 

muito seco e extremamente seco. Esse fato indica que a associação entre El Niño e fase fria da 

ODP corrobora para o registro de anomalias negativas de chuva.  

Em relação aos resultados do IAC encontrados por Nobrega e Santiago (2014), para o 

estado de Pernambuco; Costa e Silva (2017) para o estado do Ceará; Almeida e Medeiros 

(2017), para as mesorregiões paraibanas, os resultados aqui apresentados para Goiás e o Distrito 

Federal são divergentes, inversos. A interação entre El Niño e ODP quente, favoreceu a 

incidência de seca nos territórios citados, já nos anos de La Niña e ODP fria houve uma 

condição inversa, maior intensidade de chuvas.   

Esse padrão também foi encontrado por Enriquéz, Guzmán e Naváes (2014) ao 

analisar os padrões de chuva para o município de Buenaventura (Valle del Cauca, Colômbia). 

Em seguida segue um quadro síntese das influências do ENOS e ODP na variabilidade dos 

totais de chuva dos anos hidrológicos. (Quadro 13). 

 

Quadro 13 - Síntese das influências do ENOS e da ODP na variabilidade dos totais de chuva 

dos anos hidrológicos em Goiás e no Distrito Federal 
Neutro El Niño La Niña 

Maior variabilidade dos totais 

anuais de chuva no centro-sul da 

área de estudo; 

 

Foram registradas as maiores 

frequências do padrão chuvoso na 

fase quente da ODP; 

 

Maior frequência do padrão seco 

no centro-sul da área de estudo, 

durante a ODP quente; 

 

Nível de variabilidade próxima 

dos anos Neutros na maior parte 

da área de estudo; 

 

Foram registradas as maiores 

frequências do padrão chuvoso 

na fase quente da ODP; 

 

Maior frequência de anos secos 

durante a fase quente da ODP, 

exceto em Alto Paraíso de Goiás, 

Britânia e Itumbiara; 

Menor variabilidade na 

maioria das regiões 

pluviométricas; 

 

Elevação da frequência do 

padrão habitual e redução 

do número de anos 

chuvosos em ambas as fases 

da ODP; 

 

Maior frequência do padrão 

seco nas regiões 
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Redução do número de eventos 

durante a fase fria da ODP; 

 

Maior número de anomalias 

positivas de chuva com 

intensidade muito chuvosas e 

extremamente chuvosa; 

 

Redução do número de anos 

neutros durante a fase fria da ODP 

 

Maior número de anomalias 

positivas de chuva com 

intensidade muito chuvosas e 

extremamente chuvosa na fase 

quente da ODP; 

 

Apresentou anomalias negativas 

de chuva de intensidade muito 

seco e extremamente seco na fase 

fria da ODP; 

pluviométricas ao norte da 

área de estudo e em Jataí; 

 

Aumento do número de 

eventos durante a fase fria 

da ODP; 

 

Contribuiu para o maior 

número de anomalias 

negativas de chuva em 

ambas as fases da ODP; 

 

Fonte: O autor (2021) 

 

No próximo subitem foram abordados os resultados referentes as análises da influência 

do ENOS e da ODP na variabilidade das chuvas em escalas sazonal, porém devido a 

climatologia das chuvas na área de estudo, a análise foi direcionada as estações de primavera, 

verão e outono, que correspondem ao início e fim do período chuvoso na área de estudo.  

 

5.4 Distribuição das médias históricas e análise da variabilidade das chuvas na primavera, no 

verão e no outono em Goiás e no Distrito Federal 

 

Nesta seção foram abordados os resultados concernentes as análises da distribuição 

das médias de chuva obtidas nas estações de primavera, verão, outono e inverno, bem como da 

interpretação dos boxplot e das frequências dos padrões de chuva nas estações de primavera, 

verão e outono. As técnicas descritas permitiram verificar o comportamento e a frequência dos 

padrões de chuva mediante a atuação do ENOS, bem como em condições de ausência do 

fenômeno. 

 

5.4.1 Distribuição das médias de pluviosidade durante a primavera, verão e outono 

 

Conforme foi apresentado por Monteiro (1951), Nimer (1979) e ressaltado por 

Nascimento (2016) a área de estudo é marcada por uma distribuição irregular das chuvas ao 

longo do ano o que lhe confere a existência de duas estações bem definidas: a) estação menos 

chuvosa: que ocorre de abril a setembro (parte do outono, inverno e início da primavera); b) 

estação chuvosa: que ocorre entre outubro e março (parte da primavera, verão e início do 

outono).  
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A estação da primavera marca o momento de transição do final do período seco e início 

do período chuvoso na área de estudo. As médias pluviométricas variaram entre 339,9 mm e 

400,4 mm, sendo que os maiores valores se concentraram na porção central da área de estudo, 

onde estão os municípios de Goiânia, Ceres, Anápolis, Brasília. No entanto, os menores valores 

foram registrados no nordeste da área de estudo, sobre a depressão do Vão do Paranã. (Figura 

37). 

 

Figura 37 - Distribuição das médias pluviométricas sazonais durante o período de 1975 a 

2016 sobre Goiás e o Distrito Federal 

 
Fonte: ANA (2021) 

Org. O autor (2021) 

 

Durante o verão, nota-se que as maiores médias pluviométricas (valores entre 810,4 

mm a 855,4 mm) foram registradas no oeste e noroeste da área de estudo, onde está a Depressão 

do Araguaia. As menores médias (valores 584,9 mm a 629,9 mm) foram registradas no 

nordeste, sobre a Depressão do Vão do Paranã.  
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No outono ocorre uma situação muito parecida com a primavera, no que tange ao 

volume de chuva, porém quanto a sua distribuição há modificações. As maiores médias 

pluviométricas, valores entre 352,4 mm e 382,5 mm, se concentram no sudoeste da área de 

estudo, enquanto que os menores valores (292,0 mm a 307,0 mm) se restringem ao nordeste, 

no Vão do Paranã.  

No entanto, é importante ressaltar que podem haver irregularidades na atmosfera que 

promovem a antecipação ou atraso das chuvas, ou mesmo podem encurtar ou alongar o período 

chuvoso. Essas irregularidades podem ser promovidas pela ação de fenômenos de interação 

oceânica atmosférica como o ENOS e a ODP.  

 

5.4.2 Análises sobre as influências do ENOS nos totais de chuva da primavera, verão e outono 

por meio da técnica do boxplot, Teste t e ANOVA 

 

a) Estação da primavera 

Nos boxplot, os valores do Q3 e do Q1 representam os 25% maiores e os 25% menores 

valores dos acumulados de chuva em cada fase do ENOS. Desse modo, ficou demonstrado que 

nas regiões de Porangatu, Alto Paraíso, Brasília, Iporá e Goiânia os maiores volumes de chuva 

foram registrados nos anos Neutros. Em Flores de Goiás, Jataí e Itumbiara durante os anos de 

El Niño e em Britânia nos anos de La Niña. (Figura 38).  

 

Figura 38 - Boxplot dos totais de chuva das primaveras da série histórica de 1975/1976 a 

2015/2016 em Goiás e Distrito Federal 

 
Fonte: O autor (2021) 
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Ao comparar as primaveras que estiveram sobre a condição de El Niño e La Niña 

notou-se que nas regiões de Alto Paraíso de Goiás, Britânia, Brasília e Iporá os volumes de 

chuva, registrados em condições de El Niño, foram menores que em condições de La Niña. 

Os menores valores foram registrados nos anos de El Niño. Somente em Porangatu 

foram registrados nos anos Neutros e em Itumbiara nos anos de La Niña. Quando comparado 

somente os anos de El Niño e La Niña, apenas Itumbiara apresentou valores menores nos anos 

de La Niña. 

No boxplot a variabilidade das chuvas pode ser identificada pela amplitude 

interquartílica, que é a distância entre o Q1 e o Q3, representados pela base e o topo da caixa 

do boxplot. Desse modo, quanto maior for a caixa, maior será a amplitude interquartílica, 

portanto indica que houve maior variabilidade. Tendo em vista que 50% dos dados da série 

histórica oscilaram entre os valores do Q1 e Q3.  

Durante a primavera a amplitude interquartílica demonstrou que a maioria das regiões 

pluviométricas apresentaram maior variabilidade dos acumulados de chuva nas condições de 

El Niño. Somente em Britânia, Brasília e Iporá registraram maior variabilidade em condições 

de La Niña.  

Os valores extremos/anômalos são representados nos boxplots como outliers e podem 

ser interpretados tanto como excesso, quanto escassez de chuva. Em Porangatu foi registrado 

um outlier na primavera do ano de 1976 (El Niño), com valor de 773,6 mm de chuva, e a 

classificou como uma primavera anômala com chuvas extremamente acima da normalidade. 

Em Britânia foi registrado na primavera de 2001 (Neutro) o valor de 626,3 mm de chuva, em 

Brasília nas primaveras de 1981 (Neutro) com 825,3 mm e de 2006 (El Niño) com 761,6 mm, 

e em Jataí nas primaveras de 1992 (Neutro) com 722,9 mm e de 2009 (El Niño) com 694,2 mm. 

Todas os outliers mencionados ocorreram acima dos LS e indicaram anomalias 

extremas de excesso de chuva. Não foram registrados outliers abaixo dos valores dos LI, 

portanto, segundo a técnica dos boxplot não houve anomalias extremas de seca nas primaveras 

da série histórica analisada.   

O Teste t demonstrou que houve diferenças entre os acumulados de chuva registrados 

nas condições de El Niño, La Niña e Neutros na primavera em algumas regiões pluviométricas.  

Houve diferenças entre as médias dos acumulados de chuva obtidos durante as 

primaveras de El Niño e de La Niña. Ficou demonstrado que apenas em Porangatu, Jataí e 

Itumbiara as médias dos acumulados de chuva, nas condições de El Niño, foram superiores 

aquelas das condições de La Niña.  
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Nas demais regiões, as médias das primaveras sob condições de La Niña foram 

superiores e somente em Alto Paraíso de Goiás foi registrada uma diferença estatisticamente 

significativa, pois o valor de p foi de 0,048 que é menor que o limite estatístico de 0,05. Desse 

modo, o resultado indicou que os acumulados de chuva registrados nas condições de La Niña 

foram estatisticamente superiores aos registrados nas condições de El Niño.  

Nessa mesma região pluviométrica foi encontrada uma diferença significativa entre as 

médias dos acumulados de chuva das primaveras, que estiveram sob atuação do El Niño, com 

aquelas que estiveram sobre a condição de neutralidade, pois o valor de p foi de 0,004. Portanto, 

indicou que o volume de chuva registrado em condições de neutralidade foi significativamente 

maior que nas condições de El Niño.  

Cabe ressaltar que, somente Jataí e Itumbiara registraram médias maiores em 

condições de El Niño. Nas regiões de Iporá e Goiânia também foram registradas diferenças 

significativas, pois o valor de p foi de 0,090 e 0,025. Ou seja, apresentaram o mesmo resultado 

encontrado para Alto Paraíso de Goiás.  

Ao comparar os acumulados de chuva, obtidos durante as primaveras neutras e as de 

La Niña, ficou demonstrado que apenas em Flores de Goiás a média registrada nas condições 

de La Niña foi superior, porém, sem significância estatística. Somente em Goiânia foi registrada 

uma diferença estatisticamente significativa, pois o valor de p foi de 0,044 e indicou que o 

volume de chuva registrado sobre a condição de neutralidade foi significativamente maior que 

aqueles registrados em condição de La Niña. (Tabela 10). 

 

Tabela 10 - Valor de p do teste t resultante da comparação das medias de precipitação 

acumulada entre os grupos El Niño, La Niña e Neutros durante a primavera (grifados em 

vermelho valores de p < 0,05) 

Regiões Pluviométricas El Niño/La Niña El Niño/Neutro Neutro/La Niña 

Porangatu 0,260 0,361 0,089 

Alto Paraíso de Goiás 0,048 0,004 0,115 

Flores de Goiás 0,223 0,338 0,339 

Britânia 0,371 0,302 0,445 

Brasília 0,333 0,182 0,282 

Iporá 0,257 0,090 0,220 

Goiânia 0,301 0,025 0,044 

Jataí 0,097 0,421 0,172 

Itumbiara 0,077 0,172 0,261 
Fonte: O autor (2021) 
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Ficou evidenciado que na primavera a condição de neutralidade contribuiu para 

maiores volumes de chuva. Porém, ao levar em consideração apenas as condições de El Niño e 

La Niña ficou demonstrado que durante a atuação da La Niña houve maiores volumes de chuva. 

 

b) Estação do verão 

 

Na estação do verão, as regiões de Porangatu, Alto Paraíso, Britânia, Brasília, Jataí e 

Itumbiara registraram maiores volumes de chuva em condições de neutralidade, conforme os 

valores do Q3. Em Flores de Goiás e em Iporá os maiores volumes de chuva foram registrados 

nos verões de El Niño. Em Goiânia nos anos de La Niña.  

Os menores valores foram registrados em Britânia, Iporá, Jataí e em Itumbiara nos 

verões Neutros e em Porangatu nos verões de El Niño. Já em Alto Paraíso de Goiás, Flores de 

Goiás, Brasília e Goiânia nos verões de La Niña. (Figura 39). 

 

Figura 39 - Boxplot dos totais de chuva dos verões da série histórica de 1975/1976 a 

2015/2016 em Goiás e Distrito Federal 

 
Fonte: O autor (2021) 

 

Quando comparados apenas os verões de El Niño e La Niña foi evidenciado que os 

maiores volumes de chuva, registrados em Jataí e Goiânia ocorreram nas condições de La Niña. 

Na maioria das regiões pluviométrica os menores valores de chuva foram registrados em verões 

de La Niña e somente em Porangatu e Jataí foram registrados nos verões de El Niño.  
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Ao analisar a amplitude interquartílica houve maior variabilidade dos totais de chuva 

nos anos Neutros em Alto Paraíso de Goiás, Britânia, Jataí e Itumbiara; nos anos de El Niño em 

Flores de Goiás e nos anos de La Niña em Porangatu, Brasília, Iporá e Goiânia.  

Durante o verão, foram registrados em Alto Paraíso de Goiás dois outliers acima do 

limite superior, sendo um durante o El Niño de 1977/1978 (1.573,3 mm) e o outro no El Niño 

1979/1980 (1.224,4 mm). Nas regiões de Britânia (1.544,5 mm), Brasília (1.232,4 mm), Iporá 

(1.291,4 mm), Goiânia (1.118,5 mm) ocorreu o registro de somente um outliers, que superaram 

os LS dos anos Neutros e de La Niña e indicou que os valores foram anômalos no decorrer da 

série histórica. Todos esses valores foram registrados no ano de 1976/1980 que esteve sobre a 

atuação do El Niño. 

No boxplot foi possível identificar que durante os anos de La Niña ocorreram outliers 

acima do LS estabelecido para as regiões de Alto Paraíso de Goiás, Britânia e Itumbiara, porém 

todos os valores permaneceram abaixo dos LS estabelecidos para os verões neutros, portanto 

esse fato indicou que não foram valores anômalos dentro de toda série histórica.  

Houve registros de valores extremos abaixo do LI em Britânia, nos anos de La Niña e 

em Itumbiara, nos anos de El Niño e La Niña, porém, somente em Itumbiara o valor registrado 

de 384,8 mm, no verão de 2000/2001, sobre atuação da La Niña, foi inferior aos LI dos verões 

neutros e dos que estiveram sobre a ação do El Niño. Desse modo, foi classificado como um 

ano anômalo, marcado por um volume de chuva muito abaixo do normal.  

Durante o verão não foram registradas diferenças significativas entre as médias dos 

verões de El Niño com os Neutros. No entanto, entre os verões que estiveram sobre o domínio 

do El Niño e da La Niña foram identificadas diferenças estatisticamente significativas nas 

regiões de Alto Paraíso de Goiás (p valor 0,049), Flores de Goiás (p valor 0,026) e em Iporá (p 

valor 0,032).  

Esse resultado indicou que o volume de chuva precipitado nas condições de El Niño 

foi superior ao valor registrado nas condições de La Niña. Cabe ressaltar que somente em Jataí 

foi registrado média maior nas condições de La Niña. Nas demais regiões as médias obtidas nas 

condições de El Niño foram superiores.  

Entre os verões Neutros e os que estiveram sobre o domínio da La Niña observou-se 

que apenas em Goiânia a média dos acumulados de chuva, das condições de La Niña, foi 

superior à dos verões Neutros, porém, sem significância estatística.  

Foram encontradas diferenças estatisticamente significativas em Porangatu (p valor 

0,035), Flores de Goiás (p valor 0,047), Britânia (p valor 0,034) e em Brasília (p valor 0,035) e 
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indicaram que o volume de chuva precipitado no decorrer dos verões Neutros foi 

estatisticamente maior que o que foi registrado em condições de La Niña. (Tabela 11). 

 

Tabela 11 - Valor de p do teste t resultante da comparação das medias de precipitação 

acumulada entre os grupos El Niño, La Niña e Neutros durante o verão (grifados em vermelho 

valores de p < 0,05) 

Regiões Pluviométricas El Niño/La Niña El Niño/Neutro Neutro/La Niña 

Porangatu 0,223 0,151 0,035 

Alto Paraíso de Goiás 0,049 0,285 0,083 

Flores de Goiás 0,026 0,338 0,047 

Britânia 0,086 0,335 0,034 

Brasília 0,106 0,419 0,035 

Iporá 0,032 0,288 0,142 

Goiânia 0,280 0,151 0,424 

Jataí 0,417 0,408 0,480 

Itumbiara 0,114 0,432 0,124 
Fonte: O autor (2021) 

 

Ficou evidenciado, por meio do Teste t, que o La Niña contribuiu significativamente 

para a redução dos volumes de chuva precipitados, durante o verão, nas regiões localizadas no 

centro-norte da área de estudo.  

 

c) Estação do outono 

 

Durante o outono, estação que marca o final do período chuvoso na área de estudo, os 

totais de chuva variaram entre 40,0 mm e 800,0 mm. Os maiores volumes de chuva foram 

registrados em Porangatu, Flores de Goiás e Jataí nos outonos Neutros, conforme os dados do 

Q3.  Em Alto Paraíso de Goiás, Britânia, Brasília, Iporá e Itumbiara foram registrados nos 

outonos de El Niño e em Goiânia nos outonos de La Niña. (Figura 40). 

Os menores volumes de chuva ocorridos em Porangatu, Britânia, Jataí e Itumbiara 

foram registrados nos outonos Neutros. Em Porangatu nos anos de El Niño e em Alto Paraíso 

de Goiás, Flores de Goiás e Goiânia nos anos de La Niña, conforme os dados do Q1.  

A amplitude interquartílica revelou que, na maioria das regiões pluviométricas, houve 

maior variabilidade dos volumes de chuva durante a atuação do El Niño. Somente em Alto 

Paraíso de Goiás houve maior variabilidade nos outonos que estiveram sobre atuação da La 

Niña e em Jataí nos outonos Neutros.  
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Figura 40 - BoxPlot dos totais de chuva dos outonos da série histórica de 1975 a 2015 em 

Goiás e Distrito Federal 

 
Fonte: O autor (2021) 

 

Nos outonos foram registrados valores extremos (outliers) que superaram os LS dos 

outonos que estiveram sobre as fases do ENOS e Neutros em Alto Paraíso de Goiás no ano de 

1997 (Neutro) como valor de  673,6 mm, em Goiânia nos outonos de 1982 (Neutro) com valor 

de 643,1 mm, 1995 (El Niño) com 654,3 mm e em 2014 (Neutro) com 706,0 mm de chuva. Na 

região de Jataí foi registrado no ano de 2007 (La Niña) com 689,2 mm e em Itumbiara no ano 

de 2011 (La Niña) com 602,1 mm de chuva.  

Todos os outonos citados foram anômalos, pois apresentaram volumes de chuva acima 

dos LS estabelecidos nas séries pluviométricas que estiveram sobre o domínio do ENOS e da 

sua ausência.  

Em relação aos valores extremos abaixo dos LI somente em Goiânia foi registrado um 

outono anômalo no ano de 1980 (El Niño) com 88,2 mm de chuva.  

Ficou evidente, por meio da análise dos boxplot, que durante a primavera e o verão a 

maior parte das regiões pluviométricas registraram maiores volumes de chuva mediante as 

condições de neutralidade do ENOS. Já no outono, os maiores volumes de chuva foram 

registrados durante a atuação do El Niño.  

No outono não foram registradas diferenças estatisticamente significativas entre os 

acumulados de chuvas registrados durante as fases do ENOS. (Tabela 12).  
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Tabela 12 - Valor de p do teste t resultante da comparação das medias de precipitação 

acumulada entre os grupos El Niño, La Niña e Neutros durante o outono (grifados em 

vermelho valores de p < 0,05) 

Regiões Pluviométricas El Niño/La Niña El Niño/Neutro Neutro/La Niña 

Porangatu 0,431 0,473 0,471 

Alto Paraíso de Goiás 0,251 0,325 0,143 

Flores de Goiás 0,324 0,442 0,377 

Britânia 0,337 0,326 0,182 

Brasília 0,299 0,459 0,260 

Iporá 0,348 0,484 0,297 

Goiânia 0,209 0,311 0,387 

Jataí 0,450 0,141 0,186 

Itumbiara 0,490 0,212 0,211 
Fonte: O autor (2021) 

 

No entanto, ao comparar as médias obtidas nas condições de El Niño e de La Niña, 

ficou demonstrado que somente em Flores de Goiás e em Goiânia as médias dos outonos de La 

Niña foram maiores que os que estiveram sobre o domínio de El Niño. Entre os outonos de El 

Niño e os Neutros foi constatado que somente em Porangatu, em Jataí e em Itumbiara as médias 

dos outonos que estiveram sobre a condição de El Niño foram maiores que aquelas dos outonos 

Neutros.  

Ao comparar as médias dos outonos Neutros com os que estiveram sobre as condições 

de La Niña foi verificado que as médias dos outonos de La Niña foram maiores que as dos 

outonos Neutros em Flores de Goiás, Goiânia, Jataí e Itumbiara. (Tabela 13). 

 

Tabela 13 - Médias dos acumulados de precipitação pluviométrica entre os grupos El Niño, 

La Niña e Neutros durante o outono 

Regiões Pluviométricas Neutro El Niño La Niña 

Porangatu 353,0 357,0 348,9 

Alto Paraíso de Goiás 365,7 343,6 312,8 

Flores de Goiás 233,6 227,3 246,7 

Britânia 295,8 280,2 268,0 

Brasília 386,5 380,6 355,7 

Iporá 368,6 366,4 347,7 

Goiânia 416,3 387,5 432,4 

Jataí 384,7 437,9 432,2 

Itumbiara 320,5 361,5 360,3 
Fonte: O autor (2021) 

 

Também ficou demonstrado que, assim como na primavera, no outono a condição de 

neutralidade contribuiu para maiores volumes de chuva e quando comparados somente os 
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resultados das condições de El Niño e La Niña, ficou evidenciado que o El Niño contribuiu para 

maiores volumes de chuva. Esse resultado também foi encontrado por Rocha (1999) para a 

Península Ibérica e por Indeje et al. (2000) para o leste da África. 

 

Teste da ANOVA 

 

O teste da ANOVA demonstrou que durante a primavera houve variação espacial 

estatisticamente significativa nas condições de neutralidade, onde o valor de p foi 0,003. No 

verão a distribuição espacial das chuvas apresentou variação estatisticamente significativa em 

todas as condições do ENOS, pois o valor de p foi menor que 0,05. (Tabela 14). 

 

Tabela 14 - Resultado do teste de ANOVA para variação espacial dos acumulados de chuva, 

em cada fase do ENOS, na primavera, verão e outono em Goiás e Distrito Federal 

ENOS Primavera Verão Outono 

Neutro 0,003 0,0005 2,207 

El Niño 0,210 0,0114 3,261 

La Niña 0,053 0,000007 4,947 
Fonte: O autor (2021) 

 

O teste da ANOVA também permitiu identificar que a menor variabilidade espacial 

dos acumulados de chuva, na primavera e no verão, ocorreu durante os El Niños. Também foi 

possível identificar que houve maior variabilidade espacial das chuvas durante os verões que 

estiveram sobre condições de La Niña.  

No outono foi identificado que não houve variação espacial significativa dos 

acumulados de chuva em nenhuma fase do ENOS, no entanto, os valores da ANOVA 

demonstraram que, nas condições de neutralidade, houve maior variabilidade espacial dos 

volumes de chuva em relação as condições de El Niño e La Niña.  

 

5.4.3 Análises das influências do ENOS/ODP nos totais de chuva da primavera, do verão e 

do outono por meio do IAC e dos “Anos Padrões” 

 

a) Primavera 

Os resultados apontados pela frequência das classes extremas do IAC demonstraram 

que durante a série histórica das primaveras (1975 – 2015) houve maior número de anomalias 
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positivas de chuva nas condições de La Niña, enquanto que na condição de El Niño houve maior 

número de primaveras com anomalias negativas.  

Nas condições de neutralidade somente em Jataí e em Itumbiara o número de 

anomalias positivas não ultrapassou o de anomalias negativas. 

Nas primaveras de La Niña houve somente um registro de anomalias negativas de 

chuva em Britânia e em Itumbiara. Nas demais regiões não houve registros. O maior número 

de anomalias positivas foi registrado em Britânia (06 extremamente chuvosas) em Iporá, 

Goiânia e Itumbiara foram registradas 04 primaveras muito chuvosas.  

Dentre os 15 anos de El Niño o maior número de anomalias negativas foram registras 

em Alto Paraíso de Goiás (04 extremamente seca e 04 muito seca), em Goiânia (05 muito seca) 

e Brasília (04 muito seca). (Figura 41). 

 

Figura 41 - Frequência das classes extremas do IAC na primavera durante as fases do ENOS 

 
Fonte: O autor (2021) 

 

Por meio da análise dos padrões de chuva ficou demonstrado que durante a fase quente 

da ODP houve maior frequência de primaveras chuvosas durante os anos Neutros e de El Niño, 

no entanto, em Britânia a maior frequência ocorreu em condições de La Niña (3 registros). 

Ainda foram registradas primaveras chuvosas em condições de La Niña em Flores de Goiás, 

Brasília, Iporá e Goiânia (um registro em cada).  

Em todas as fases do ENOS houve registros de primaveras habituais, porém as maiores 

frequências, ora foram registradas em condições de neutralidade, ora foram em condições de El 

Niño.  
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Ficou demonstrado que a maior parte das primaveras, na fase quente da ODP, 

apresentaram condições habituais ou chuvosas. As frequências do padrão seco foram menores 

que a dos outros padrões, mas cabe salientar que o maior número de primaveras secas ocorreu 

em condições de El Niño ou de neutralidade, sendo que em Alto Paraíso de Goiás houve quatro 

registros em condições de El Niño, em Brasília e Goiânia dois registros e, em Jataí também 

houve dois registros em condições de neutralidade. Apenas em Itumbiara foi registrada maior 

frequência em condições de La Niña (2 registros). (Figura 42).  

 

Figura 42 - Frequência dos padrões de chuva nas primaveras de 1975 a 2015 durante as fases 

do ENOS/ODP 

 
Fonte: O autor (2021) 

 

Na fase fria da ODP houve redução das frequências dos padrões chuvosos e habituais 

e elevação do padrão seco. Notou-se que o maior número de primaveras chuvosas ocorreu em 

condições de La Niña, sendo que em Alto Paraíso de Goiás, Brasília e em Itumbiara houve três 
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registros em cada. Somente em Jataí houve maior frequência na condição de El Niño (3 

registros).  

O padrão habitual foi mais frequente durante as condições de La Niña, principalmente 

em Jataí com 07 registros e em Porangatu, Flores de Goiás e Goiânia com 05 registros em cada. 

O padrão seco foi mais frequente na condição de El Niño nas regiões mais ao norte e 

em Brasília e Goiânia. Já em Britânia e em Itumbiara houve maior frequência nas condições de 

La Niña, no entanto, com valores próximos ao que foi registrado nas condições de El Niño.  

Ao comparar os totais de chuva das primaveras que estiveram sobre o domínio do El 

Niño, La Niña e nas condições de neutralidade, nas duas fases da ODP, foi possível sintetizar 

que: a) na fase quente da ODP os padrões chuvoso e habitual foram mais frequente nas 

condições de neutralidade e de El Niño; b) o padrão seco ocorreu com maior frequência nas 

condições de El Niño, principalmente na fase fria da ODP quando essa situação foi verificada 

na maioria das regiões pluviométricas; c) na fase fria da ODP houve redução da frequência do 

padrão chuvoso e habitual, quando comparado com a fase quente.  

Silva e Carpenedo (2021) utilizaram outro procedimento metodológico para avaliar a 

correlação entre as chuvas e o ENOS na área do Cerrado brasileiro e consideraram que as 

chuvas na primavera têm mais relação com a fase fria do ENOS (La Niña) em Goiás. No 

entanto, ao avaliar conjuntamente o ENOS e a ODP foi demonstrado que as influências do 

ENOS foram diferentes em ambas as fases da ODP, onde durante a fase positiva o padrão 

chuvoso foi mais frequente durante as condições de neutralidade e de El Niño. Já na fase 

negativa houve redução do número de primaveras chuvosas e habituais e a frequências desses 

padrões foram maiores nas condições de La Niña.  

Por mais que não seja objetivo dessa pesquisa, é importante frisar que a redução ou 

excesso de chuva durante a primavera, pode proporcionar impactos diretos sobre a produção 

agrícola e consequentemente na economia da área de estudo, principalmente em Goiás, que 

figura entre os maiores produtores de grãos do Brasil. 

 Na primavera de 2020, as chuvas foram irregulares e com volume abaixo da 

habitualidade na maior parte da área de estudo. Como consequências, houve atraso no plantio 

da soja, muitos produtores tiveram que replantar e outros irrigaram suas culturas por falta de 

chuva, conforme foi publicado nos portais do G1, do sistema da Federação da Agricultura e 

Pecuária de Goiás (FAEG) e da União Nacional de Bioenergia. Vale ressaltar que a primavera 

de 2020 estava sobre o domínio da La Niña.  

 

b) Verão 
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As anomalias extremas de chuva obtidas entre os verões de 1975/1976 a 2015/2016 

demonstraram que na condição de neutralidade o número de anomalias positivas de chuva foi 

maior que a de anomalias negativas na maioria das regiões pluviométricas, exceto em Iporá e 

em Goiânia.  

Em Porangatu, Flores de Goiás e em Britânia foram registrados os maiores número de 

eventos muito chuvosos (03 registros em cada) e em Britânia, Iporá, Jataí e Itumbiara 

apresentaram a maior quantidade de verões extremamente chuvosos (02 registros em cada 

região). O número de registros de verões muito secos variou entre 01 e 02 registros para cada 

região pluviométrica e de anos extremamente secos somente 01 registro nas regiões de 

Porangatu, Britânia, Iporá, Jataí e Itumbiara.  

Nos verões de El Niño foi verificado que houve maior frequência de anomalias 

negativas extremas em Porangatu, enquanto que nas demais regiões prevaleceu o número de 

anomalias positivas. Nas condições de La Niña verificou-se o predomínio de anomalias 

negativas de chuva em todas as regiões pluviométricas, podendo ser destacadas as regiões de 

Alto Paraíso de Goiás e Goiânia que apresentaram 5 registros de verões muito seco. (Figura 

43). 

 

Figura 43 - Frequência das classes extremas do IAC no verão durante as fases do ENOS 

 
Fonte: O autor (2021) 

 

O resultado encontrado em relação ao número de anomalias extremas do IAC também 

foi registrado por Feng et al. (2011) para o sul da China, por Casemiro e Espinoza (2014) para 

o Perú e por Cabrera et al. (2018) para a Cidade do México.  
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Durante o verão a análise dos padrões de chuva revelou que na fase quente da ODP 

houve maior frequência de verões chuvosos durante as condições de neutralidade e de El Niño 

em todas as regiões pluviométricas. Essa mesma situação também foi encontrada para os anos 

habituais.  

Nos anos secos ficou evidenciado que prevaleceu uma condição do ENOS para todas 

as regiões pluviométricas, por exemplo em Britânia a maior frequência de anos secos ocorreu 

na condição de El Niño (04 registros), mesmo número de registros encontrados para Goiânia 

durante as condições de La Niña. Desse modo não foi possível afirmar que em determinada 

condição do ENOS os verões foram mais secos durante a fase quente da ODP. (Figura 44).  

 

Figura 44 - Frequência dos padrões de chuva nos verões de 1975/1976 a 2015/2016 durante as 

fases do ENOS/ODP 

 
Fonte: O autor (2021) 
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Na fase fria da ODP foi evidente a redução da frequência do padrão chuvoso nas 

condições de El Niño e de neutralidade, em todas as regiões pluviométricas. Também houve 

aumento da frequência do padrão habitual durante as condições de La Niña que chegou a ter 

maior frequência em Flores de Goiás, Britânia, Jataí e em Itumbiara.  

Na fase fria da ODP foi evidente a redução da frequência do padrão chuvoso nas 

condições de El Niño e de neutralidade, em todas as regiões pluviométricas. Também houve 

aumento da frequência do padrão habitual durante as condições de La Niña que chegou a ter 

maior frequência em Flores de Goiás, Britânia, Jataí e em Itumbiara.  

O padrão seco foi mais frequente na condição de La Niña em todas as regiões 

pluviométricas com maior frequência em Porangatu, Alto Paraíso de Goiás, Britânia e em Iporá 

(03 registros em cada.  

Ficou evidente que o ENOS e a ODP influenciaram na variabilidade das chuvas no 

verão. Em síntese pode-se afirmar que na fase quente da ODP a maior parte dos verões 

classificados entre chuvosos e habituais ocorreram durante as condições de neutralidade e de 

El Niño. Enquanto que na fase fria da ODP predominou o padrão habitual em todas as condições 

do ENOS, mas principalmente durante as condições de La Niña e El Niño. 

 

c) Outono 

Ao juntar as anomalias extremas de chuva do IAC, no decorrer dos outonos de 1976 a 

2016, foram registradas maiores quantidades de anomalias negativas em Porangatu (04 

registros muito seco), Jataí (04 muito seco e 01 extremamente seco) e Itumbiara (03 muito seco 

e 01 extremamente seco) em condição de neutralidade do ENOS. Em Iporá houve o mesmo 

número de registros de anomalias positivas e negativas (03 muito chuvoso e 03 muito seco). 

Nas demais regiões houve maior número de anomalias positivas de chuva. (Figura 45).  

Em condições de El Niño, as regiões de Porangatu, Iporá, Jataí e Itumbiara 

apresentaram um padrão inverso ao que foi registrado nas condições de neutralidade, pois houve 

maior número de anomalias positivas, enquanto que em Britânia e Brasília foi registrado o 

mesmo número de anomalias positivas e negativas (03 muito chuvosa, 01 extremamente 

chuvosa e 03 muito seca, 01 extremamente seca). Nas outras regiões pluviométricas (Alto 

Paraíso de Goiás, Flores de Goiás e Goiânia) foi registrado maior número de anomalias 

negativas de chuva.  
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Figura 45 - Frequência das classes extremas do IAC no outono durante as fases do ENOS 

 
Fonte: O autor (2021) 

 

Entre os outonos que estiveram sobre o domínio da La Niña o número de anomalias 

negativas de chuva foi superior ao de anomalias positivas em Porangatu, Brasília e Iporá com 

02 registro de outonos muito secos; em Alto Paraíso de Goiás com 03 registros muito seco, e 

em Jataí com 02 muito seco e 01 extremamente seco. Em Britânia e Goiânia houve o mesmo 

número de anomalias positivas e negativas. Já em Flores de Goiás e em Itumbiara foi registrado 

maior número de anomalias positivas. 

Notou-se que as diferenças entre o número de anomalias extremas positivas e negativas 

de chuva, em ambas as fases do ENOS, foi pequena de no máximo 02 registro, até porque se 

trata de extremos de chuva, algo que não é padrão e que foge ao regime habitual das chuvas no 

outono. No entanto, algumas observações são importantes, pode-se observar que nas condições 

de El Niño a maioria das regiões pluviométricas apresentaram pelo menos um outono 

extremamente seco e um extremamente chuvoso. Também foi verificado que nas condições de 

La Niña prevaleceu as classes de anomalias muitos seca e muito chuvosa.  

Por meio da análise dos padrões de chuva foi possível diagnosticar que na fase quente 

da ODP foi registrado maior frequência de outonos chuvosos nas condições de neutralidade e 

de El Niño. As maiores frequências foram registradas em Flores de Goiás e Britânia (04 

registros em condições de neutralidade) e em Itumbiara (04 registros sobre atuação do El Niño). 

Somente houve registros de outonos chuvosos durante a atuação da La Niña em Goiânia e 

Itumbiara (01 registro em cada), nas demais regiões não houve registros. 
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Na fase fria da ODP houve redução na frequência do padrão chuvoso nas condições 

de neutralidade e de El Niño e elevação nos outonos de La Niña na maior parte das regiões 

pluviométricas de Goiás e do Distrito Federal. Somente em Iporá foi registrado 01 evento a 

mais de outono chuvoso durante as condições de El Niño.  

Também houve mudanças na frequência do padrão habitual, pois durante a fase quente 

da ODP, as frequências nas condições de El Niño e La Niña foram próximas e/ou iguais, 

somente em Alto Paraíso de Goiás e em Goiânia foi registrada uma divergência maior do padrão 

habitual entre as duas fases do ENOS. Em Alto Paraíso foram registrados 05 eventos em 

condições de El Niño e 02 na La Niña, e em Goiânia 07 eventos em condições de El Niño e 02 

na La Niña. (Figura 46). 

 

Figura 46 - Frequência dos padrões de chuva nos outonos de 1976 a 2016 durante as fases do 

ENOS/ODP 

 
Fonte: O autor (2021) 
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Na fase fria da ODP a frequência do padrão habitual, registrada nos outonos de La 

Niña, foi a mesma encontrada nas condições de neutralidade em Iporá (03 eventos) e a mesma 

em Jataí durante atuação do El Niño (04 eventos). Nas demais regiões pluviométricas esse 

padrão prevaleceu com maior frequência durante os outonos de La Niña.  

O padrão seco foi mais frequente nos outonos Neutros, principalmente em Porangatu, 

Brasília, Jataí e em Itumbiara. Em Iporá esse padrão foi mais frequente durante os outonos de 

El Niño e em Alto Paraíso de Goiás e em Goiânia os outonos de La Niña tiveram a mesma 

frequência dos outonos Neutros. 

Na fase fria da ODP o padrão seco foi mais frequente nos outonos de El Niño na 

maioria das regiões pluviométricas, somente em Iporá e Jataí foram mais frequentes nos 

outonos de La Niña (03 e 02 registros).  

Desse modo é possível afirmar que na fase quente da ODP as chuvas de outono foram 

potencializadas nas condições de neutralidade e de El Niño, fato que contribuiu para maior 

frequência do padrão chuvoso, enquanto que na fase fria houve redução desse padrão na maioria 

das regiões pluviométricas. Também é possível relatar que a maioria dos outonos de La Niña 

foram considerados habituais, pois houve uma concentração da frequência desse padrão nas 

condições de La Niña em ambas as fases da ODP. Esse resultado encontrado para o outono em 

Goiás e no Distrito Federal, também foi registrado por Nazemosadat e Cordery (2000) para as 

chuvas de outono no Irã.  

De maneira geral os resultados encontrados para Goiás e o Distrito Federal se 

assemelham a outros resultados encontrados em outras partes do mundo. Foi possível detectar 

que os volumes de chuva precipitados na primavera, no verão e no outono sofreram alterações 

em razão da atuação do ENOS e da ODP e sintetizá-los no quadro síntese a seguir. (Quadro 

14). 

 

Quadro 14 - Síntese das influências do ENOS e da ODP nas anomalias e nos padrões de 

chuva da primavera, do verão e do inverno em Goiás e no Distrito Federal 

Primavera Verão Outono 

a) Maiores volumes de chuva 

nas condições de neutralidade; 

 

b) As primaveras de La Niña 

são mais chuvosas que as de El 

Niño; 

 

c) Maior número de anomalias 

extremas positivas de chuva 

nas condições de La Niña 

a) Redução dos volumes de 

chuva nas condições de La 

Niña; 

 

b) Maiores volumes de chuva 

durante as condições de 

neutralidade; 

 

c) Maior número de 

anomalias extremas positivas 

a) Maiores volumes de chuva 

durante as condições de 

neutralidade; 

 

b) Menores volumes de chuva 

durante as condições de La 

Niña; 

 

c) Maior número de 

anomalias positivas extremas 
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d) Maior número de anomalias 

extremas negativas de chuva 

nas condições de El Niño 

 

e) Maior frequência do padrão 

chuvoso e habitual na fase 

quente da ODP nas condições 

de neutralidade e de El Niño 

 

f) Elevação das frequências do 

padrão seco nas condições de 

El Niño e redução nos padrões 

habituais e chuvosos durante a 

fase fria da ODP. 

de chuva em condições de 

neutralidade e de El Niño; 

 

d) Predomínio de anomalias 

extremas negativas de chuva 

em condições de La Niña; 

 

e) Maiores frequências dos 

padrões chuvosos e habituais, 

durante a fase quente da ODP, 

nas condições de neutralidade 

e de El Niño; 

 

f) O padrão seco prevaleceu 

nos anos de La Niña na fase 

fria da ODP. 

 

g) Predomínio do padrão 

habitual nas condições de El 

Niño e La Niña durante a fase 

fria da ODP. 

 

de chuva em condições de El 

Niño; 

 

d) Maior número de 

anomalias negativas em 

condições de La Niña; 

 

e) Maior frequência do 

padrão chuvoso durante as 

condições de El Niño na fase 

quente da ODP; 

 

f) Predomínio do padrão 

habitual em condições de La 

Niña em ambas as fases da 

ODP. 

Fonte: O autor (2021) 

 

Na próxima seção foram descritas as análises dos totais mensais de anos hidrológicos, 

definidos como episódios, que estiveram sobre as condições de El Niño, La Niña e Neutros nas 

fases positiva e negativa da ODP. 

 

5.5 Análise dos totais mensais de chuva nos episódios dos anos hidrológicos 

 

Conforme foi demonstrado por Cavalcante et al. (2009) fenômenos ligados ao 

aquecimento ou resfriamento dos oceanos podem provocar alterações na distribuição espacial 

e temporal das chuvas. Dessa forma, nesta seção estão descritos resultados concernentes as 

análises dos totais mensais de chuva nos episódios de anos Neutros e de atuação do ENOS, nas 

duas fases da ODP, pois conforme foi demonstrado anteriormente esses dois fenômenos 

participaram de forma ativa na variabilidade espacial e temporal dos totais anuais e sazonais de 

chuva ocorridos entre os anos de 1975/1976 a 2015/2016, sobre a área de estudo.  

Conforme foi descrito nos procedimentos metodológicos, optou-se por elencar 

episódios para estudar a variabilidade das chuvas nas escalas mensais e diárias devido a 

quantidade de dados diante da série histórica de 41 anos.  

Analisar ano a ano seria um exercício cansativo, enfadonho e um tanto desnecessário, 

pois conforme foi demonstrado por pesquisadores da climatologia brasileira, como Monteiro 
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(1971), Zavatinni (1990), Mariano (2005), Baldo (2006), Borsato (2011), Nascimento e 

Oliveira (2020), etc. ao aplicar um procedimento de classificação como, os “anos-padrões” ou 

IAC é possível classificar os totais anuais de chuva de uma série histórica em padrões de chuva. 

Desse modo entende-se que ao selecionar um ano representativo (episódio) de cada padrão ele 

representa a característica da pluviosidade daquele grupo. 

Desse modo, os episódios selecionados para análise foram divididos em dois grupos, 

um que esteve sobre a ação da ODP positiva e outro sobre ação da ODP negativa. Desse modo 

ficaram distribuídos conforme a Quadro 15. 

 

Quadro 15 - Episódios selecionados para análise 

ODP positiva ODP negativa 

1981/1982 (Neutro) 2011/2012 (Neutro) 

1982/1983 (El Niño Muito Forte) 2015/2016 (El Niño Muito Forte) 

1988/1989 (La Niña Forte) 2011/2012 (La Niña Moderado) 
Fonte: O autor (2021) 

 

Os totais pluviométricos dos dois anos hidrológicos Neutros e sua distribuição entre 

os meses foram diferentes. Em relação aos totais de chuva do ano hidrológico, foi diagnosticado 

que no ano de 1981/1982 o volume de chuva foi maior em todas as regiões pluviométricas. A 

maior diferença entre eles foi registrada em Iporá (694,2 mm) e a menor em Alto Paraíso de 

Goiás (175,2 mm). (Tabela 15).  

O Teste F demonstrou que as variâncias dos totais de chuva de ambos os anos foram 

homogêneas e o Teste t revelou que a diferenças entre as médias dos dois anos foi 

estatisticamente significativa, pois o valor de p foi de 0,007, inferior a 0,05. Desse modo pode-

se afirmar que no Neutro de 1981/1982 o acumulado de chuva foi superior aqueles registrados 

no ano 2013/2014. 

 

Tabela 15 - Diferença dos totais pluviométricos dos anos hidrológicos 1981/1982 

(Neutro/ODP Quente) e 2013/2014 (Neutro/ODP Fria) e em Goiás e Distrito Federal 

Reg. Pluviométricas 1981/1982 (mm) 2013/2014 (mm) Diferença (mm) 

Porangatu 1.890,5 1.650,0 240,5 

Alto Paraíso de Goiás 1.484,5 1.309,3 175,2 

Flores de Goiás 1.313,4 963,8 349,6 

Britânia 1.676,3 1.102,6 573,7 

Brasília 1.978,9 1.672,1 306,8 

Iporá 1.893,3 1.199,1 694,2 

Goiânia 2.226,2 2.009,6 216,6 

Jataí 1.721,1 1.279,3 441,8 
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Itumbiara 1.807,3 1.329,8 477,5 
Fonte: O autor (2021) 

   

 No ano hidrológico de 1981/1982 (Neutro/ODP Quente) os acumulados de chuva dos 

meses de outubro, novembro e janeiro foram acima do limite máximo previsto para maior parte 

das regiões pluviométricas. No mês de janeiro foi registrado os maiores acumulados que 

chegaram próximo a 600 mm em Itumbiara, que equivale a mais de 1/3 da média anual prevista. 

Cabe ressaltar que os limites máximos e mínimos de cada mês foi gerado estatisticamente, com 

nível de confiança de 97%, levando em consideração a série histórica de 41 anos, entre 

1975/1976 e 2015/2016. 

Os limites, representados pelas linhas tracejadas e pontilhadas na cor preta, servem 

para demonstrar a faixa, considerada normal, para oscilação dos volumes mensais de chuva de 

cada mês. Eles demonstram até que ponto valores acima ou abaixo da média são considerados 

como normais. Nesse sentido, quando os valores de chuva ultrapassam o limite superior (linha 

tracejada) significa que ocorreu um volume de chuva elevado acima do normal e quando os 

valores são abaixo do limite inferior (linha pontilhada), indica que o volume de chuva foi abaixo 

do normal, conforme é possível ser identificado na Figura 47. 

No mês de março de 1982 o acumulado de chuva foi acima do normal nas regiões de 

Porangatu, Alto Paraíso de Goiás, Iporá, Goiânia, Jataí e Itumbiara e o mês de maio não 

apresentou volumes acima do limite superior nas estações localizadas ao norte e nordeste da 

área de estudo. Em fevereiro o acumulado de chuva foi abaixo do mínimo previsto para o mês 

em todas as regiões pluviométricas e no mês de abril somente para as regiões de Alto Paraíso 

de Goiás, Flores de Goiás, Iporá e Itumbiara.   

Conforme demonstrado anteriormente o volume e a distribuição dos totais mensais de 

chuva no ano de 2013/2014 (Neutro/OPD Fria) ocorreu de modo diferente em comparação ao 

ano de 1981/1982 (Neutro/ODP Quente). Nas regiões de Porangatu, Alto Paraíso de Goiás e 

Flores de Goiás os acumulados de chuva que extrapolaram o limite superior ocorreram nos 

meses de dezembro e abril. Em Britânia nos meses de novembro e fevereiro; em Brasília e 

Goiânia nos meses de dezembro, março e abril; em Jataí no mês de abril e Itumbiara no mês de 

março.  

Na região de Iporá nenhum dos meses do ano 2013/2014 registraram volumes de chuva 

acima do limite superior estabelecido, entretanto, os meses de dezembro/13, janeiro/14 e 

fevereiro/14 (correspondentes a estação do Verão), registraram acumulados de chuva abaixo do 

mínimo previsto. Essa mesma condição também foi encontrada em Itumbiara. (Figura 47). 
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Em Alto Paraíso de Goiás, Flores de Goiás, Brasília, Goiânia e Jataí os menores 

acumulados de chuva foram registrados nos meses de janeiro e fevereiro. Em Porangatu ocorreu 

no mês de janeiro e em Britânia nos meses de dezembro e janeiro.  

  

Figura 47 - Distribuição dos totais mensais de chuva nas regiões pluviométricas de Goiás e 

Distrito Federal entre os anos hidrológicos Neutros de 1981/1982 e 2013/2014 

 
Fonte: O autor (2021) 
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Foi perceptível que no mês de janeiro ocorreram as maiores disparidades entre os 

acumulados de chuva registrados nos dois episódios. Em Itumbiara foi registrado em janeiro de 

1982 um volume de chuva 487,7% acima do valor registrado em janeiro de 2014 e em Britânia 

438,0% a mais. As menores diferenças foram obtidas em Goiânia e Iporá, porém acima de 

120%. Desse modo, é possível concluir que a ODP pode ser um fator preponderante que 

contribuiu para a disparidade dos volumes de chuva registrado entre os referidos meses. (Tabela 

16). 

 

Tabela 16 - Diferenças entre os acumulados de chuva registrados em janeiro de 1982 e janeiro 

de 2014 

Reg. Pluv. jan/82 jan/14 Dif. (mm) Dif. (%) 

Porangatu 551,4 141,9 409,5 288,6 

Alto Paraíso de Goiás 368,9 115,3 253,6 219,9 

Flores de Goiás 492,2 124,8 367,4 294,4 

Britânia 581 108 473 438,0 

Brasília 398,8 153,1 245,7 160,5 

Iporá 310,6 138,5 172,1 124,3 

Goiânia 317,7 143,6 174,1 121,2 

Jataí 508,9 114,1 394,8 346,0 

Itumbiara 614,1 104,5 509,6 487,7 
Fonte: O autor (2021) 

 

Os resultados obtidos por meio do SPI4, produzidos pelo CPTEC (2021), confirmaram 

as oscilações citadas anteriormente nas análises dos dois episódios Neutros e além de confirmar 

também classificou a intensidade dessas anomalias.  

Desse modo, durante o episódio Neutro/ODP Quente de 1981/1982 houve mais 

anomalias positivas de chuva de intensidade moderada a extremamente úmida, principalmente 

em meses de outubro/81 e novembro/81 (primavera), janeiro/82 (verão) e do março/82 e 

maio/82 (outono) e de moderada a extremamente seca no mês de fevereiro/82. (Figura 48). 

 

 

 

 

 

 
4 Standardized Precipitaion Index. Traduzindo para o português do Brasil significa: “Índice de Precipitação 

Padronizada. 
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Figura 48 - SPI dos totais mensais de chuva dos anos hidrológicos de 1981/1982 e 2013/2014 

em Goiás e no Distrito Federal 

 

Fonte: CPTEC (2021) 

Org. O autor (2021) 

 

No episódio Neutro/ODP Fria de 2013/2014 houve redução dos volumes mensais de 

chuva, principalmente nos meses janeiro/14 e fevereiro/14 (verão) com anomalias negativas de 

chuva de intensidade moderada a extremamente seco. Os meses de dezembro/13 e abril/14 

foram marcados por registros de anomalias moderadas e extremamente úmidas. 

Em síntese, pode-se afirmar que as diferenças na distribuição dos volumes mensais de 

chuva dos anos hidrológicos Neutros de 1981/1982 e 2013/2014 ocorreram principalmente nos 

meses de outubro, novembro, janeiro, fevereiro e março, pois durante a ODP Quente 

(1981/1982) os acumulados mensais de chuva foram acima da normalidade nos meses de 

outubro, novembro, janeiro e março, enquanto que em fevereiro foram abaixo.  

Na ODP Fria (2013/2014) houve redução dos volumes de chuva em todos os meses 

citados, principalmente em janeiro, mês que apresentou anomalias negativas de chuva em toda 

extensão da área de estudo.  

No episódio de El Niño 1982/1983 (ODP Quente) todas as regiões pluviométricas 

registraram totais de chuva superiores aos que foram registrados no episódio de El Niño de 
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2015/2016 (ODP Fria). A maior diferença foi registrada em Itumbiara (879,2 mm) e a menor 

em Flores de Goiás (259,3 mm). (Tabela 17). 

 

Tabela 17 - Diferença dos totais pluviométricos dos anos hidrológicos 1982/1983 (El 

Niño/ODP Quente) e 2015/2016 (El Niño/ODP Fria) e em Goiás e Distrito Federal 

Reg. Pluviométricas 1982/1983 (mm) 2015/2016 (mm) Diferença (mm) 

Porangatu 1.465,5 1.199,1 266,4 

Alto Paraíso de Goiás 1.435,0 868,7 566,3 

Flores de Goiás 1.195,4 936,1 259,3 

Britânia 1.714,6 1.145,5 569,1 

Brasília 1.650,5 1.044,9 605,6 

Iporá 1.989,9 1.214,5 775,3 

Goiânia 1.900,7 1.437,9 462,8 

Jataí 1.955,0 1.406,2 548,8 

Itumbiara 2.075,4 1.196,2 879,2 
Fonte: O autor (2021) 

 

O Teste F revelou que as variâncias entre os grupos foram homogêneas, pois o valor 

de p foi maior que 0,05 e o Teste t demonstrou que as diferenças entre os totais de chuva de 

Goiás e Distrito Federal, obtidos nos dois episódios, foi estatisticamente significativa, pois o 

valor de p (0,0001) foi menor que 0,05.  

Assim como nos episódios Neutros, as diferenças entre as médias de chuva dos 

episódios de El Niño foram divergentes e no episódio que esteve sobre a influência da ODP 

Quente houve maior volume de chuva. 

No episódio de 1982/1983, o acumulado de chuva no mês de janeiro/83 foi acima do 

limite superior em todas as regiões pluviométricas. Os acumulados de fevereiro/83 foram acima 

do limite superior em Britânia, Brasília e Iporá e os totais mensais do mês de março em 

Porangatu, Alto Paraíso de Goiás, Flores de Goiás e Itumbiara.  

Também é possível notar que os acumulados de chuva do mês de outubro/82 estiveram 

dentro da normalidade prevista ou acima do limite máxima nas regiões pluviométricas 

localizadas no centro-sul da área de estudo. Outro ponto importante foi que os meses de 

novembro/82 e dezembro/82 apareceram nas regiões pluviométricas, com acumulados de chuva 

dentro da normalidade ou abaixo do limite mínimo previsto.  

A metodologia dos anos padrões e do IAC classificou o total de chuva do episódio de 

2015/2016 como muito seco na maioria das regiões pluviométricas. Nota-se que o total de 

chuva do mês de janeiro/83 foi acima do limite máximo ou dentro da normalidade em todas as 

regiões pluviométricas. Em Porangatu, Flores de Goiás, Britânia, Brasília, Iporá e Goiânia o 
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volume de chuva registrado em janeiro de 2016 foi superior ao de janeiro de 1983. Em Britânia 

o acumulado de chuva foi próximo a 600 mm, que correspondeu a quase 50% da média de 

chuva prevista para todo ano hidrológico. (Figura 49). 

 

Figura 49 - Distribuição dos totais mensais de chuva nas regiões pluviométricas de Goiás e 

Distrito Federal entre os anos hidrológicos de El Niño 1982/1983 e 2015/2016 

 
Fonte: O autor (2021) 
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Esse fato indicou que nessas regiões houve maior concentração das chuvas no mês de 

janeiro/16, enquanto que nos demais meses foi observada uma redução dos acumulados de 

chuva a ponto de permanecerem abaixo do limite mínimo previsto como normal.  

Assim como nos episódios Neutros, nos episódios de El Niño o mês de janeiro também 

apresentou disparidade entre as fases da ODP. A concentração dos volumes de chuva em janeiro 

de 2016 fez com que os acumulados de chuva fossem maiores que os acumulados registrados 

no mês de janeiro de 1983, na maioria das regiões pluviométricas, porém com um percentual 

menor.  

Apenas em Alto Paraíso de Goiás, Jataí e em Itumbiara os acumulados de janeiro de 

1983 foram superiores aos de janeiro de 2016 com a maior diferença registrada em Alto Paraíso 

de Goiás (100,9%). Nas demais regiões pluviométricas os acumulados de chuva em janeiro de 

1983 foram inferiores chegando pouco mais de -33% nas regiões de Porangatu (-33,1%), Flores 

de Goiás (-33,0%) e em Britânia (-33,3%).  (Tabela 18). 

 

Tabela 18 - Diferenças entre os acumulados de chuva registrados em janeiro de 1983 e janeiro 

de 2016 

Reg. Pluv.  jan/83 jan/16 Dif. (mm) Dif. (%) 

Porangatu 381,7 571,3 -189,6 -33,1 

Alto Paraíso de Goiás 396,4 197,3 199,1 100,9 

Flores de Goiás 316,9 473,1 -156,2 -33,0 

Britânia 391,3 587 -195,7 -33,3 

Brasília 348,3 393,1 -44,8 -11,3 

Iporá 467,4 500,33 -32,93 -6,5 

Goiânia 346,2 484,8 -138,6 -28,5 

Jataí 333,4 211,1 122,3 57,9 

Itumbiara 484,9 307,4 177,5 57,7 
Fonte: O autor (2021) 

 

Já os acumulados de chuva dos demais meses, que concentram o maior volume de 

chuva (novembro, dezembro, fevereiro e março), foram abaixo do limite mínimo estabelecido 

na maior parte das regiões pluviométricas, exceto em Goiânia no mês de novembro/82, em Jataí 

nos meses de fevereiro e março, e em Itumbiara nos meses de novembro/82 e dezembro/82. 

As informações do SPI revelaram que no episódio de 1982/1983 (ODP Quente) apenas 

o mês de novembro/82 apresentou anomalias de chuva entre moderadas e extremamente secas 

no centro-norte da área de estudo.  

Nos demais meses as anomalias foram de intensidade normal a extremamente úmida, 

porém, no mês de janeiro/83, prevaleceram anomalias de intensidade severa a extremamente 
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úmidas em Goiás e no Distrito Federal. Somente no Vão do Paranã, onde está a região de Flores 

de Goiás, as anomalias foram moderadamente úmidas a normal. (Figura 50).  

No episódio de 2015/2016 (ODP Fria) os meses de outubro/15, dezembro/15, 

fevereiro/16, abril/16 e maio/16 registraram anomalias negativas de precipitação de intensidade 

moderada a extremamente seca e indicaram que o volume de chuva foi abaixo da climatologia 

desses meses. Somente o mês de janeiro/16 apresentou anomalias positivas de intensidade 

moderada a severamente úmida no centro-norte e em parte do sudoeste da área de estudo.  

 

Figura 50 - SPI dos totais mensais de chuva dos anos hidrológicos de El Niño 1982/1983 e 

2015/2016 em Goiás e no Distrito Federal 

 
Fonte: CPTEC (2021) 

Org. O autor (2021) 

 

Em síntese pode-se afirmar que: a) os acumulados anuais e a distribuição mensal das 

chuvas foram divergentes entre os dois episódios de El Niño; b) no episódio que esteve sobre 

atuação da ODP Quente os acumulados anuais foram maiores e os meses de outubro/82, 

novembro/82 e dezembro/82 se alteraram, entre as regiões pluviométricas, com acumulados de 

chuva abaixo do limite mínimo; c) no episódio de 2015/2016, os volumes mensais de chuva 

foram abaixo do que era esperado na maior parte dos meses; d) o volume de chuva registrado 
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no mês de janeiro de ambos episódios superou o limite máximo estabelecido em todas as regiões 

pluviométricas, ou seja, o volume de chuva foi acima da que era esperado.  

Nos episódios de La Niña de 1988/1989 (ODP Quente) e 2011/2012 (ODP Fria) os 

totais anuais de chuva foram diferentes dos padrões encontrados nos episódios Neutros e de El 

Niño, onde os totais anuais dos episódios que estiveram sobre a ODP Quente foram maiores 

que dos episódios que estiveram sobre a ODP Fria.  

Nas condições de La Niña observou-se que somente em Porangatu, Iporá e Jataí o 

acumulado anual do episódio de 1988/1989 (ODP Quente) foi superior ao do episódio de 

2011/2012 (ODP Fria). A maior diferença foi registrada em Iporá (197,3 mm) e a menor em 

Jataí (77,4 mm).  

Nas demais regiões pluviométricas a maior diferença foi registrada em Goiânia (-

1.019,5 mm) e a menor em Britânia (-14,6 mm). (Tabela 19). 

 

Tabela 19 - Diferença dos totais pluviométricos dos anos hidrológicos 1988/1989 (La 

Niña/ODP Quente) e 2011/2012 (La Niña/ODP Fria) e em Goiás e Distrito Federal 

Reg. Pluviométricas 19888/1989 (mm) 2011/2012 (mm) Diferença (mm) 

Porangatu 1.218,1 1.106,5 111,6 

Alto Paraíso de Goiás 1.293,9 1.369,7 -75,8 

Flores de Goiás 825,3 1.267,7 -442,4 

Britânia 1.153,8 1.168,4 -14,6 

Brasília 1.406,6 1.669,0 -262,4 

Iporá 1.312,4 1.115,1 197,3 

Goiânia 1.131,5 2.151,0 -1.019,5 

Jataí 1.738,9 1.661,5 77,4 

Itumbiara 1.189,3 1.368,3 -179 
Fonte: O autor (2021) 

 

O Teste F revelou que as variâncias dos acumulados anuais de chuva dos dois 

episódios de La Niña foram homogêneas e o Teste t demonstrou que não houve diferenças 

significativas entre os dois grupos, pois o valor de p (0,110) foi superior a 0,05. Neste sentido, 

pode-se afirmar que os volumes de chuva registrados nos dois episódios de La Niña, em Goiás 

e no Distrito Federal, foram similares.  

Ao analisar os acumulados mensais de chuva foi constatado que no episódio de 

1988/1989 (ODP Quente) houve uma alternância entre os meses que registraram volume de 

chuva abaixo do normal, no entanto, vale destacar que os meses de novembro/88 e março/89 

apareceram na maior parte das regiões pluviométricas com volumes de chuva abaixo do limite 

inferior.  
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Nas regiões de Porangatu, Alto Paraíso de Goiás e Flores de Goiás, o mês de 

outubro/88 registrou volume de chuva próximo a 200,0 mm, acima dos limites superiores, ou 

seja, choveu acima do normal nessas regiões. Em Brasília o mês de fevereiro/89, com quase 

300,0 mm de chuva, ficou acima do limite superior e em Jataí foram os meses de janeiro/89 e 

março/89.  

O mês de janeiro/89 foi o mais chuvoso em Jataí, com volume de chuva próximo a 

600,0 mm. Em nenhuma das outras regiões pluviométricas o volume de chuva registrado nesse 

mês ultrapassou o limite superior. É importante ressaltar que os volumes de chuva obtidos no 

mês de janeiro dos episódios Neutros e de El Niño, em Jataí, foram inferiores ao volume 

registrado em janeiro de 1989, sobre a condição da La Niña. Nas demais regiões pluviométricas 

(Britânia, Iporá, Goiânia e Itumbiara) nenhum dos meses registraram volumes de chuva acima 

da normalidade.  

No episódio de 2011/2012 (ODP Fria) manteve a alternância entre os meses que 

registraram volumes de chuva abaixo do limite inferior, no entanto, novamente novembro 

apareceu com maior frequência e também o mês de fevereiro/12. Na região de Goiânia não 

foram registrados, em nenhum dos meses, volume de chuva abaixo do limite inferior.  

É importante salientar que, nos dois episódios de La Niña, ao menos um dos meses do 

verão (estação mais chuvosa) tiveram acumulados de chuva abaixo da normalidade em todas 

as regiões pluviométricas. No entanto, este fato indica que durante os episódios de La Niña há 

modificações na circulação atmosférica sobre a área de estudo a ponto de reduzir os totais 

mensais e modificar a distribuição temporal e espacial das chuvas.  

Em relação aos acumulados acima do limite superior foi identificado que em Alto 

Paraíso de Goiás somente no mês de outubro/11 os volumes de chuva foram acima do normal. 

Em Flores de Goiás os meses de outubro/11 e janeiro/12; em Brasília os meses de outubro/11, 

novembro/11 e dezembro/11; em Goiânia os meses de outubro/11, janeiro/12, fevereiro/12 e 

abril/12; em Jataí, janeiro/12, fevereiro/12 e abril/12; em Itumbiara o mês de janeiro/12. Nas 

regiões pluviométricas de Porangatu, Britânia e Iporá não foram registrados, em nenhum dos 

meses, volumes de chuva acima dos limites superiores. (Figura 51). 

Foi constatado reduções dos acumulados de chuva nos meses de janeiro dos episódios 

de La Niña em relação aos episódios Neutros e de El Niño. Também foi possível perceber que 

essas reduções foram mais acentuadas no episódio que esteve sobre o domínio da fase quente 

da ODP. 

Ao comparar os acumulados de chuva do mês de janeiro, registrados nos dois episódios 

de La Niña, as diferenças não foram elevadas como nos episódios Neutros. Em janeiro de 2012 
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os acumulados foram maiores na maior parte das regiões pluviométricas e a maior diferença foi 

registrada em Flores de Goiás. Nessa região o mês de janeiro de 1989 registrou -78,5% em 

relação ao acumulado de chuva obtido em janeiro de 2012.  

 

Figura 51 - Distribuição dos totais mensais de chuva nas regiões pluviométricas de Goiás e 

Distrito Federal entre os anos hidrológicos de La Niña 1988/1989 e 2011/2012 

 
Fonte: O autor (2021) 
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Somente em Iporá e Jataí o acumulado de chuva registrado em janeiro de 1989 foi 

superior ao de janeiro de 2012. Em Iporá o acumulado de chuva foi 45,8% e em Jataí de 39,8% 

a mais que os valores registrados em janeiro de 2012. (Tabela 20). 

 

Tabela 20 - Diferenças entre os acumulados de chuva registrados em janeiro de 1983 e janeiro 

de 2016 

Reg. Pluv. jan/89 jan/12 Dif. (mm) Dif. (%) 

Porangatu 129,6 324 -194,4 -60,0 

Alto Paraíso de Goiás 219,4 255,7 -36,3 -14,2 

Flores de Goiás 82,2 381,9 -299,7 -78,5 

Britânia 259,5 288,5 -29 -10,1 

Brasília 244,6 269,9 -25,3 -9,4 

Iporá 311,2 213,5 97,7 45,8 

Goiânia 165,8 467,4 -301,6 -64,5 

Jataí 356,2 254,8 101,4 39,8 

Itumbiara 211,4 321 -109,6 -34,1 
Fonte: O autor (2021) 

 

Os resultados do SPI indicaram o predomínio da normalidade da precipitação 

pluviométrica na maioria dos meses de ambos episódios de La Niña, ou seja, independente da 

fase da ODP. No episódio de 1988/1989 (ODP Quente) o mês de janeiro/89 apresentou 

anomalias negativas com intensidade moderada a severamente secas no centro e no sudeste da 

área de estudo onde estão as regiões pluviométricas de Goiânia e Itumbiara. As anomalias 

negativas também foram registradas nos meses de abril (no norte, nordeste e noroeste) e em 

maio (norte, nordeste e leste).  

Foram registradas anomalias positivas de intensidade moderada em outubro/88 (norte 

e nordeste da área de estudo), fevereiro/89 (norte) e em abril/89 e maio/89 (no sudoeste e sul). 

Nos demais meses predominou condições de normalidade quanto ao volume de precipitação.  

No episódio de 2011/2012 (ODP Fria) o mês de setembro/11 apresentou anomalias 

negativas de chuva de intensidade moderada a extremamente seca na maior parte de Goiás e do 

Distrito Federal, exceto no extremo oeste da região pluviométrica de Jataí. O mês de 

novembro/11 também apresentou anomalias negativas de chuva que variaram na mesma 

intensidade relatada, porém se concentraram no oeste e sudoeste da área de estudo, onde estão 

as regiões pluviométricas de Iporá e Jataí. 

Os meses de março/12 e abril/12 registraram anomalias negativas de chuva com 

intensidade moderada a extremamente seca no noroeste, onde está o Vão do Paranã, região 



171 

 

pluviométrica de Flores de Goiás, e no norte, noroeste e nordeste, onde estão as regiões de 

Porangatu, e Alto Paraíso de Goiás. (Figura 52). 

 

Figura 52 - SPI dos totais mensais de chuva dos anos hidrológicos de El Niño 1982/1983 e 

2015/2016 em Goiás e no Distrito Federal 

 
Fonte: CPTEC (2021) 

Org. O autor (2021) 

 

As anomalias positivas foram registradas nos meses de outubro/11 no centro, leste e 

parte do sul e sudoeste da área de estudo, fato que foi confirmado anteriormente, pois as regiões 

pluviométricas de Goiânia e Brasília, inseridas nessas porções da área de estudo, apresentaram 

volumes de chuva acima da normalidade prevista.  

O mês de janeiro/12 também registrou anomalias positivas de chuva de intensidade 

moderada a severamente úmida no centro e oeste da área de estudo, pois o acumulado de chuva 

neste mês foi acima da normalidade. 

Neste sentido, pode-se afirmar que durante os episódios de La Niña houve a redução 

de acumulados mensais de chuva acima da normalidade e o predomínio de anomalias de 

intensidade normal na maioria dos meses, independente da fase da ODP.   
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Em resumo, ao comparar os totais mensais dos episódios Neutros, de El Niño e La 

Niña, pode-se afirmar que os fenômenos ENOS e ODP exerceram influências na variabilidade 

das chuvas das seguintes formas: 

a) durante os episódios de La Niña houve redução dos acumulados anuais de chuva, 

quando comparados com os episódios Neutros e de El Niño; os meses de outubro 

e novembro (pertencentes a primavera) registraram acumulados de chuva superior 

ao que foi encontrado nas condições de neutralidade e de El Niño, e o mês de 

janeiro apresentou reduções, em ambas as fases da ODP, no entanto, na fase 

quente as reduções foram maiores na maioria das regiões pluviométricas; 

b) nos episódios de La Niña também ficou demonstrado que houve redução de 

chuvas nos meses correspondentes ao verão e o outono, principalmente durante a 

fase quente da ODP; 

c) nos episódios Neutros e de El Niño, que estiveram sobre a fase quente da ODP, 

foram registrados maiores acumulados mensais de chuva nos meses de dezembro 

a abril (meses que correspondem as estações do verão e do outono). No entanto, 

cabe ressaltar que houve alternâncias entre esses meses nas regiões 

pluviométricas, por exemplo, em Iporá, no episódio de El Niño/ODP Quente, os 

meses de janeiro/83 e fevereiro/83 apresentaram acumulados de chuva acima da 

normalidade prevista. Já em Goiânia e em Itumbiara foram os de dezembro/82 e 

janeiro/83; 

d) nos episódios Neutros e de El Niño, que estiveram sobre a fase fria da ODP, houve 

aumento de anomalias negativas de chuva, na maioria dos meses, principalmente 

em janeiro onde foram registradas as maiores disparidades, na maior parte das 

regiões pluviométricas.  

Conforme foi ressaltado por Kayano e Andreoli (2009) durante a ODP quente os 

eventos de El Niño são mais frequentes e intensos. Essa constatação se aplica aos resultados 

obtidos por meio da análise da frequência dos episódios de ENOS em Goiás e no Distrito 

Federal. Nota-se que, conforme foi demonstrado pelos autores, a associação entre a fase quente 

da ODP e o ENOS potencializou as condições de El Niño e dos anos Neutros, e elevou os 

acumulados mensais de chuva precipitado na área de estudo, entretanto, não houve evidência 

de modificações dos acumulados mensais de chuva nos episódios de La Niña, independente da 

fase da ODP.  
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Neste sentido, ficou evidente que as anomalias dos totais mensais de chuva dos 

episódios Neutros e de El Niño foram diferentes nas duas fases da ODP. Esse fato vem ratificar 

novamente a afirmação de Mollion (2008, p. 123 – 124) que:  

 

É muito provável que a resposta não seja direta e sim que a ODP altere remotamente 

(teleconexões), tanto em intensidade como em localização, as estruturas da circulação 

geral da atmosfera e seus respectivos campos de pressão atmosférica, de vento e de 

convergência do fluxo de umidade, relacionados a fenômenos atmosféricos 

causadores de precipitação sobre o território nacional, como Zona de Convergência 

Intertropical (ZCIT), Zona de Convergência da América do Sul (ZCAS) e Alta da 

Bolívia, por exemplo. 

  

Os objetivos propostos nesta tese não abarcaram a análise de episódios de ZCAS com 

intuito de averiguar os efeitos do ENOS e da ODP, no entanto, fica como sugestão para futuras 

investigações. 

No próximo capítulo foram abordadas as considerações finais obtidas por meio desta 

pesquisa e alguns apontamentos sobre a importância de continuar as investigações sobre as 

influências do ENOS, da ODP e de outras teleconexões na dinâmica climática do estado de 

Goiás e do Distrito Federal, pois, esta pesquisa se dedicou ao estudo do elemento precipitação 

pluviométrica e foi possível notar que o ENOS e a ODP são fenômenos que influenciam na 

variabilidade espacial e temporal das chuvas.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Inicialmente foi observado que na área onde está o estado de Goiás e o Distrito Federal 

a distribuição das chuvas não segue um padrão homogêneo, pois conforme foi salientado por 

Monteiro (1951), Nimer (1979) e Nascimento (2016) os compartimentos topográficos, 

presentes nessa área, são fatores atuantes na distribuição espacial da precipitação pluviométrica.  

A simples distribuição espacial das médias de chuva demonstrou o papel dos 

compartimentos topográficos, pois verificou-se na Depressão do Araguaia (Oeste da área de 

estudo) maiores médias de chuva, enquanto que na Depressão do Vão do Paranã (no nordeste 

da área estudada) registrou as menores.  

Além da distribuição das médias, a atuação dos compartimentos topográficos na 

distribuição das chuvas, foi também demonstrada por meio da análise de agrupamento, aplicada 

para regionalizar as chuvas na área de estudo, pois os Clusters dos totais anuas de chuva, 

gerados pelo software R, foram compostos por estações pluviométricas que pertenciam aos 

mesmos compartimentos topográficos.  

Com relação as influências do ENOS e da ODP na variabilidade interanual das chuvas, 

a condição de neutralidade proporcionou maiores acumulados anuais de chuva. Em comparação 

aos anos Neutros. Os anos de El Niño foram marcados por elevação dos acumulados de chuva 

em Jataí e Itumbiara e reduções nas demais regiões.  

Na maior parte das regiões pluviométricas os totais anuais de chuva registrados nos 

anos de La Niña foram inferiores aos totais registrados nos anos de EL Niño e Neutro, no 

entanto, somente nas regiões de Porangatu, Alto Paraíso de Goiás, Britânia e Brasília as 

diferenças foram estatisticamente significativas entre os totais dos anos de La Niña e Neutros. 

Entre os totais registrados nos anos de El Niño e La Niña as diferenças foram significativas em 

Itumbiara e entre os anos Neutros e de El Niño não houveram diferenças estatisticamente 

significativas.   

Também foi verificado maior variabilidade dos totais anuais de chuva no centro-sul da 

área de estudo durante os anos Neutro e menor variabilidade, na maior parte das regiões 

pluviométricas, durante os anos de La Niña.  

Nas condições de neutralidade e de El Niño houve elevação do padrão habitual na fase 

quente da ODP e nas condições de La Niña houve elevação do padrão habitual e redução do 

padrão chuvoso em ambas as fases da ODP.  

Em condições de neutralidade houve maior frequência do padrão seco, durante a fase 

quente da ODP, no centro-sul da área de estudo. Em condições de El Niño houve elevação do 
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padrão seco durante a fase quente da ODP na maior parte da área de estudo, exceto em Alto 

Paraíso de Goiás, Britânia e Itumbiara. Nas condições de La Niña/ODP quente houve maior 

frequência do padrão seco nas regiões pluviométricas ao norte e em Jataí.  

Em relação a ODP foi verificado, por meio do IAC, que nos anos Neutros e de El Niño 

houve maior número de anomalias positivas de chuva de intensidade moderada e extremamente 

chuvoso durante a fase quente da ODP.  

Foi possível notar que a partir de 1998/1999, início da fase fria da ODP, houve redução 

na intensidade das anomalias positivas e elevação das anomalias negativas de chuvas, tanto nos 

anos de La Niña, quanto nos anos Neutro e de El Niño. Conforme foi demonstrado o El Niño 

de 2015/2016 (ODP fria) apresentou uma anomalia negativa de chuva de intensidade 

extremamente seca, enquanto que no ano de 1982/1983 (ODP quente) foi registrado o inverso, 

uma anomalia positiva de intensidade extremamente chuvoso. Esse resultado esteve de acordo 

com os resultados apontados por Sousa et al. (2010) que revelou influências da ODP nas chuvas 

em Goiânia. 

Desse modo, ficou demonstrado que o ENOS e a ODP influenciaram na variabilidade 

dos totais anuais de chuva e foi possível notar que nas condições de El Niño a distribuição dos 

totais anuais chuvas foi mais próximo das condições de neutralidade do que das de La Niña. 

Ao analisar os acumulados de chuva das estações da primavera, verão e outono, ficou 

também demonstrada a influência do ENOS e da ODP na variabilidade das chuvas.  

Foi possível detectar uma mudança na frequência dos padrões de chuva entre as fases 

da ODP na primavera. Durante a fase quente da ODP as primaveras Neutras e de EL Niño 

apresentaram maior frequência de anos chuvosos e habituais, no entanto, na fase fria, houve 

redução na frequência dos padrões habituais e chuvoso e especificamente nas primaveras de El 

Niño houve maior frequência do padrão seco.  

No verão foi observado que os resultados das frequências dos padrões de chuva e das classes 

do IAC indicaram que durante as condições de neutralidade e de El Niño os acumulados de chuva foram 

maiores, principalmente durante a fase quente da ODP. No entanto, em condições de La Niña houve 

redução do padrão chuvoso e foi registrado os maiores valores de frequência dos padrões habitual e 

seco.  

Ficou demonstrado que, em condições de neutralidade e diante da atuação do El Niño, os 

outonos foram mais chuvosos na fase quente da ODP. Mediante a atuação do La Niña houve maior 

frequência de outonos habituais em ambas as fases da ODP.  

Neste sentido, ao investigar a distribuição das chuvas dentro dos anos hidrológicos, 

notou-se que as primaveras de El Niño foram mais secas do que nas condições de neutralidade 
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e de La Niña, principalmente nas regiões pluviométricas situados no centro-norte da área de 

estudo. Também foi possível verificar que os verões e os outonos foram mais chuvosos nas 

condições de El Niño e de neutralidade, enquanto que nas condições de La Niña foram mais 

secos. 

Na análise dos episódios de ENOS, ocorridos nas fases quente e fria da ODP, ficou 

demonstrado que, tanto os acumulados mensais, quanto os anuais, registrados nas condições de 

neutralidade e de El Niño, durante a fase quente da ODP, foram divergentes daqueles 

registrados na fase fria.   

Durante a ODP quente o episódio do ano Neutro de 1981/1982 registrou acumulados 

anuais maiores que no episódio 2013/2014; os meses de outubro, novembro, janeiro, março 

registraram anomalias positivas de chuva de intensidade moderada a extremamente úmida; os 

meses da primavera de 1981 (outubro/81 e novembro/81) foram mais chuvosos e no mês de 

janeiro foram registradas as maiores disparidades entre os acumulados de chuva.  

Em todas as regiões pluviométricas o volume de chuva precipitado em janeiro/82 foi 

superior ao de janeiro/14. Vale destacar que em Britânia e Brasília o volume de chuva foi mais 

de 400% acima do valor registrado em janeiro/14. 

No episódio de El Niño de 1982/1983 (ODP quente) o total anual foi superior ao que 

foi obtido no episódio de 2015/2016. Em relação aos totais mensais foi diagnosticado 

acumulados de chuva abaixo no limite mínimo considerado normal nos meses da primavera, 

nas regiões situadas no centro-norte da área de estudo, em ambos os anos; no episódio de 

2015/2016 houve concentração do volume de chuva no mês de janeiro, tornando-o o mais 

chuvoso na maior parte das regiões, porém as diferenças em relação ao volume registrado em 

janeiro de 1983 foram menores que aquelas registradas entre os episódios Neutros.  

Somente em Alto Paraíso de Goiás, Jataí e em Itumbiara os acumulados de janeiro de 

1983 foram superiores aos de janeiro de 2016 com a maior diferença registrada em Alto Paraíso 

de Goiás (100,9%). Nas demais regiões pluviométricas os acumulados de chuva em janeiro de 

1983 foram inferiores chegando pouco mais de -33% nas regiões de Porangatu (-33,1%), Flores 

de Goiás (-33,0%) e em Britânia (-33,3%).   

Também foi verificado elevação de anomalias negativas de chuva em todos os meses 

do episódio de 2015/2016, quando comparado com o episódio de 1982/1983, principalmente 

nos meses de dezembro/15, fevereiro/16 e abril/16.  

Nos episódios de La Niña os totais anuais de chuva foram mais próximos, no entanto, 

ao comparar com os episódios Neutros e de El Niño, verificou-se que o volume de chuva sofreu 

reduções. Em contrapartida os meses de outubro de novembro (pertencentes a primavera) 
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registraram acumulados de chuva superior ao que foi encontrado nas condições de neutralidade 

e de El Niño.  

Também, houve redução dos acumulados de chuva nos meses correspondentes as 

estações do verão e do outono, principalmente no episódio de 1988/1989, que ocorreu na fase 

quente da ODP.  

Em relação a distribuição mensal foi perceptível que o mês de janeiro foi o mais 

suscetível  as variações do ENOS e da ODP, pois seus acumulados de chuva foram maiores nas 

condições de El Niño e Neutros, sobre a fase quente da ODP, e menores nessas mesmas 

condições na fase fria da ODP e nas condições de La Niña em ambas as fases da ODP.  

Ao sintetizar todos os resultados obtidos, por meio da aplicação dos procedimentos 

utilizados nessa tese, é possível afirmar que a hipótese proposta é verdadeira, ou seja, o ENOS 

e a ODP exerceram influências na variabilidade dos totais anuais, sazonais e mensais de chuva 

em Goiás e no Distrito Federal.  

Foi possível verificar que as influências provocadas por ambos os fenômenos não 

ocorrem da mesma forma em todas as regiões pluviométricas da área de estudo e também é 

importante frisar que outras análises são de suma importância para ratificar os modos de 

participação do ENOS e da ODP na variabilidade da precipitação pluviométrica em Goiás e no 

Distrito Federal.  

Podem ser citados alguns exemplos de investigações que porventura possam se tornar 

objetivos de teses, dissertações ou projetos de pesquisa como: a) a análise das influências do 

ENOS e ODP na variabilidade de outros elementos climáticos, como temperatura e umidade 

relativa do ar; b) investigar as alterações promovidas pelo ENOS e ODP nos elementos 

climáticos e relacioná-las com a produção agrícola em Goiás e no Centro-Oeste do Brasil; c) 

análise das condições sinópticas da atmosfera durante os meses mais chuvosos, nas diferentes 

fases do ENOS, d) ou o estudo do ritmo dos principais mecanismos atmosféricos produtores de 

chuva na região em estudo (mEc, ZCAS, ZCIT, Frentes Frias); e) análise da intensidade das 

chuvas nas diferentes fases do ENOS e da ODP.  

Também é importante enfatizar que é necessário a investigação de outros fenômenos 

oceânicos/atmosféricos que podem exercer influências na circulação atmosférica e 

consequentemente na dinâmica das chuvas no centro-oeste do Brasil como por exemplo o 

Dipolo do Atlântico. 

Os resultados apresentados por esta tese contribuíram para ampliar o conhecimento 

sobre as influências do ENOS e da ODP na variabilidade das chuvas em Goiás e no Distrito 

Federal. 
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Com todo respeito e admiração pelas obras de Berlato e Fontana (2003), Mendonça e 

Danni-Oliveira (2007), Torres e Machado (2011), Steink (2021) é necessário citar que nessas 

bibliografias há informações de que não é possível dimensionar alterações significativas 

provocadas pelo ENOS no centro-oeste do Brasil. Porém, este estudo evidenciou que tanto o 

ENOS como a ODP promoveram alterações na variabilidade das chuvas em Goiás e no Distrito 

Federal. Por isso é possível afirmar que os resultados aqui encontrados podem ser considerados 

um avanço sobre o conhecimento das influências do ENOS e da ODP nessa área de estudo.  

Romero et al. (2013), Marcuzzo e Romero (2013) e Romero, Marcuzzo e Cardoso 

(2014) concluíram que o ENOS não promove alterações nas chuvas em Goiás. No entanto, com 

todo respeito aos resultados apresentados pelos referidos autores, até porque avaliaram essas 

alterações por meio de outros procedimentos, aqui está demonstrado um resultado divergente, 

em que, não só o ENOS, mas também a ODP, influenciaram na variabilidade das chuvas em 

Goiás. 

Entende-se que os resultados aqui apresentados servem de base para conhecer melhor 

a dinâmica das chuvas em Goiás e no Distrito Federal e consequentemente podem ser utilizados 

e considerados para a produção agrícola, a geração de energia e a gestão dos recursos hídricos.  
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